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Beste leden,

Na een veel te korte vakantie waarin onze tweedejaars afgereisd zijn naar België, heerst er 
toch een beetje een wisselende stemming. Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden 
oud en de meeste goede voornemens zijn alweer de deur uit gegooid en vervangen door 
oude gewoontes. Dat gevoel van wisselende stemming wordt versterkt door het feit dat 
op het moment van schrijven het afwisselend sneeuwt of de zon schijnt. De eerste tekenen 
van de lente zorgen er uiteindelijk toch wel voor dat de sneeuw smelt voor de zon. 

Het CDL heeft het jaar 2014 knallend afgesloten met het FAC-feest, het kerstdiner en 
kerstfeest. Na al deze feesten was er ook nog tijd om uit te brakken tijdens de LAN-Party. 
In de Science Club kon er serieus gegamed worden of lekker rustig een spelletje Mario Kart 
op de Wii gespeeld worden. Daarnaast hebben de vrouwen lekker sushi gegeten tijdens de 
Feminicie sushiworkshop.  

Na een lange tentamenperiode was er tijd om je hitjeskennis te vergroten bij de hitjesbingo. Tijdens de 
Valentijnsborrel en het Valentijnsfeest samen met de Leidse Biologen Club werd het gevoel van ‘love is in 
the air’ versterkt door de love potions en door Cupido die tijdens de Science Club borrel mensen gekoppeld 
heeft.

Het thema van het afgelopen PAC symposium was ‘Serendipity’. Per ongeluk een bruikbare ontdekking 
doen terwijl je op zoek bent naar iets anders. Eén van de belangrijkste voorbeelden hiervan is penicilline, 
Alexander Fleming was bezig met het opruimen van zijn laboratorium toen hij een kweekplaatje vond met 
bacteriën met een stukje schimmel in het midden, rond de schimmel groeiden de bacteriën niet. Later bleek 
dat de schimmel het stofje penicilline aanmaakt, dat er voor zorgde dat de bacteriën niet konden groeien. 
Laatst tijdens het opruimen van het hok hebben wij ook onverwachte ontdekkingen gedaan. Zo zijn we een 
aantal voorwerpen van vroeger tegengekomen, deze zijn nu te bezichtigingen in de CDL-vitrine in het LCP.

Ik wens u allen veel leesplezier met deze ‘versterkte’ Chimica en hopelijk zie ik jullie op het CDL-hok of 
tijdens een activiteit.

Damy Zwagerman
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden

Praesidiaal 

Beste lezer,

Het is even geduld hebben zo met 
drie Chimica’s in het jaar, maar 
het wachten wordt beloond. Een 
uitgebreid interview met Prof. Marc 
Koper van CASC in “In de Toren”, 
een verslag van de Belgiëreis, de 
vrouwencarrièreavond, en vele 
stukken meer. Ook de gebruikelijke 
foto’s in het midden ontbreken niet. 

Zoals je misschien al is opgevallen 
hebben we ook een nieuw lettertype 
gekozen. Deze is wat moderner en 
prettiger om te lezen dan het vorige 
lettertype. Veel meer veranderingen 

hoef je als lezer niet meer te 
verwachten. Na een lange periode 
van grotere en kleinere wijzigingen 
is de lay-out gestold. Althans, dat 
denken we nu.

Ga maar snel verslagen lezen, 
foto’s kijken en je verdiepen in alle 
informatieve stukken, dan gaan wij 
alvast vergaderen voor de volgende 
uitgave, en over het Lustrum volgend 
jaar: 50 jaar Chimica. Wat een eer, 
goede ideeën zijn hierbij welkom.

Veel leesplezier toegewenst,

Bas Buise

Editorial
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Wetenschappers hebben ontdekt dat een zwakke ster zo’n 70.000 
jaar geleden door de Oortwolk is gereisd. Nooit kwam een ster zo 
dicht bij ons zonnestelsel in de buurt.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Astrophysical Journal 
Letters. Ze deden hun ontdekking toen ze de route van de 
ster – die de bijnaam Scholz’s Ster heeft gekregen – in kaart 
brachten. De route suggereert dat de ster zo’n 70.000 jaar 
geleden op een afstand van zo’n 0,8 lichtjaar (1012 kilometer) 
langs ons zonnestelsel scheerde. Nooit kwam een ster zo 
dicht bij ons zonnestelsel in de buurt. Ter vergelijking: de ster 
die zich nu het dichtst bij ons zonnestelsel bevindt (Proxima 
Centauri) is 4,2 lichtjaar van ons verwijderd.

Scholz’s ster heeft zijn bijnaam te danken aan zijn ontdekker: 
Ralf-Dieter Scholz. Hij ontdekte de ster in 2013. Officieel gaat 
de ster de boeken in als WISE J072003.20-084651.2. Scholz’s 
Ster vormt samen met een bruine dwerg een dubbelster.

De onderzoekers schrijven er voor 98 procent zeker van 
te zijn dat Scholz’s Ster door de buitenste regionen van de 
Oortwolk, een gebied aan de rand van ons zonnestelsel dat 
gevuld is met kometen, reisde. Volgens de onderzoekers 
heeft Scholz’s Ster weinig invloed gehad op de Oortwolk en 
daar aanwezige kometen.

Een andere interessante vraag is: hebben onze voorouders 
deze ster misschien nog gezien? Het zou kunnen. Hoewel de 
ster ongeveer vijftig keer zwakker is dan nodig is om deze met 
het blote oog ‘s nachts te kunnen zien, is deze magnetisch 
actief. Dat betekent dat deze zo af en toe kan ‘opvlammen’ en 
duizenden keren helderder kan worden. Het is dus mogelijk 
dat onze voorouders de ster zo af en toe aan de nachthemel 
hebben zien staan.

Voor nu gaat Scholz’s Ster de boeken in als de ster die het 
dichtst bij ons zonnestelsel in de buurt kwam. Of de ster die 
titel lang houden zal? Dat lijkt twijfelachtig. Recent lanceerde 
ESA de Gaia-satelliet. Deze satelliet gaat de afstand tot en 
snelheid van miljarden sterren meten en zal mogelijk stuiten 
op sterren die in het verleden of in de nabije toekomst nog 
dichter bij ons in de buurt zijn geweest of gaan komen.

Bron: Caroline Kraaijvanger, scientias.nl

Nieuw bijzonder deeltje op komst
De deeltjesversneller Large Hadron Collider (LHC) in Zwitserland 
zal als het mee zit dit jaar een nieuw en zeer bijzonder deeltje 
vinden.

Dat heeft onderzoekster en professor Beate Heinemann 
gezegd, zo meldt de BBC zondag 11 januari. De immense 
ondergrondse machine start in maart weer op na twee jaar 
van aanpassingen en upgrades. Volgens Heinemann is het 
goed mogelijk dat met de verbeterde machine eind deze 
zomer sporen van een gluino worden gevonden. Als dat 
gebeurt, zouden onderzoekers mogelijk meer te weten 
kunnen komen over zogenoemde donkere materie. Dat zou 
weer een hoop verklaren over het universum.

Een gluino is een supersymmetrisch deeltje, ook wel ‘Susy’ 
genoemd. De wetenschappers zullen het deeltje zelf niet zien, 
maar wel het verval van het deeltje. Als zo’n gluino vervalt, 
duikt een neutralino op. Daarvan denken wetenschappers dat 
het de donkere materie is waar ze naar zoeken. Die donkere 
materie bezorgt de wetenschap veel hoofdbrekens. In het 
heelal wordt massa waargenomen, die niet te zien is. Anders 
gezegd: er is materie waar niet van bekend is wat het is of 
waar het uit bestaat.

Als de onderzoekers met de LHC een deeltje vinden dat een 
kandidaat-donkere materie is, kunnen wetenschappen meer 
begrijpen over de werking van zo’n deeltje en welke invloed 
het heeft op het heelal. “Dat zou baanbrekend zijn. Voor mij 
is dit spannender dan de ontdekking van het Higgs-deeltje’’, 
aldus Heinemann.

Bron: ANP, nu.nl

Anton Berns krijgt eretitel aan 
Amerikaans kankerinstituut 
De Nederlandse kankeronderzoeker Anton Berns heeft in de 
VS een prestigieuze eretitel in de wacht gesleept. Berns wordt 
benoemd tot Fellow van het Amerikaanse wetenschappelijk 
instituut American Association for Cancer Research 
(AACR). Dat heeft het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis 
woensdag laten weten. Berns is de tweede Nederlander 
die de Amerikaanse titel krijgt. Eerder werd Hans Clevers, 
nu president van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (KNAW), al benoemd tot Fellow. Berns 
studeerde cum laude af als biochemicus aan de Universiteit 
van Nijmegen. Sinds 1985 werkt hij als wetenschapper bij 
het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek. 
Van 2009 tot 2011 was hij er directeur. Volgens de AACR is 
het werk van Berns van groot belang geweest voor het beter 
begrijpen en behandelen van kanker.

Bron: ANP, nu.nl

Onverwachte 
bezoeker
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De schrijvers van CSI - de Amerikaanse serie over forensisch 
specialisten die moorden oplossen - zuigen niks uit de duim. 
Integendeel, ze houden hun wetenschappelijke literatuur goed bij.

Zo wordt een nieuwe techniek om vingerafdrukken te 
analyseren - ontwikkeld door de Purdue University in Indiana 
(VS) - gebruikt in een binnenkort te verschijnen aflevering van 
CSI. En die techniek staat uitvoerig beschreven in Science van 
8 augustus 2014.

Vroeger ging het bij vingerafdrukken vooral om het 
karakteristieke visuele patroon van de vinger: de klassieke 
vingerafdruk. Met de nieuwe techniek van de Purdue 
University gaat men verder: een speciaal oplosmiddel wordt 
op een oppervlak gesprayed, verschillende stoffen op het 
oppervlak lossen in de spray op, de spray wordt verdampt 
en de damp wordt met een massaspectrometer chemisch 
geanalyseerd.

Dat levert dus een chemische ‘fingerprint’ van de persoon in 
kwestie op: een cocktail bestaande uit stoffen die het lichaam 
uitscheidt - vetzuren, vetten, hormonen - en van stoffen waar 
het lichaam mee in aanraking is geweest - drugs, explosieven 
of kruit. De aflevering heet Power Trip en wordt op 24 
november in de VS uitgezonden.

Bron: Purdue University, Science, NTR

Een biomedisch megaproject
Wetenschappers presenteerden vandaag een catalogus 
waarin ze precies beschrijven hoe genen inwerken op weefsels. 
Deze inwerking is bepalend voor het functioneren van ons 
lichaam. De inzichten uit de catalogus, de zogenaamde 
epigenoom, kan helpen om tot nieuwe ontdekkingen te 
komen over erfelijkheid, voeding en ziektes zoals kanker en 
alzheimer. Bij deze laatste ziekte blijkt nu bijvoorbeeld niet 
alleen een afwijking in de hersenen te bestaan. Ook in het 
immuunsysteem gaat van alles mis. In de epigenoom staan 
al 127 belangrijke celtypen beschreven, maar de catalogus is 
daarmee nog lang niet af.

Bron: Sander Havermans NPO

Collumn
Vrijwel iedereen wil iets achter 
laten voor later. Ook al is het maar 
een foto of een gebreid kleedje. 
Iets waaraan je herinnerd wordt 
als jij en je nabestaanden al lang 
niet meer rondlopen op onze 
blauwe knikker. Dit proberen we 
ook continu door onze gedachten 
op te schrijven en overal foto’s 
van te maken. Dat dachten zo’n 
30.000 mensen in 1815 in Baltimore 
ook. Toen werd een tijdscapsule 
ingemetseld in een monument 
voor president Washington. In de 
capsule zaten dingen die de gebeurtenissen beschreven 
die er zich op dat moment afspeelden zoals kranten en 
brieven. Heel leerzaam en natuurlijk een schat voor historici. 
Goed bewaard en voor het oprapen. Geen ruimte voor 
interpretatie en toeval. Wat je begraaft, is ook hetgeen wat 
teruggevonden gaat worden. 

Persoonlijk vind ik het idee van een tijdscapsule heel 
spannend, dan kunnen mensen over 1000 jaar zien wat voor 
kleding wij aan hadden! Initiatieven als de Lunar Mission 
One maken mij dan ook blij. In deze maanmissie zal een 
sample van diep onder het oppervlakte van de maan worden 
genomen. Voordat het ruimteschip weer terugkeert naar 
de aarde zal het echter twee capsules achterlaten. Eén met 
gemeenschappelijke geschiedenis van de aarde en één 
met geschiedenis van individuen die de missie financieel 
gesteund hebben. Mensen kunnen digitale bestanden 
meesturen of zelfs een haar van zichzelf. Ook onze meest 
duurzame tijdscapsules, de voyagers 1 en 2 zijn hier mooie 
voorbeelden van. Is het echter nuttig om dit te doen? Is het 
niet een vorm van zelfexpressie? Of doen we het om op te 
scheppen tegenover de toekomstige generaties? 

Wanneer ik de ontdekker zou zijn van een belangrijke 
natuurwet zal mijn naam waarschijnlijk een hele lange tijd 
doorklinken in de studieboeken van talloze mensen, maar 
op den duur zal toch mijn naam vergeten worden. Vind ik 
dat erg? Stiekem zou ik dat heel jammer vinden, ondanks 
dat mijn werk wellicht voor altijd de maatschappij veranderd 
heeft. Ik denk dan ook dat wij zelf de beste tijdscapsules 
zijn. Door te werken aan een betere wereld waarin iedereen 
een stukje slimmer en welvarender wordt. Daar hoort het 
echt om te gaan in de maatschappij, terwijl een tijdscapsule 
slechts een momentje van opwinding en vreugde geeft. 
Het is dus belangrijk om goed na te denken wat we in onze 
meest belangrijke tijdscapsule willen stoppen deze eeuw. 
Een gezond milieu? Een berg kennis? Een berg technieken? 
We zijn namelijk op een punt van ‘maak het of kraak het’. Een 
belangrijke tijd waarin we de koers voor de komende eeuwen 
bepalen. In een normale tijdscapsule doen we natuurlijk 
zaken die ons op dat moment bezig houden. Op het moment 
dat die capsule wordt geopend weten mensen al of onze 
focus op het juiste was, of dat we slechts met onszelf bezig 
waren en wilden pochen over onze tijd. 

Mark Kwakernaak

Chemische 
identiteit

“We zijn op een punt van ‘maak het of kraak het’.”
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Woensdag 4 februari: Spareribs en pils
Op woensdag was het eindelijk zo ver! Na maanden 
voorbereiding stond de BelgieReisCommissie te trappelen 
om de tweedejaars en enkele eerstejaars mee te nemen naar 
Antwerpen en Brussel. Sam en Remco waren eerder die dag 
al op de trein gesprongen, zodat Marten, Magda en QQ’er 
Eva als eerste hun openbaar vervoer-skills mochten tonen en 
de hele groep naar Antwerpen mochten loodsen. Iedereen 
had er onwijs veel zin in en met een handig boekje vol nuttige 
openingszinnen, kon er eigenlijk ook niet veel misgaan. 

Eenmaal aangekomen in Antwerpen en ons zwart-witte 
hostel kon de stad worden verkend en de eerste Belgische 
biertjes genuttigd worden. Die avond stond samen uit eten 
op het programma, waarbij de keuze viel op een Steakhouse. 
Hier kwam men tot de grote ontdekking dat je even veel 
spareribs kan eten, en tóch minder kan betalen dan de rest. 
Ook werd er geplast in een gootsteen, erg raar die Belgen. 
Verder was Matthijs D. jarig, en de ober de volgende dag, dus 
dat betekende gratis biertjes. 

Goed te merken was dat iedereen nog ontzettend veel 
energie had en goed uitgeslapen was dankzij de voorgaande 
vakantiedagen. Daarom werd er soms tegen beter weten 
in nog tot laat gefeest in een, al was het een woensdag, 
stampvolle kroeg.

Phebe van Langevelde

Donderdag 5 februari: Haven van Antwerpen
Na een goed begin van onze reis werden we donderdag 
wakker en liepen we rond 08:00 uur richting een bus die ons 
naar Solvay bracht. Daar werden we ontvangen met een 
heerlijk ontbijt en kregen we een uitgebreide presentatie over 
veiligheid binnen Solvay. Solvay heeft zijn eigen “brandweer” 
die meteen kan ingrijpen als er iets mis gaat. Verder kregen 
we een tour van het bedrijf en de omgeving. Na onze tour 
kreeg Solvay een fles wijn en onze glimlach voor een leuke 
ochtend als teken van onze dankbaarheid. Het was vooral 
interessant om te zien hoe het bedrijf precies in elkaar zit en 
hoe ze voor hun medewerkers uitkijken door een efficiënt 
veiligheidsreglement te handhaven. 

Toen gingen we weer met de bus, dit keer naar Bayer, een 
internationaal bekend bedrijf. Bij Bayer keken we vooral naar 
het bedrijf in het algemeen, hoe ze research op verschillende 
schalen doen en kregen we een algemeen beeld over hun 
productie van polycarbonaat. Als eerstejaars MST-student 
was het leuk om te zien hoe het vak Organische Chemie 
en Structuuranalyse (OCS) meteen van toepassing was, 
want zonder OCS zou het nooit mogelijk zijn geweest om 
hun denkstappen te volgen. We keken naar hoe Bayer veel 
research doet in een laboratorium. Maar ze hebben ook een 
miniatuur versie van hun fabriek waar ze verder onderzoek 
kunnen doen. Dankzij dit stap-voor-stap proces krijgen ze een 
goed beeld van hoe hun fabrieksprocessen zullen reageren op 
veranderingen. Het werd ook duidelijk dat ze veel research 
doen over patenten voor hun fabrieken rond de wereld. 
We eindigden de dag met een groepsfoto en ik persoonlijk 
ging verzadigd en geïnspireerd terug naar Antwerpen. De 
excursies naar de bedrijven gaven mij een goed beeld over de 
mogelijkheden die mijn studie mij biedt, iets wat ik nooit in 
een collegezaal had kunnen leren. 

Felix Armstrong Hall

Vrijdag 6 februari: Universiteit van Antwerpen
Om 09.00 waren de koffers alweer ingepakt en hadden de 
meesten snel een ontbijtje in het hotel kunnen eten. We 
lieten de koffers in het hotel staan, want we waren van plan 
om eerst naar de universiteit van Antwerpen te gaan en 
liepen naar een tramstation. Door een klein typfoutje duurde 

Belgiëreis 2015
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De chemie speelt zich zeker niet alleen in Nederland af. Daarom 
is het goed om als chemicus buiten onze landsgrenzen te kijken. 
Dit jaar zijn leden van het Chemisch Dispuut Leiden dan ook naar 
ons lieve buurland afgereisd. Brussel en Antwerpen zijn  deze reis 
aangedaan. Hier is de cultuur en sfeer van België goed geproefd. 
Ook de chemische bedrijvigheid in België is afgetast. Drie reizigers 
hebben hun ervaringen opgeschreven en delen die hier met alle 
leden van het CDL.



de reis echter iets langer dan gepland: we zaten volledig aan 
de verkeerde kant van Antwerpen. Anderhalf uur later dan 
afgesproken kwamen we toch nog aan bij de universiteit, 
in het juiste gebouw. Iedereen was weer netjes in pak. De 
man die ons welkom heette, leek het niet zo erg te vinden 
en lachte vrolijk. Eerst kregen we een introductiepraatje en 
vervolgens een rondleiding met onder andere informatie 
over X-ray spectroscopie. Tot slot kregen we nog een lekkere 
lunch. Op de terugweg hadden we de goede bus te pakken, 
maar daarna namen we toch maar weer een verkeerde tram. 
We haalden onze koffers op, liepen naar het station en gingen 
met de trein naar Brussel, zowaar in één keer de goede. Het 
hotel in Brussel was heel mooi en groot, vooral de douches 
waren een hoogtepuntje. We kregen nog 2 uurtjes de tijd om 
wat voor jezelf te doen. We gingen met zijn allen avondeten 
bij pizzeria Mamma Mia. We sloten de avond af met lekkere 
drankjes bij een café. 

Irene Eggink

Zaterdag 7 februari: Cultuur
Na een aantal dagen door Antwerpen en Brussel gelopen 
te hebben, was het op de laatste dag tijd om de cultuur in 
Brussel te snuiven. Er was een redelijke nachtrust aan deze 
dag voorafgegaan dus er was een veelbelovende energie. 
Onze cultuursnuiftocht begonnen we door ons met de 
voltallige groep naar het Margritte museum te begeven, wat 
vol hing met René Margitte’s door surrealisme geïnspireerd 
werk. Er werd met verbazingwekkende aandacht naar de 
vaak niet uitgelegde, willekeurig genaamde schilderijen 
gekeken. De betekenis van het surrealistische werk was voor 
ons vaak ver te zoeken. Er werd overigens wel een creatieve 
poging gedaan deze te raden. Na een goed anderhalf uur 
ronddwalen was de ‘s ochtends herwonnen energie toch 
weer flink weggeëbd.

De rest van de dag was voor ieder naar eigen verlangen in te 
delen tot het ‘s avonds verzamelen voor de kroegentocht. 
De buitenlucht deed ons allen goed en we waren klaar voor 
de ‘selfietocht’, waar een fles wijn mee te winnen was. Op 
deze tocht zijn we de toeristische weg ingeslagen, om bij al 
het moois uit Brussel ook onze eigen interessante koppen af 
te beelden. Naar mijn idee was dit met het groepje, waar ik 

mee op pad was, uitmuntend geslaagd. Later kwamen we er 
echter achter dat er een aantal overfanatiekelingen waren die 
met het briljante idee kwamen om het smoelenboek uit het 
programmaboekje na te bootsen. 

Na de selfietocht zijn we, zoals vaker deze reis, de kroeg in 
gedoken, de Delirium dit keer. Hier hebben ze een enorm 
assortiment speciaalbier.

Hier zijn we vervolgens onze standaard kaartspelletjes, zoals 
toepen en piramide bouwen, gaan spelen. Hierin werden we 
nog enkele malen vergezeld door een afwisselende stroom 
van kroeggenoten. We hebben een prima hoeveelheid 
speciaalbier kunnen proeven en waren goed voorbereid voor 
de laatste avond stappen. Na nog even snel wat voedsel te 
hebben genuttigd, bij een niet nader te noemen restaurant 
(lees: kebabzaak), was het tijd voor de kroegentocht.
 
We verzamelden allen voor de tocht, waar we een aantal 
kroegen zijn langsgegaan. Dit was een beetje improviseren 
vanwege de drukte. De Delirium kwam een tweede maal 
langs, waar het op dit tijdstip bomvol was. Na nog een aantal 
drankjes te hebben genuttigd stonden we volledig aan om er 
een knallend einde van te maken. We eindigden in een club 
precies tijdens het happy hour. De voetjes gingen een goed 
aantal uur van de vloer, onder het genot van lekkere drankjes. 
We vonden uiteindelijk een goed moment om er vandoor te 
gaan. Je kan het natuurlijk geen nacht noemen zonder te 
eten, patat voor het terug lopen naar het hostel ging er wel in. 
Een erg goed bijna einde van een mooie reis. Bedankt BRC!

Matthijs Damm

Antwerpen & Brussel
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14 januari was het zover: de tweede ExploCieve 
eerstejaarsactiviteit! Het idee om met zijn allen een aantal 
bowlingkegels om te knallen onder het genot van 2 gratis 
drankjes, bittergarnituur, flitsende lichten en geweldige 
muziek, werd met open armen ontvangen.  

Het beloofde een mooie avond te worden. Tegen half 
acht kwamen de eerste bowlers binnendruppelen, die 
per groepje een baan confisqueerden. Rond een uur of 
acht was de groep grotendeels compleet en werd op 
iedere baan fanatiek gebowld. Blijkbaar sloegen de twee 
gratis drankjes in als een bom, want naarmate de avond 
vorderde, werden er steeds meer bowlingballen scheef 
gegooid. Een enkeling wist zelfs de bowlingbaan niet 
meer te raken… Er vielen gelukkig geen gewonden. Voor 
sommigen verrichtten de drankjes echter wonderen: zij 
gingen spontaan recht gooien, in tegenstelling tot het 
begin van de avond, waar de bal meestal in de goot 
werd gegooid. Al met al vonden wij het een geslaagde 
avond. Wie weet wat we de volgende keer bedenken… 
Maak je borst maar nat! 

P.S. Bij het bedenken van deze activiteit, sprak 
voorzitter Matthijs vol vertrouwen: “Ik kan echt ziek 
goed bowlen, ik ga iedereen verslaan!” Deze uitspraak 
was natuurlijk the point of no return. We gingen een 
weddenschap aan: als Matthijs niet de hoogste score 
van iedereen (dus ook van niet-EC-mensen) zou gooien, 
verdiende hij  vijf adtjes; als hij dat wel deed, kreeg de 
rest van de EC één adtje. Helaas Matthijs; met jouw 153 
punten heb je het toch echt van Fabian verloren, die er 
169 had… Proost! 
 
Mirjam de Graaf

EC disco-
bowlen

Dit jaar leek het mij erg leuk om, als beginnend student, me 
aan te melden voor een commissie. Ik heb gekozen voor de 
Feminicie: een gezellige commissie die leuke activiteiten 
organiseert voor en door vrouwen. De commissie bestaat 
naast mij uit mijn mede eerstejaarsstudenten Sindia, Irene, 
Marije en Miriam van het bestuur. 

De eerste activiteit die wij hebben georganiseerd was 
de sushiworkshop op 15 december. We hebben van 
tevoren een planning gemaakt, boodschappen gedaan 
en alles klaar gezet. Om half zes waren we eindelijk klaar 
voor de workshop. De avond begon met een inloop van 
een half uur waarin een korte inleiding werd gegeven 
over wat sushi is. Met een filmpje op de beamer werd 
laten zien hoe je zelf sushi kunt maken. Vervolgens ging 
iedereen aan tafel zitten en hebben we onder het genot 
van een lekker wijntje of frisdrank mooie creaties van 
sushi gemaakt. Al met al was het een gezellige avond 
met meiden onder elkaar en met leuke en interessante 
gesprekken over van alles en nog wat.  
Voor alle dames: houd Facebook en de posters in de 
gaten en schrijf je in voor de volgende activiteiten van 
de Feminicie!  

Esther Buitenhuis

feminicie
sushiworkshop 
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CDL kerstdiner &
afterparty 

Voor mijzelf, maar ook voor zo’n beetje ieder ander, kan 
ik wel stellen dat kerst en eten onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Misschien komt dit vooral wel doordat zo 
rond de feestdagen de meeste agenda’s altijd goed gevuld 
zijn met meerdere kerstdiners. Eentje die dit jaar niet mocht 
ontbreken en zeker één van de allerleukste was, was die van 
het CDL. Ook dit jaar organiseerde de Akcie namelijk een 
heerlijk etentje met daarna een goed feestje. 

Kerstdiner

Op dinsdagavond kwam iedereen bij elkaar in de Malle 
Jan voor een heerlijk driegangendiner. Een beetje chic 
diner vraagt natuurlijk wel om mooie kleding én een 
date. Gelukkig was het iedereen gelukt een date te 
vinden, op zo’n beetje de hele Akcie na (overigens werd 
dit gemis gelukkig gecompenseerd met spetterende 
rendier-corsages). Het was leuk om van menig CDL’er 
eindelijk eens zijn of haar vriend/vriendin te ontmoeten. 
Er werd gesmuld, gespeeched, gelachen en genoten 
van de wijn, die zeker genoeg aanwezig was, doordat 
deze alleen per fles werd besteld. 

Kerstfeest

Na het etentje werd de Malle-combo behaald, want 
de avond werd voortgezet in de Malle Babbe. De vele 
kerstversiering zorgde voor een knusse sfeer en het 
feest kon beginnen. Het thema van dit jaar was ‘Ho 
Ho Hoes and the Red Christmaslights’. Hoewel aan dat 
eerste misschien niet helemaal voldaan kon worden, 
ontbrak het gelukkig niet aan rode kerstlichtjes. Vooral 
omdat deze na enig verfwerk ook als themakleding 
gebruikt konden worden!  

De Akcie heeft ontzettend genoten en kijkt uit naar de 
activiteiten die nog zullen volgen! 

Phebe van Langevelde
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Ook dit jaar was het weer tijd voor het VerOpen Podium, de 
avond waar iedereen kan optreden hoe hij wil. En wat een 
avond was het! In de Underground sfeer van de kelder in het 
Belgische biercafe Olivier stond een podium klaar voor de 
locale talenten.  Onder het genot van speciaalbieren kon je 
genieten van de psychedelische rock Seed of Ayawaska, Blues 
van The Hague Blues Orchestra, een fluitduet, drumsolo en 
freestyle rap met geïmproviseerde drum and base. 
 
Na een rustige start met een sterk optreden van 
Shotgun Diplomacy begon de kelder vol te lopen met 
publiek. De avond werd mooi opgebouwd door de 
locale talenten van Boltzmann’s beard en soulskool 
gevolgd door een klassiek fluit duet van onze eigen 
Liset (jeej, commissie). Zelfs na een gebroken snaar en 
een mysterieus verdwenen en weer gevonden plugje 
knalde Assytone de zaal klaar voor de Haagse vrienden 
van het Blues Orchestra en Seed of Ayawaska.  
 
Na een avond van rondrennen ging onze geluidsman 
Jun helemaal los in zijn drumsolo, vijf minuten aan 
heerlijk soepel slagwerk. De avond werd, ondertussen 
traditioneel, afgesloten door De Eeuwige Vlammen! Het 
bestuur van Aesculapius had weer een mooi repertoire 
van aangepaste nummers met onder andere ‘Het is een 
Lab’! 
 
Na een heerlijke avond van muziek, gezelligheid en 
speciaalbier ging iedereen weer zijn weg met nieuw 
ontdekte bandjes en inspiratie voor volgende jaren. 
Misschien dat we volgend jaar meer besturen mee zien 
doen. 

Rudy van der Zwan 

VerOpen
Podium 

Valentijnsborrel

Ook Valentijn is goed gevierd bij het CDL. Op donderdag 
12 februari, was de Science Club omgetoverd tot een 
Love Paradise. Bij binnenkomst stond er voor iedereen 
een lekker liefdesdrankje klaar. Op de onderkant van 
elk bekertje stond een nummer, dat overeenkwam met 
het bekernummer van de toekomstige liefde. Iedereen 
was druk op zoek naar zijn/haar toekomstige partner, 
waarbij Cupido, in zijn mooie outfit, af en toe hielp. 
Wanneer de match uiteindelijk was gevonden, kon 
onder het genot van een heerlijke ‘Love Potion cocktail’, 
gezellig gekletst worden. 

Valentijnsfeest 

Na de borrel vervolgde de menigte zich naar café 
De Oude Harmonie, waar een liefdevol CDLBC 
Valentijnsfeest van start ging. Wie zijn ware liefde op de 
borrel nog niet gevonden had, kreeg hier de hele avond 
de tijd. Ook hier was Cupido’s hulp af en toe nodig en zo 
werden MST’ers aan biologen gekoppeld. Helaas bleek 
niet bij iedereen de liefdespijl te werken. Ondertussen 
draaide dj Raisa de leukste plaatjes en werden de beste 
nummers aangevraagd. Al met al een liefdevolle avond!

Marije de Vos

Will you 
be my 
Valentine?



sjaars in beeld
Jelle Knobbe vertelt 

Het gehele eerste blok ben ik jaloers geweest op mijn vriendjes 
die bezig waren met gekke alfa studies als Vrijetijdsmanagement 
en Keltische talen en culturen in rare steden als Utrecht en 
Amsterdam. Ze hadden het over dertien uur per week bezig zijn 
met studeren, terwijl ik toch gauw de veertig aantikte. Gelukkig 
kon ik nog een beetje indruk maken met mijn weekje vakantie in de 
tiende week van de studie omdat ik geen herkansingen had.  

Het tweede blok was een stuk prettiger naar mijn idee. 
Niet alleen was PBV een stuk beter geregeld, ook stopte 
dit spektakel al na 6 weken en hadden wij zowaar niks 
ingeroosterd op de woensdag of dinsdag ochtend. Hierop 
volgde ook nog eens de kerstvakantie van 2 hele weken. De 
twee weken college die nog overbleven, bestonden uit de 
laatste dingen afronden en stelden niet zoveel voor. Paar 
tentamentjes en weer twee weken vrij. Zo had ik mij het 
studentenleven voorgesteld. Ineens was er wel tijd voor 
vrijetijdsbesteding, zo was er de magische uitstap naar de 
bowlingbaan om daar borrelhapjes te eten terwijl de muziek 
lekker stond te pompen en de disco lichten zo irritant in je 
gezicht schenen dat het voor mij absoluut onmogelijk werd 
om een strike of spare te gooien. Gelukkig, bij de laatse worp, 
is die laatste kegel toch omgevallen en kwam er eindelijk zo’n 
kekke animatie op m’n scherm.  

Ook TG had een ziek Diesfeest, deze avond zat vol met 
verrassingen. Zo bleek mijn fiets niet meer tegen de boom te 
staan waar ik hem had gelaten, maar lag hij op de bodem van 
de mooie grachten in Delft. Ik maakte mij dus klaar voor een 
uur lange wandeltocht terug naar huis, totdat er uit het niets 
een superstudent met een haak aan een touw m’n fiets uit de 
smurrie trok. Daarvoor wil ik deze held nog bedanken.  
  

Na één college calculus was het duidelijk, dit werd een vak 
voor zelfstudie. Een goede keuze achteraf, het aantal uren 
college was niet in verhouding tot het aantal uren dat nodig 
was om de stof te beheersen. De tijd die hierdoor overbleef 
werd nuttig gebruikt om uit te brakken of te sporten.

“Zo had ik mij het studentenleven voorgesteld.”

Na PBV neigt mijn keuze voor het einde van dit jaar meer 
naar de Delftse kant. Met een stuk meer plezier ging ik naar 
de practica en ook had ik het gevoel dat ik iets aan het leren 
was in de plaats van doelloos kristallen synthetiseren. Het 
bio-experiment met gemene bacterien vond ik gewoon veel 
te eng, blij dat ik geen LST heb gekozen.  

Kortom, een rustige periode waar vooral tijd was voor leuke 
dingen. Ik hoop dat het studentenleven op deze manier 
doorgaat.  
 
Jelle Knobbe  
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yakult 
excursie

Ondanks een moeizame treinreis of een korte nachtrust, was 
een groep nieuwsgierige studenten zelfs tijdens de pauze 
niet uit de collegebanken te slaan, want het was weer tijd 
voor een lunchlezing!  Voor de deelnemers van de Albemarle 
business case of het afgelopen PAC-symposium, was de 
enthousiaste Eelco Vogt misschien al een bekend gezicht, 
maar dat mocht de pret absoluut niet drukken.  Onder het 
genot van een lekker bekertje melk of gezond vruchtensapje 
en heerlijk belegde broodjes kon de presentatie van start 
gaan. 

Albemarle is, zoals Eelco bescheiden vertelde, een 
‘klein’ chemisch bedrijf met 4000 man personeel en 
een totale omzet van maar liefst 2,6 miljard. Tijdens 
de kleurrijke geschiedenis kwam de productie van 
zwavelzuur aan bod en hoe de stank die hierbij vrij kwam 
(SO2 en SO3), ze een verhuizing naar de buitenwijk van 
Amsterdam opleverde. Na een aanhoudende groei en 
ontwikkeling binnen het bedrijf, werd er al gauw veel 
aandacht besteed aan de productie van verschillende 
katalysatoren, wat zoals Eelco mooi wist te vertellen 
als “Play Doh door een vormpje wordt geduwd, met 
grote bergen katalytisch actief hagelslag als resultaat”. 
Om aan de top te blijven van deze industrie moet er 
natuurlijk de nodige aandacht worden besteed aan 
optimalisatie en vernieuwing van het product, waar 
met een R&D afdeling van ruim 100 onderzoekers zeker 
aan wordt voldaan. Bij deze voornamelijk technische 
gegronde presentatie wist Eelco met komische 
vergelijkingen en visuele ondersteuning de aandacht er 
goed bij te houden en waren, naast de techneuten, ook 
de scheikundigen tot aan de laatste slide geboeid. Na dit 
alles nam Eelco gewoon nog even de tijd om op het hok 
in alle rust de overgebleven vragen te beantwoorden.

Hugo Minnee

Op een melkachtige maandagmorgen vertrok een gezelschap 
bestaande uit negentien CDL’ers vanaf Leiden Centraal naar 
Yakult Europe B.V. gevestigd in Almere. 

We lieten de karnemelk gekleurde lucht achter ons en 
reisden af naar de verdacht onbewoonde omgeving van 
de, altijd L. casei Shirota in flesjes pompende, Yakult 
fabriek. De ontvangst werd ingeleid met een leerzame 
presentatie betreffende de geschiedenis van dit 
Japanse bedrijf, opgericht in 1940. Er werd verder nog 
uitgeweid over de verscheidene producten die naast 
het bekende flesje ook met de L. casei Shirota bacterie 
worden geproduceerd, zoals cosmetica en medicijnen.  

“Een minuscuul korreltje plastic van 2 mm3, wordt verhit en 
in de juiste vorm gestampt.”

Terug naar het flesje, wist je dat men zo’n 6,5 miljard L. 
casei Shirota bacteriën naar binnen giet per flesje? Deze 
bacteriën zijn zo gezegd ‘goedaardig’. Goedzakken dat 
wij CDL’ers zijn dronken we na afloop van de presentatie 
een flesje mee. Vervolgens werden we rondgeleid langs 
het lab en de fabriek, waar elke dag een indrukwekkende 
hoeveelheid Yakult wordt geproduceerd. Hoewel het 
gehele productieproces gaaf is om te zien vond ik het 
meest opmerkelijke deel toch het vormen van het flesje. 
Een minuscuul korreltje plastic van 2 mm2, wordt verhit 
en in de juiste vorm gestampt. 

Na al onze vragen te hebben gesteld kwam de 
rondleiding tot een einde. Zoals stiekem al verwacht 
gingen we niet met lege handen naar huis. Ieder ontving 
een ‘Ya-koeltas,’  rijkelijk gevuld met het zoete drankje. 
Op de terugweg gingen nog wat uitdagingen over 
en weer om een treetje Yakult te shotten. Uiteindelijk 
besloten we dat het de daaropvolgende buikpijn niet 
waard zou zijn. Wel werd er nog flink geruild tussen de 
drie verschillende smaken Yakult, die verschaft waren. 
Maar of de Yakult drankjes nou echt goed voor je zijn, 
dat weet niemand.
 
 Matthijs Damm

Albemarle
Lunchlezing 



Alle vrouwen van het Chemisch Dispuut Leiden hadden er maanden 
naar toegeleefd: de vrouwencarrièreavond! Op 24 februari ’15 
werd er in de Cell Observatory een mini symposium gehouden voor 
vrouwen in de chemie. Bij binnenkomst stonden er lekkere hapjes 
klaar, zoals wraps, broodjes en quiche en uiteraard ontbrak een 
lekkere bubbeltjes wijn niet. 

Na een korte introductie kwam de eerste spreker Diana 
Gutker-Vermaas van DSM. DSM is een internationaal 
chemisch bedrijf dat zich focust op gezond voedsel en 
materialen. Haar lezing ging over de loop van haar carrière 
bij DSM en daarvoor. Zo kwamen we te weten dat Diana de 
enige (!) vrouw van haar jaar in de scheikunde opleiding was. 
Gelukkig is dat nu wel anders. Na haar studie heeft zij eerst 
nog een tijdje bij de universiteit gewerkt. Vervolgens ging 
ze werken bij DSM. In eerste instantie als assistent scientist 
full time. Nadat zij moeder werd besloot zij part time te 
werken. Het was fijn om te zien dat een gezin hebben goed 
te combineren is met carrière maken. Ze sloot af met nog 
een aantal tips voor jonge dames zoals wij. Zo vertelde zij dat 
het goed is om keuzes te maken die dichtbij je hart liggen. 
Ook gaf zij mee dat de tijden nu veranderd zijn en dat het, 
in tegenstelling tot vroeger, makkelijk is om in een hoge 
chemische functie part time te werken. 
 
De volgende twee sprekers Sina Pricelius en Marilia Foukaraki 
kwamen van DuPont. DuPont is een chemisch bedrijf dat zich 

gespecialiseerd heeft in voedsel, energie en duurzaamheid 
en zit om de hoek van het Gorlaeus op het Leiden BioScience 
Park. Deze dames waren nog niet zo ver in hun carrière als 
Diana dus gaven weer een hele andere kijk op het chemische 
bedrijfsleven. Ook kwamen de dames uit Duitsland en 
Griekeland, dus het was erg interessant om te zien dat er 
ook veel internationale mogelijkheden zijn. Hun lezing ging 
over wat zij op dit moment doen bij DuPont, het was erg 
interessant om te zien waar wij over een paar jaar ook kunnen 
rondlopen. Na de presentatie werd er nog gepraat over de 
toekomst perspectieven, er werden vragen gesteld als: waar 
zie je je zelf over vijf jaar, zou je ook parttime willen werken 
als je kinderen krijgt en de rest van je leven in Nederland of 
toch weer ergens anders?

De avond werd afgesloten met een borrel waar de studentes 
nog meer vragen konden stellen aan de sprekers. Het was erg 
informatief en interessant . Ik zou hiermee nog de sprekers 
Diana van DSM en Sina en Marilia willen bedanken voor 
hun inspirerende verhaal . Ook zou ik de Feminicie willen 
bedanken voor de geweldige avond en mijn complimenten 
voor de goede organisatie. 

Didjay Bruggeman

Dames met pit!

“Ik zou hiermee nog de sprekers Diana van DSM en Sina en Marilia 
willen bedanken voor hun inspirerende verhaal.” 
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Betaalde internship 
in de zomer? TOPdesk.
TOPdesk is een middelgroot bedrijf dat ICT-diensten verleent 
aan andere bedrijven. Deze Delfste firma heeft in januari een 
exclusief kijkje achter de schermen gegeven voor de Chimica 
lezers. Op een grijze vrijdag zijn we warm onthaald in hun kantoor 
op de 14de verdieping van de flat aan de Hovenpassage. Hun 
product is software om logistieke problemen te verhelpen in een 
organisatie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Delft, verder hebben 
ze ook vestigingen in het buitenland. Op het hoofdkantoor werken 
ongeveer 400 man verspreid over vier verdiepingen. Het jonge 
bedrijf staat altijd open voor gemotiveerde studenten om een 
internship te komen volgen in de zomer.

Bij aankomst worden we meegenomen door Laila van 
Kralingen. Onder het genot van een kopje thee vertelt ze 
ons alles over het bedrijf. Deze 22-jarige student werkt 
er al drie jaar, ondertussen studeert ze ook Criminologie 
aan de VU. Dat vindt ze goed te combineren: “Stel je hebt 
tentamenweek, of afstuderen, dan laat je iedereen gewoon 
weten dat je even niet kan komen door de drukte, en dan 
is het ook goed.” Ze vervolgt: “De organisatie is flexibel en 
denkt met je mee, ze willen ook dat je je studie haalt.” Haar 
bureau bevindt zich op de sales-afdeling, en dus probeert 
ze voor TOPdesk klanten te werven. Aanvankelijk kon ze 
natuurlijk niet meteen aan het werk, eerst kreeg ze net als 
de mensen in de internships trainingen. Daarbij leerde ze hoe 
je het beste kan communiceren met potentiële klanten. Zo is 
het belangrijk om problemen binnen andere organisaties te 

achterhalen om vervolgens een passende oplossing te bieden. 
Hiernaast moest ze ook met alle andere nieuwe collega’s een 
borrel organiseren, een traditie binnen het bedrijf. Zo kent 
iedereen elkaar goed of in ieder geval van gezicht, en het 
draagt bij aan de gezellige sfeer die er hangt. Als we er naar 
vragen geeft Laila toe dat het beste van ‘student zijn’ wordt 
meegenomen naar het bedrijf. Na haar studie zou ze hier 
willen blijven werken: “Dan zou ik uiteindelijk liever bij een 
binnendienst willen zitten, dat is de volgende verkoopstap. 

Wij, sales, leggen het 
eerste contact en zij 
volgen dat dan weer 
op, en ondersteunen 
ook weer bestaande 
klanten.” 
De internships bij 
sales zijn gedurende 

drie weken in de zomervakantie tegen een goed loon. In 2014 
deden 21 mensen mee, een deel daarvan blijft hangen en 
krijgt dus een mooie bijbaan binnen het bedrijf.

Aansluitend gaan we naar de support afdeling, daar spreken 
we met Belinda van Zijl. “De ICT-beheerder van klanten belt 
naar deze afdeling en vanaf daar worden ze geholpen” legt 
Belinda ons uit. Deze 27-jarige medewerker is in de zomer 
voordat ze aan haar bouwkunde master begon aan de TU 
Delft de internship van de supportafdeling gaan doen. Ze 
moest voor deze afdeling meer van programmeren en het 
product zelf weten dan bij sales. Eerst ga je bij support goed 
leren bellen en beantwoord je eenvoudige vragen. Later kun 
je steeds meer complexe problemen helpen oplossen. Ze 
werkt er nu full time omdat haar studie net is afgerond. De 
internship bij deze afdeling is vrij intensief en duurt 6 weken. 
Na deze internship wordt ook verwacht dat je er minimaal 
parttime komt werken, want die 6 weken bestaan bijna alleen 
maar uit trainingen.

Daarna bezoeken we de developmentafdeling. Er wordt hard 
gewerkt omdat ze diezelfde dag ook een deadline hadden. 
Ook hier zitten (oud)studenten van allerlei studies. Als je goed 
kan programmeren en een technisch inzicht hebt, maakt het 
natuurlijk niet uit welke studie je gedaan hebt. Ze werken 
vaak in groepjes van drie, één om te programmeren, één voor 
het design en ook nog één om het product te testen. Ook hier 
is een internship voor die zes weken duurt. Er heerste een 
goede werksfeer. Ondanks dat iedereen druk bezig is, is het 
wel gezellig. Er wordt veel overlegd en open gedebatteerd 
over problemen met het programma.

Tenslotte spreken we Steven van Kempen nog, HR adiviseur 
binnen het bedrijf. TOPdesk voelt volgens hem als klein aan, 
hoewel het een groot bedrijf is. Dat komt omdat Topdesk, ook 
volgens andere medewerkers, een erg open structuur heeft, 
iedereen spreekt en ziet iedereen. Er is bijna geen controle 
op de werknemers, maar er wordt van je verwacht dat je je 
verantwoordelijkheid neemt. Als je een leuk idee hebt, dan 
mag je het ook gewoon uitwerken. Er heerst een beetje een 
‘start-up’ sfeer, aldus Steven. Het is een typisch Nederlands 
bedrijf, waar veel grote bedrijven klant van zijn, dat steeds 
meer internationaal gaat werken.
   
Mark Kwakernaak & Bas Buise

 
“De organisatie is flexibel en denkt met je mee, ze willen ook dat 
je je studie haalt.” “Het is een typisch Nederlands bedrijf, waar veel grote bedrijven 

klant van zijn”
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Het Summer Internship bij TOPdesk: 

‘Zo veel meer dan een gewone bijbaan’

‘Toen ik van Joey over het Summer Internship 

hoorde en hij vertelde wat hij had gedaan daar, 

leek mij dat ook heel leuk. Ik solliciteerde voor het 

Internship voor Development en kon diezelfde 

zomer beginnen. Dit Internship beviel me erg goed. 

Na de zomer begon ik met mijn bestuursjaar, maar 

het leek me leuk om daarna weer mee te doen. 

Doordat ik tijdens mijn bestuurswerk veel met 

sponsoring bezig was geweest, leek het me nu een 

uitdaging te solliciteren voor het Sales Internship. 

Ik nam contact op met TOPdesk en vroeg of ze ook 

die zomer vacatures open hadden staan. TOPdesk 

reageerde enthousiast en ik mocht op

gesprek komen.

Ook het Sales Internship is me goed bevallen. 

Ik zat in een gezellige groep en heb hier weer 

veel geleerd. De eerste twee weken kreeg ik 

verschillende verkooptrainingen en leerde TOPdesk, 

dit keer op een andere manier, goed kennen. 

Gedurende het Internship werden we goed 

begeleid en werd er regelmatig geëvalueerd.

Tijdens ons inwerktraject luisterden we eerst met 

vaste medewerkers mee aan de telefoon, daarna 

mochten we zelf de telefoon ter hand nemen. 

Als het bedrijf geïnteresseerd was in TOPdesk, 

stuurden we een informatiepakket. Mijn eerste 

belletje was direct raak!  

Het Internship was heel gezellig, soms zelfs iets té 

gezellig. De groep interns bestond uit studenten 

met allerlei verschillende studieachtergronden, en 

ook buiten het werk spraken we met elkaar af om 

bijvoorbeeld te barbecueën. Natuurlijk maakten 

ook de borrels bij TOPdesk en het uitje met alle 

interns het tot een geweldige tijd.

Ik zie het Internship als de ideale combinatie van 

op een leuke manier bijverdienen en relevante 

werkervaring opdoen. Zo leer je overtuigend 

spreken, wat je in de praktijk op veel plekken kunt 

toepassen. Ik ontdekte bij het Sales Internship 

steeds beter wat de wensen van de klant zijn en 

heb bijvoorbeeld veel over ITIL geleerd, wat erg 

goed aansluit op mijn studie. Ik wilde graag bij 

TOPdesk blijven en na een paar gesprekken met 

mijn begeleiders werd duidelijk dat zij ook potentie 

in mij zagen. Momenteel werk ik hier anderhalve 

dag per week op de presales-afdeling.

TOPdesk is een vriendelijk, open en informeel 

bedrijf. Er is veel aandacht voor een goede relatie 

met de medewerkers en ook als student word je 

volledig opgenomen in het team. Eigen initiatief 

wordt zeker gewaardeerd;  zo belde ik tijdens het 

Internship naar een bepaald bedrijf, maar werd 

doorverwezen omdat ze elders wel op zoek waren 

naar een nieuwe tool. Op eigen houtje heb ik 

vervolgens gebeld, en met succes. Hier is later een 

grote verkoop uit gekomen.’

Het afgelopen jaar is informaticastudent Martijn Rentmeester voorzitter 

geweest van zijn studievereniging W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’. Een van zijn 

voorgangers had hij al eens in een advertorial van TOPdesk zien staan. Na het 

lezen van zijn ervaringen bij TOPdesk, raakte ook Martijn enthousiast.

Het Summer Internship bij TOPdesk: 

‘Zo veel meer dan een gewone bijbaan’

‘Toen ik van Joey over het Summer Internship ‘Toen ik van Joey over het Summer Internship 
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‘Mijn eerste belletje

was direct raak!’

‘Ook als student word 
je volledig opgenomen 

in het team’

Martijn

Martinus Nijhoffl aan 2, 2624 ES  Delft

t +31 (0)15 270 09 00   w www.topdesk.nl/werk   f facebook.com/TOPdeskNL

Ook geïnteresseerd in het Summer Internship?
Hou dan onze website in de gaten of stuur een mailtje 
naar kennismaken@topdesk.nl.
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In de archieven van onze mooie vereniging, het Chemisch Dispuut 
Leiden, liggen overal pareltjes verstopt in de kasten. Uw Historicie 
vindt het natuurlijk leuk om door al die boeken en mappen te 
bladeren. Meestal komen we dan dingen tegen die heel leuk en 
interessant zijn, maar waar niet direct een goed verhaal zit. Toch 
jammer als we deze pareltjes niet kunnen delen. Daarom hebben 
we deze keer geen echt verhaal voor u, maar een kleine collectie 
met leuke en nostalgische dingen die de Historicie tegen kwam in 
de loop van de tijd. 

Al bijna vijftig jaar beeldt de Chimicaredactie het CDL, haar 
commissies, haar subdisputen en bovenal haar leden uit in 
meerdere uitgaves per jaar. Een aantal dingen viel ons op 
toen we door de edities van de chimica, foto’s en brieven 
heen bladerden. Allereerst viel ons op dat door de jaren heen 
kleding, brillen en schrijfstijlen van CDL’ers veranderen. Ook 
de manier waarop advertenties geplaatst worden en hoe 
posters gemaakt worden veranderen. Dat komt natuurlijk 
door het ontbreken van de computer voor het grootste deel 
van het leven van het CDL, maar de smaak en stijl is ook 
fundamenteel anders geworden. 

Er zijn de laatste jaren natuurlijk wel rotsen in de branding, 
de ‘UFO’ en de hoogbouw. Ontelbare studenten zijn daar 
de revue gepasseerd. Zij hebben allen een jaarfoto op de 
marmeren trappen en hebben gezwoegd in het LCP. Ook 
veel activiteiten worden al vrijwel het hele leven van het 
CDL elk jaar gedaan. Er is eigenlijk altijd een reis naar een 
buurland, een Diesweek en filmavonden. Al deze dingen 
scheppen eigenlijk het wij-gevoel bij het CDL. Iedereen 

heeft wel één van dat soort activiteiten meegemaakt en 
toekomstige leden zullen dat ook doen. 

Ook de inzet van het CDL voor haar opleidingen is een 
rots in de branding. In alle Chimica’s worden vermeldingen 
gemaakt over de opleiding. Hoe het gaat met de opleiding, 
hoe de cijfers zijn, of er dingen gaan veranderen. Iets waar 
leden nu al zo lang, zo veel profijt van hebben. 

Wij denken dat tradities en gewoontes met de tijd 
veranderen en weer zullen veranderen in de toekomst. Toch 
zal het fundament van het CDL zeer waarschijnlijk hetzelfde 
blijven!

De Historicie

Historische Schatkist

“Wie biedt de blik van deze 
zwoele dame uit 1970 weerstand 
en kan geen pH-meter kopen? 
Waarschijnlijk niet veel mensen.”

Het Gorlaeus in 1985
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CDL Extern: 
international edition

In this edition of CDL Extern, we asked Catherine Cui, an 
international student of the Chemistry master of science at Leiden 
University, about her experiences in the Netherlands so far. If you 
are an international student who is interested in telling your story 
to the rest of the students, please contact the Chemisch Dispuut 
Leiden (CDL), Or just feel free to just drop by and chat over a nice 
cup of coffee.

Hello, everyone! My name is Catherine Cui, and I am a master 
student from China. I moved to the Netherlands last August 
after flying thousands of miles.

It was my first time here and the first glance was -  not strange 
- from the porthole. The Netherlands seems to be a country 
with pure countryside and delicate cities. I settled down in 
Leiden and started my new life in this lovely place. Universal 
bicycle lanes enables me to reach every place in the city 
conveniently. People here are quite open and willing to talk. 
Also, the food is highly satisfying, especially the dairy. The 
only thing I want to complain about is that, I have to stand 
on my toes in order to see an entire face from the super-high 
Dutch mirror!

“The Netherlands seems to be a country with pure countryside 
and delicate cities. I settled down in Leiden and started my new life 
in this lovely place. Universal bicycle lanes enables me to reach 
every place in the city conveniently.”

Like the life here goes totally fine, this master programme 
suits me as well. The lecturers of every course I followed are 
great experts in relating fields. Meanwhile, they are good 
at imparting knowledge, which makes them competent 
teachers. Besides, every questions students raise will be 
answered in patience and preciseness. The courses widen my 
horizon and give me the idea of the trend in life science. Their 
serious attitudes towards research is also a model for a pre-
scientist. 

But I have to say that, sometimes the lectures are so ‘abstruse’ 
and the exams are even ‘arduous’ for me. However, several 
students are always able to get a 9. Some of my classmates 
have solid background and great talent, and luckily, they are 
normally ready to help me which is quite nice. 

At this moment, I spend most of time doing a research 
internship rather than taking courses. There is no huge 
difference between the lab here and it in China but I am more 
independent as a master student. My colleagues are from all 
over the world and they are easy to get along with. I do enjoy 
my lab life.

“There is no huge difference between the lab here and it in China 
but I am more independent as a master student.”

This programme provides me with a variety of possibilities 
and I have a lot of things to explore. It is my pleasure to share 
my experience with the CDL’ers because the CDL does help 
me to get used to the life here and improve my study. And my 
only wish is that I do not have to use google translate the next 
time I want to understand your mails.

Cheers!

Catherine Cui
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Gedurende mijn bachelor vroeg ik me met regelmaat af; is dit het 
nou? De gehele dag met een witte jas voor een dampende zuurkast 
staan. Had ik eigenlijk wel de juiste studie gekozen? Een vraag die 
ik nog bijna wekelijks moet beantwoorden. Al vrij snel wist ik al dat 
ik dit niet de rest van mijn leven wilde doen. 

Tijdens mijn master combineerde ik de scheikunde vakken 
met de Science Based Business track om zo de overstap naar 
het bedrijfsleven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Een 
onderdeel van deze track is een bedrijfsstage. Ik ben altijd al 
geïnteresseerd geweest in finance en om daar meer over te 
leren heb ik me aangemeld voor de business course van ING.

De business course was echt fantastisch. Drie hectische, 
lange dagen waarbij de vele onderdelen van de bank werden 
uitgelicht. Wat me vooral interesseerde was de transactie 
gedreven omgeving van de zakelijke tak van ING: Commercial 
Banking. Om echt te kijken of dit iets voor me was, had ik 
een gesprek met HR ingepland om een eventuele stage te 
bespreken.

Tijdens mijn voorbereiding op dit gesprek keek ik op de 
vacaturebank van ING. Daar stond -puur toevallig- dat het 
Structured Finance - Oil, Gas & Petrochemicals team opzoek 
was naar een scheikunde stagiair om een beter gevoel 
bij de markt en de technologie te krijgen. Deze afdeling 
financiert grote projecten in de Oil & Gas industrie, denk aan 
raffinaderijen, opslagtanks en pijpleidingen. Na een drietal 
gesprekken hoorde ik dat ik maart 2014 mocht beginnen 
voor vijf maanden. Uiteindelijk heeft mijn scheikundige 
achtergrond weinig geholpen. Mijn ‘scheikunde’ bijdrage: 
het identificeren van een ammoniak molecuul op de 
voorpagina van het legal due dilligence rapport. Wat me 
vooral aansprak tijdens mijn stage was de verscheidenheid 

aan werkzaamheden. Het is een combinatie van financiële 
analyses, marketing, marktonderzoek en rechten. Alles met 
een commercieel karakter.

Gedurende mijn stage heb ik besloten alvast te solliciteren 
voor het traineeship van ING. Het traineeship biedt naast 
twee rotaties van zes maanden bij verschillende afdelingen 
veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Na een vrij 
zware sollicitatieprocedure hoorde ik het goede nieuws. 
Twee weken na mijn afstuderen mocht ik beginnen. Wat ik 
denk dat een belangrijke factor is geweest, is dat ik altijd 
veel naast mijn studie heb gedaan: CDL bestuur, PAC bestuur 
en verschillende commissies. Je ontwikkelt zo veel andere 
competenties die je niet op de Universiteit leert. Zoals Freek 
in een vorige editie van de Chimica al zei: “Doe dingen naast 
je studie. Ga sporten, werken en besturen.” 

“Mijn ‘scheikunde’ bijdrage: het identificeren van een ammoniak 
molecuul op de voorpagina van het legal due dilligence rapport.”

Op dit moment werk ik bij de afdeling Corporate Investments. 
Zij verstrekken risicodragend kapitaal zoals achtergestelde 
leningen en (preferente) aandelen. Dit staat naast de 
‘gewone’ bancaire lening en is met name voor bedrijven 
die een hoger risico profiel hebben en daardoor moeilijker 
aan kapitaal kunnen komen. Doordat je (soms) werkt met 
aandelen kijk je niet alleen naar de downside maar ook naar 
de upside. Het leuke hieraan is is dat je net even wat dieper 
het business model induikt.

Binnenkort begin ik aan mijn tweede rotatie bij Structured 
Acquisition Finance. Van de zes maanden dat ik bij deze 
afdeling zit, ga ik voor drie maanden naar New York. Ik ben 
heel erg benieuwd hoe het is om in het grootste financiële 
centrum van de wereld te werken.

“Wat ik denk dat een belangrijke factor is geweest, is dat ik altijd 
veel naast mijn studie heb gedaan. CDL bestuur, PAC bestuur 
en verschillende commissies. Je ontwikkelt zo veel andere 
competenties die je niet op de Universiteit leert.”

Om terug te komen op de vraag waar ik dit artikel mee 
begonnen ben. Of ik de juiste studie heb gekozen? Ik denk 
van wel. 

Bas Buskermolen
Bas.Buskermolen@ing.nl

Bas Buskermolen: 
Chemicus bij de ING



DNA amplificatie (versterking) is een veelgebruikte techniek in de 
Life Sciences om een specifiek deel van een DNA streng ‘oneindig’ 
vaak te reproduceren. De voornaamste methode die hiervoor 
gebruikt wordt is PCR (Polymerase Chain reaction). 

PCR

De werking van PCR is als volgt: na verhitting van 
dubbelstrengs DNA splitst het in twee enkele strengen en 
worden er primers toegevoegd. Deze primers zijn oligomeren 
die zich specifiek binden aan plekken op het enkelstrengs 
DNA. Ze zijn zo gekozen dat ze beiden aan een andere streng, 
afkomstig uit het dubbelstrengs DNA, binden.

Vervolgens wordt het polymerase ‘Taq Polymerase’ 
toegevoegd dat alleen het stukje DNA achter een primer 
zal hybridiseren. Opniew verhitten en het toevoegen van de 
primers zal ervoor zorgen dat de primers aan de andere streng 
binden en polymerase de andere kant op plaatsvindt. Door 
de temperatuur weer te verlagen zullen deze stukjes met 
elkaar binden en double strands DNA vormen in de gewenste 
sequence. Herhalen van deze procedure vergroot het aantal 
DNA strands zodanig tot men de juiste concentratie heeft. 
Zie de afbeelding rechts.

Toepassingen

Op deze manier kan een kleine concentratie genetisch 
materiaal, van bijvoorbeeld een crime scene, versterkt 
worden tot grotere concentraties. Niet alleen is de techniek 
te gebruiken voor het amplificeren en reproduceren 
van genetische informatie, ook kunnen we denken aan 
toepassingen in de chemie. 

Zo kan de amplificatietechniek gebruikt worden voor het 
op schaal produceren van Aptameren: specifieke sequenties 
DNA of RNA die een tertiare structuur vormen die een grote 
bindingsconstante met een specifiek eiwit heeft. Deze 
aptameren zouden weer gekoppeld kunnen worden aan 
organische moleculen om ze te leiden naar bijvoorbeeld een 
eiwit.

Een andere mogelijke toepassing van PCR is het maken van 
DNA/RNA Origami: Nanoparticles bestaande uit DNA/RNA 
strengen die door ze te combineren allerlei verschillende 
tertiare structuren kunnen verkrijgen. De afgelopen jaren 
was het onderzoek naar dit type Nanoparticles vooral gericht 
op het zoeken naar de mogelijkheden met DNA en niet naar 
de applicatie van deze Nanoparticles. Misschien dat wij 
als Chemici iets leuks kunnen bedenken! Bijvoorbeeld het 
gebruik van deze particles in supramoleculaire systemen, of 
het koppelen van deze particles via klikreacties.

amplificatie als hulpje 
van de chemicus
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Research in Leiden en Delft

Deze versterking van DNA is dus een goede techniek voor het 
verkrijgen van specifieke DNA sequenties. Het kan gebruikt 
worden in plaats van de DNA synthesizer en veel onderzoeken 
hebben hier dan ook baat bij. In het LIC en op CHEM-E zijn 
onderzoeken aan de gang waarin met chemische technieken  
gebruik wordt gemaakt van korte DNA strengen.

Een voorbeeld uit de groep Supramolecular & Biomaterials 
Chemistry (SBC) in Leiden is het gebruik van DNA als crosslinker 
in hydrogels. Dit houdt in dat DNA wordt gebruikt om 
polymeren aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan een hydrogel 
worden gevormd die bijvoorbeeld van 3D-structuur zou kunnen 
veranderen onder een temperatuurs of pH - gradiënt. We 
kunnen hierbij denken aan toepassingen als het insluiten en 
transporteren van kleine moleculen en eiwitten.

In Delft is de groep Organic Materials & Interfaces (OMI) 
onder andere bezig met het koppelen van aptameren aan 
Nanodeeltjes. Wanneer dit aptameer goed bindt aan een eiwit 
dat zich bevind aan, laten we zeggen, het celmembraan, dan 
zal het nanodeeltje waarschijnlijk in hogere concentraties bij 
het celmembraan aanwezig zijn. 

Zo zien we dat er veel interessant chemisch onderzoek in 
Leiden en Delft gaande is, met directe en indirecte betrekking 
op ‘versterking’. Ik hoop dat de lezers niet afgeschrikt zijn door 
DNA en erachter zijn gekomen dat er mooie coalities gevormd 
kunnen worden tussen verschillende takken in de Science 
wereld.

Bert Beerkens

Links:
http://l ic.leidenuniv.nl/organisation/research-groups/
supramolecular-biomaterials-chemistry
http://cheme.nl/omi/

Wist je dat?

Onderzoekers zijn er in 2006 al ingeslaagd om DNA te gebruiken voor 
het assembleren van gewenste structuren op Nano-schaal. Deze zijn 
door middel van Atomic Force Microscopy zichtbaar gemaakt en te 
zien op de afbeelding hiernaast. Een bepaalde structuur creëren 
is natuurlijk alleen mogelijk met een bepaalde hoek tussen de 

verschillende DNA strengen. 

Bron: Paul W. K. Rothemund, Nature 440, 297-302 (16 march 2006)
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Fundamenteel 
onderzoek voor een 
duurzame wereld

Op de 4e verdieping van onze mooie Gorlaeustoren vinden we de 
kamer van professor Marc Koper. De bedachtzame docent van 
Katalyse ontvangt me aldaar aan zijn grote tafel. Vorige uitgave 
hebben we gesproken met prof. Bouwman van MCBIM. Zij hadden 
een samenwerking met CASC, waar Koper leiding aan geeft. Zo 
zijn we bij deze groep uitgekomen en al snel ontdek ik een paar 
verschillen. Waar MCBIM zich bijvoorbeeld veel bezighoud met 
toepasbaar onderzoek, doet CASC dat vooral fundamenteel. CASC 
staat voor Catalysis and Surface Chemistry. Een groep waar menig 
CDL’er mee in aanraking is gekomen of zal gaan komen. 

De groep bestaat, zoals de naam ook al suggereert, uit twee 
delen. Het ene deel van Ludo Juurlink over gekatalyseerde 
reacties onder een hoog vacuüm.  En het andere deel van Koper 
over elektrochemie en elektrokatalyse.  “En in beide gevallen 
wordt er gekeken naar modeloppervlakken voor katalyse,” 
licht Koper toe, “Ludo doet dat vanuit de gasfase en wij doen 
het vanuit de vloeistoffase.” Er worden 
modeloppervlakken gemaakt en daarmee 
proberen ze te begrijpen hoe reacties precies 
op atomair niveau plaatsvinden. En dan 
vooral van de reacties die bijdragen aan de 
ontwikkeling naar duurzame energie. “Dat 
zijn reacties in bijvoorbeeld brandstofcellen, 
waterelektrolyse, activeren van methaan, 
waterstof en CO2.” Kleine moleculen die 
katalytisch kunnen worden omgezet om 
deel te nemen aan een kringloop. 

Koper moet lachen als er gevraagd wordt 
naar doorbraken binnen de groep: “Wat 
is een doorbraak?” wordt er hardop 
afgevraagd. Hij is niet uit op doorbraken als 
in bevindingen die wellicht octrooiwaardig 
zijn. “Ik wil echt doorbraken in begrip, 
doorbraken in toepassingen zijn wel heel 
leuk maar het is niet waar ik op uit ben,” 
verklaart hij. Die doorbraken in begrip, 
momenten dat het kwartje valt, zijn er natuurlijk ook, “En 
heel vaak ook niet,” grapt Koper. “Het idee is een beetje dat 
we vroeg of laat op een duurzame manier met onze energie 
moeten omgaan. En de enige manier om dat te doen is 
door gebruik te maken van zonlicht. Want dat is de enige 
duurzame continue energiebron die we hebben, en daar is 
meer dan genoeg van. Het punt is alleen, hoe zet je zonlicht 
om in iets waar je wat aan hebt en wat je dan ook nog kan 

opslaan.” Koper legt uit dat de natuur dit in feite ook doet, en 
dat we die dus moeten nadoen. Dit kan met katalysatoren, 
hiermee in bijvoorbeeld de waterstof productie. Of nog 
beter CO2 katalytisch omzetten naar een brandstof. “Veel 
van mijn promovendi doen op dit moment onderzoek naar 
CO2-reductie, elektrochemisch, en dan komen we wel eens 
dingen tegen waarvan je zegt: “hé, had niet gedacht dat het 
zo werkte!”. 

De druk om kennis op te doen neemt toe omdat dit, de 
CO2-reductie, een ‘hot topic’ is. Hier en daar wordt er 
samengewerkt met andere universiteiten, zoals de TU van 
Twente, maar anderen zijn meer ‘concullega’s’, “we zitten 
naar hetzelfde te kijken en dan is het echt een competitie van 
wie als eerste de goede katalysator ontwikkelt of wie als eerst 
snapt hoe het werkt.” 

Ondanks dat Koper er zelf dus niet op uit is om direct 
toepasbare kennis te verwerven, zijn er toch genoeg bedrijven 
die interesse hebben in wat er allemaal afspeelt in zijn lab. 
Zo is er een bedrijf dat CO2 elektrochemisch wilt omzetten 
naar een groter formaat moleculen, dat soort firma’s komen 
dan al snel bij CASC uit. Zij hebben vaak erg specifieke vragen 
die dan bij Koper worden neergelegd. Zij hebben namelijk de 
apparatuur en de kennis om hiermee wat te kunnen doen. 

“Ik wil echt doorbraken in begrip, doorbraken in toepassingen zijn 
wel heel leuk maar het is niet waar ik op uit ben”
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De groep bestaat uit ongeveer vijftien promovendi, vier 
postdocs, een technicus om apparatuur te onderhouden en 
te bouwen, en verder een paar masters en bachelors. Als je 
als bachelor student binnenkomt, wordt er gekeken wat je 
het meest interesseert: iets in het ultrahoog vacuüm of in de 
elektrochemie. Koper kijkt dan waar er ruimte is en probeert 
iedereen een beetje gelijk over de promovendi te verdelen, 
rekening houdend met wat jou als student het meest 
aanspreekt. Deze gezellige groep heeft regelmatig een uitje 
of een borrel. Ze vieren Sinterklaas, houden een Kerstdiner, 
vrijdags is er een tostilunch en ze gaan af en toe een dagje weg. 
“Heel veel van die dingen worden eigenlijk door AIO’s geregeld 
en daar weet ik dus niet zoveel van,” bekend Koper. Op het 
einde blijkt dat de opgedane werkervaring bij CASC wel erg 
direct toepasbaar is: “De mensen zijn hier vrij fundamenteel 
opgeleid, maar elektrochemie is erg toepasbaar. Oud-
promovendi komen bij TATAsteel, AkzoNobel, Avantium, 
Philips, DSM, ze komen dus allemaal echt in de industrie 
terecht en doen daar dus ook vaak de elektrochemie. En als 
ik dan met de industrie aan tafel zit, kom ik ze weer tegen.” 

We hadden nog uren kunnen doorpraten over duurzame 
energie en alle ontwikkelingen daarbinnen. Bij CASC moet 
er een wereld van kennis voor je open gaan waar je u tegen 
zegt. Koper sluit af met de woorden: “We gaan natuurlijk toe 
naar een maatschappij waarin er steeds meer elektriciteit 
opgewekt gaat worden, en dat duurzaam, en daar moeten we 
iets mee.”

Bas Buise

Gesprek met PhD 
Ruud Kortleven

Na het boeiende 
gesprek met Koper 
spreek ik nog met 
Ruud Kortleven. 
De 27-jarige PhD 
heeft zijn master 
bij MCBIM volbracht 
en is na zijn studie 
dus bij CASC terecht 
gekomen. Daar doet 
hij nu onderzoek naar nanodeeltjes die we kunnen gebruiken in 
de CO2 reductie.  Nadat Kortleven bij CASC had gesolliciteerd kon 
hij vrijwel meteen beginnen. Hij vindt dat je als onderzoeker meer 
vrijheid dan bij een bedrijf hebt, je kan creatiever zijn en uitdagend 
onderzoek doen. Hij vind het een erg leuke groep. Vrijdag vind je hem 
bij de tostilunch en ’s middags bij de borrel. Ook gaat hij mee met de 
gezellige poolavonden en casino avonden. Geëngageerd was hij ook 
al voor zijn PhD. Naast dat hij in de eerste EJWcie van het CDL en TG 
zat, is hij ook in 2007 bestuur geweest in Hatchikidee. Sporadisch 
komen zijn ervaringen als bestuur nog van pas, hij heeft er wel goed 
leren samenwerken en met verschillende mensen leren omgaan. In 
november heeft hij zijn verdediging gepland, daarna wilt hij misschien 
wel in het onderzoek doorgaan. Maar dan in het buitenland, de 
Verenigde Staten of Duitsland.

“We gaan natuurlijk toe naar een maatschappij waarin er steeds 
meer elektriciteit opgewekt gaat worden, en dat duurzaam, en daar 
moeten we iets mee.”
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Highlight:  
Development of an Activity-Based Probe and In 
Silico Design Reveal Highly Selective Inhibitors for 
Diacylglycerol Lipase Alpha in Brain

In de rubriek “In de toren Highlight” bespreken we kort een 
belangrijke of bijzondere publicatie van wetenschappers verbonden 
aan het Leiden Institute of Chemistry. In deze editie is dat de 
paper van Marc Baggelaar et al. in Angewandte Chemie over het 
ontwikkelen van een activity based probe voor diacylgycerol lipase 
(DAGL) alpha en het gebruik van een pharmacophore model om 
met de computer een geschikte remmer voor dit enzym te vinden.

2-arachidonyl glycerol (2AG) wordt in het centrale 
zenuwstelsel gemaakt door DAGL alpha. Over de rol van 2AG 
en DAGL alpha  is tot op heden vrij weinig bekend, maar men 
vermoed dat 2AG als agonist van de cannabinoïde receptor 
(CB) 1 betrokken is bij het hongergevoel. Tegen de bestrijding 
van obesitas is daarom ook de CB1 antagonist rimonabant 
ontwikkeld. Dit middel is echter teruggetrokken van de markt 
omdat het ernstige bijwerkingen, zoals zelfmoordneigingen, 
veroorzaakt.
  
Door selectieve inhibitoren voor DAGL alpha te ontwikkelen 
kan men meer te weten komen over de rol van 2AG in het 
centrale zenuwstelsel en mogelijk een middel vinden dat 
gebruikt kan worden voor de behandeling van mensen met 
obesitas.

Om een uitgangsstof te vinden die kan leiden tot een 
selectieve inhibitor, zal gebruik worden gemaakt van een in 
silico (met de computer) screening van een bibliotheek van 
moleculen waarvan bekend is dat ze lipases kunnen remmen. 
Deze methode gebruikt zowel de structuur van de active 
site als die van het molecuul en rekent dan uit hoe goed ze 
bij elkaar passen. Het enige probleem hiermee is, dat er nog 
geen kristalstructuur van DAGL alpha bekend is . Daarom 
wordt er een pharmacophore model gemaakt op basis van 
THL, een algemene lipase inhibitor, in de active site van Fatty 
Acid Synthase, die vergelijkbaar is met die van DAGL aplha. 
Hierdoor wordt duidelijk welke structuureigenschappen, 
zoals waterstofbrug acceptoren of hydrophobe stukken op 
bepaalde plaatsen, nodig zijn om door het enzym herkend 
te worden. Vervolgens wordt er gekeken in welke maten 
de stofjes in de bibliotheek voldoen aan deze eisen, en op 
basis van die berekeningen wordt een voorselectie gemaakt 
bestaande uit de twintig stoffen die het beste overeenkomen 
met het model.
Die stoffen worden dan getest op vermogen om DAGL alpha 
the remmen, en hieruit bleek dat LEI103 en LEI104  inderdaad 
remmers voor DAGL alpha zijn. Dit proces is schematisch 
weergegeven in het bovenste plaatje.

Er zijn echter ook andere enzymen waarmee deze remmers 
ongewenst kunnen reageren (off-targets) zoals DAGL beta 
in het immuunsysteem en andere lipases. Om de selectiviteit 
over deze off-targets te onderzoeken wordt gebruik gemaakt 
van een competatieve activity based probe (ABP) assay, 
waarbij enzymen die reageren met de probe zichtbaar 
zijn op SDS page gel. Enzymen die al geremd zijn met een 
niet zichtbare remmer, reageren niet met de probe en zijn 
dus niet zichtbaar op de gel, zie het onderstaande figuur. 

De probe die voor deze assay gebruikt is, is gebaseerd op THL, 
met daaraan een fluorescerende bodipy. ABP laat zien dat 
vooral LEI104 een goede uitgangsstof is, omdat deze zowel 
een potente remmer is, alswel selectief is over verschillende 
off-targets.

Dit artikel demonstreert de kracht van de combinatie van 
computerscreenings en activity based probe profiling om 
nieuwe chemotypes te vinden die DAGL alpha kunnen 
remmen. Door het bestaande medicijn THL als startpunt te 
nemen voor zowel het pharmacophore model als voor de 
activity based probe, heeft men redelijk snel LEI104 als goede 
remmer kunnen identificeren.

Ook kan LEI104 gebruikt worden om een homologiemodel 
te maken met DAGL alpha. Dit in combinatie met de nieuw 
ontwikkelde probe en LEI104 als hit in de zoektocht naar 
selectieve DAGL aplha remmers, kan als basis dienen voor de 
zoektocht naar nieuwe medicijnen tegen obesitas .

Jacob van Hengst

 
Het volledige verhaal: 
Angewandte Chemie 2013, 125, 12303-12307
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Lief dagboek,

Sorry dat ik zo lang niet geschreven heb, maar het was vakantie. 
Twee weken ben ik met mijn ouders gaan rondtrekken door Zuid-
Oost Azie. Allemachtig wat was het een reis, mijn leven is weer 
een sterk verhaal rijker. Het begon allemaal toen we aankwamen 
in Bangkok. 

We meldden ons bij de balie van het zonovergoten hotel. 
Nog altijd op jacht keek ik snel om me heen, waren hier nog 
wat lekkere chicks? Want jij weet lief dagboek dat, zelfs na 
een jaar studeren, ik bij MST ook niet de ware heb gevonden. 
Helaas. We werden doorverwezen naar de onze slaapkamers 
en ik wilde even alleen zijn. Ik moest de kamer met mijn 
ouders delen en dus had ik hen even weggestuurd. Ze hadden 
toch nog enorm veel te bekijken, al snel vertrokken ze met 
hun Eenzame Planeet op zak. 

Ik zat even uit het raam te staren en zag daar, bij het 
zwembad, de schoonste chick die ik ooit gezien heb. Mijn 
hart ging sneller kloppen en ik wenste dat ik mijn ogen kon 
verscherpen, opdat ik haar beter zou kunnen zien. Ze is zo 
mooi, lang zwart glanzend haar, ik verdronk in haar prachtige 
bruine amandelogen. Ik wilde mijn zwembroek aantrekken 
en fuck!, ik had de mooie thuis laten liggen. Maar goed, dan 
maar die blauwe. Snel keek ik in de spiegel. Rode kop en verder 
Spierwit. Goed, we gaan het gewoon proberen. Ik rende naar 
beneden en de laatste paar meter voordat 
ik buiten was liep ik langzaam en cool. Ik 
was nauwelijks buiten en ze begon al tegen 
me te praten! “Hello you handsome, where 
you from?” Ik schrok natuurlijk, zoiets heb 
ik nog nooit meegemaakt! Die chick gaat 
meteen tegen mij praten? Tegen mij? Ik 
keek even om me heen, ja ik was toch echt 
de enige. “Hey, I’m from Holland!” –“Ohh I 
like Holland a lot! You know Ajax?” –“Yes,” 
reageerde ik. Dit moest de ware zijn, ik 
voelde het eigenlijk al meteen. 

We hadden even een gesprekje en we 
maakten een beetje kennis. Zij had precies 
dezelfde hobby’s en ze hield van dezelfde 
dingen als ik. Het kon gewoon niet beter! 
Ook viel me op dat ze goed kon luisteren. Ik 
kon tegen haar over mijn gevoelens praten 
zonder dat ze raar naar me keek, iets wat 
veel meiden niet kunnen. Sterker nog, 
vrouwen luisteren altijd maar slecht vind ik. 
Maar zij niet, zij is anders. 

Toen we even later lagen te knuffelen viel me op dat ze best 
gespierde armen heeft, ik vond dat mooi. Ze sport dus ook 
nog, misschien kunnen we een keer samen gaan hardlopen. 
Als ik haar meeneem naar Nederland ofzo. Ze gaf wel 
duidelijk haar grenzen aan, als ik verder wilde gaan moest ik 
haar wel betalen zei ze. Dat is een stuk makkelijker dan haar 
mee uit eten nemen dacht ik meteen. Dit is echt de ideale 
vrouw, geen poespas, gewoon recht voor haar raap. Ineens 
voelde ik iets geks toen we op elkaar lagen, ze legde uit dat 
ze altijd haar telefoon tussen haar benen bewaard. Dieven 
durven daar niet te pakken, en die zijn er veel in Thailand. Ze 
is echt slim. 

Maarja lief dagboek, ook dit mocht uiteindelijk niet baten. 
Want ik zag ineens een turquoise badpak het zwembad 
induiken, en jawel, het was mijn moeder. Mijn vader kwam er 
al snel achteraan in balleknijper. Zucht, wat was dat gênant 
zeg, ik wilde snel weg gaan maar ze hadden me al gezien. En 
om het erger te maken, we bleven er maar een nacht en ik 
ben de resterende 13 dagen achtervolgd met opmerkingen 
over mijn vriendin. Die ik niet heb. 13 dagen dagboek! 13!! 
Enfin, ik ga nog wel een keer terug, voor mijn Thaise prinses. 
     

Sterke dagboek 
verhalen
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Deze maand hebben we vier bieren: De Koninck 
Triple D’anvers, Gouden Carolus Tripel, Stift Engelszell 
Gregorius Trappist en Mort Subite Original Kriek. Op de 
kriek na een behoorlijk zware maand dus. Om een lichte 
start te maken zal ik dan maar beginnen met de kriek. De 
kriek is een mengeling tussen zoet en zuur waarbij het 
bier praktisch niet meer te proeven is, een aanrader dus 
voor de gemiddelde vrouwelijke kriekdrinker. Het zuur 
is niet overheersend en zorgt er voor dat er een lekkere 
balans ontstaat tussen verschillende smaken en je dus 
geen standaard kriek hebt die alleen maar naar cassis 
smaakt. De Gouden Carolus Tripel is een bier dat vaker 
terug te vinden is in de Science Club. Een blonde tripel 
die in een zekere zin eenvoudig lijkt. Juist die eenvoud 
maakt het een geweldig biertje omdat de smaken 
geweldig in verhouding zijn en nog redelijk makkelijk weg 
drinkt, naar mijn mening één van de beste tripels die je 
kan vinden. De Koninck Triple D’anvers is een beetje het 
kleine broertje van de Gouden Carolus. De Koninck heeft 
een iets minder uitgesproken smaak dan de Carolus en 
mist ook de citroenachtige smaak. De Koninck is dan ook 
meer een standaard voorbeeld van een goede Belgische 
tripel. Als laatste is er de Gregorius. Dit is een quadrupel 
en dat zal je merken ook. Het is een donker biertje wat vrij 
bitter is en waarbij je de gerst goed te proeven is. Verder 
zit er ook nog een zoete smaak aan. Dit biertje lijkt in veel 
opzichten ook wel op een zwaardere dubbel. Indien je ze 
in een goede volgorde wilt proeven zou ik aanraden te 
beginnen met de kriek, mits je de kriek ook wilt proeven, 
vervolgens de Koninck, de Gouden Carolus en af te sluiten 
met de Gregorius.

Nick Gerrits

Bier 
Special



Via studiegenoten hoorde ik van de Courses van de internationale 
studentenvereniging ‘Board of European Students of Technology’ 
(BEST). Tijdens de evenementen met studenten uit heel Europa 
leer je diverse vaardigheden en maak je het studentenleven in een 
andere Europese stad van dichtbij mee. Dit sprak mij natuurlijk 
aan en ik heb me aangemeld voor een Spring Course. 

BEST is een internationale studentenvereniging  voor 
technische studenten. Er worden elk seizoen in verschillende 
Europese steden (betaalbare) cursussen van een week 
georganiseerd. Via BEST Delft heb ik mij aangemeld 
voor de cursus what are you made of in Valencia, Spanje 
met als onderwerp Materiaalkunde. Er waren rond de 
400 aanmeldingen uit heel Europa en ik zat bij de 22 die 
geselecteerd waren.

Tijdens de Spring Course in Valencia hebben wij colleges 
gevolgd aan de Universitat Politècnica de València. Als 
deel van een case study hebben we een bezoekje gebracht 
aan dé toeristische attractie van Valencia:  la Ciudad de las 
Artes y Ciencias oftewel de Stad van Kunst en Wetenschap. 
Met een groepje studenten van verschillende studies 
moesten wij op zoek gaan naar geschikte alternatieve 
bouwmaterialen. Hierbij werd vooral gekeken naar de Young 
Moduli van de materialen maar ook naar het gewicht en 
de prijs. Verder gingen de colleges over plastic recyclen en 
over materialen van de toekomst. Aangezien de deelnemers 
verschillende achtergronden hadden werd er niet al te diep 
op de onderwerpen ingegaan wat de lezingen voor iedereen 
toegangkelijk maakte. Na de colleges werd er een bezoekje 
gebracht aan het strand en kregen we een rondleiding 
door de stad. Elke avond werden er sociale activiteiten 
georganiseerd en konden we genieten van onder andere 
tapas en sangria.

De Spring Course in Valencia beviel zo erg dat ik me ook 
heb aangemeld voor een Autumn Course in Spanje. Deze 
keer in Valladolid. De enthousiaste brief deed het weer 
goed en ik zat nogmaals bij de 22 van de meer dan 300 
aanmeldingen. Het onderwerp ‘Fun and food... so good’. De 
course ging over Food Technology, een onderwerp waar mijn 
interesse zeker naar uit gaat! We hebben o.a. een bezoek 
gebracht aan een chocoladefabriek, bierbrouwer en een 
pijnboompittenfabriek. We hebben zelfs op academische 
wijze leren wijnproeven van de wijnprofessor. Bij de Spaanse 
bodega’s vertelden de eigenaren trots over hun product. Elke 
wijn had weer een unieke smaak en elke wijnboer weer een 
inspirerend verhaal. 

Na het maken van een examen aan het eind van de beide 
courses heb ik 1 ECTS gehaald. Deelnemen aan een Seasonal 
Course van BEST is zeker een aanrader! Je leert geweldige 
mensen kennen en je hebt uiteindelijk overal in Europa 
logeeradresjes. Daarnaast is het een leuke manier om je 
kennis te verbreden. Voor meer informatie kun je kijken op 
www.best.eu.org of mailen naar board-delft@best.org.

Raisa Rudge

Fun and food... 
so good
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Als assessor onderwijs van het Chemisch Dispuut Leiden mag ik 
mij gelukkig prijzen dat ik alle lezers op de hoogte kan houden 
van alle zaken die er momenteel in het onderwijs gaande zijn. De 
opleidingscommissie - en directie - doet flink zijn best om het 
onderwijs zo goed mogelijk in elkaar te zetten. Dit zijn de laatste 
updates van de bachelor Molecular Science & Technology en de 
master Chemistry.

Basisbeurs
De regering heeft toch zijn besluit genomen. Het voorstel om 
de basisbeurs af te schaffen voor alle aanstaande studenten 
die vanaf september 2015 met een nieuwe opleiding 
beginnen is nu door de kamer heen en wordt dit jaar 
ingevoerd. Dit betekent dus dat het geld dat voorheen door 
de overheid geschonken werd, niet meer wordt omgezet 
in een gift als binnen tien jaar het diploma gehaald wordt. 
Vanaf september moeten studenten die aan een nieuwe 
opleiding (bachelor of master) beginnen, hun geld lenen van 
de overheid .

Gelukkig is de periode voor het afbetalen aanzienlijk verlengt. 
Waar het eerst nog 15 jaar mocht duren voor je je studieschuld 
had afbetaald, is dit nu 35 jaar geworden. Wat jammer is voor 
onze studenten van Molecular Science and Technology, is 
dat er nu is aangepast dat je elke maand kon beginnen aan 
de master Chemistry. Dit is nu veranderd in dat er maar 
twee afstudeermogelijkheden zijn voor bachelorstudenten, 
namelijk in september en in februari. Dit zorgt er nu voor dat 
er veel derdejaars- en vierdejaarsstudenten nu opeens, soms 
niet volgens plan, keihard aan de slag gaan om tóch dit jaar 
hun bachelor af te ronden. 

Er is namelijk een manier om voor dit jaar de lening nog even 
te omzeilen. Ondanks dat de masteropleiding Chemistry pas 
in september begint, is het mogelijk om je via een omweg, 
dus niet via Studielink, in te schrijven voor deze opleiding 
vanaf augustus. Hiervoor moet je echter wel extra stappen 
ondernemen, namelijk zelf naar Plexus gaan om dit te 
regelen voor je opleiding. 

Bachelor
Verder nieuws van de opleiding is dat er gesproken wordt 
over het invoeren van een vak om te leren programmeren  
in de major technologie. Het is namelijk best uitzonderlijk 
om als studie aan de Technische Universiteit Delft niet in je 
bachelor geleerd te hebben met bepaalde rekenprogramma’s 
te werken. Hopelijk voor de komende derdejaarsstudenten 
wordt dit voorstel aanstaand jaar al doorgevoerd, aangezien 
het al aanzienlijke tijd een voorstel is, terwijl er elk jaar weer 
meer vraag naar is. Er wordt nu ook met het idee gespeeld om 

als tegenhanger in de major scheikunde te gaan kijken naar 
een modeleervak, omdat dit ook als nuttig wordt gezien. 

Het laatste nieuws uit bachelorland is dat de studenten 
die volgend jaar hun derde jaar beginnen, hun LO4-project 
ingeroosterd krijgen in de vierde periode, in plaats van 
in de derde en de vierde periode. Er worden dus ook geen 
vakken meer gegeven. Dit is erg handig om te weten voor 
het plannen van de minor in combinatie met LO4. Eerst was 
het nog mogelijk om in september met je LO4 te beginnen, 
als de minor die je dan had gekozen dat toeliet. Nu hebben 
ze het rooster alleen iets anders ingericht, waardoor dat nog 
niet zo makkelijk gaat zijn om ditzelfde weer te gaan doen. 

Master
De master Chemistry en de master Life Science & Technology 
worden ook nog een keer flink onder de loep genomen. Men 
houdt zich bezig met het bekijken van alle vakken en of 
alle vakken nog een redelijk niveau hebben. Het is namelijk 
niet de bedoeling dat mensen hier de master Chemistry  
(of LST) gaan doen en dit makkelijk halen, zonder enige 
voorkennis. Het is dus zelfs mogelijk dat het ook niet voor alle 
bachelorstudenten vanzelfsprekend is om door te stromen 
naar de master, als dit op een aanzienlijk hoger niveau wordt 
gedoceerd. 

Annechien Maas Geesteranus 
h.t. Assessor Onderwijs van het Chemisch Dispuut Leiden

Volgend jaar 
master met stufi?

“Er is namelijk een manier om voor dit jaar de lening nog even te 
omzeilen.”
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Masterclass 2015
Business course

Meet Marijke and Eric
Marijke works for AkzoNobel as a Global Master Data 
Principal Supply Chain, while Eric is a Material Planner 
Supply Chain. Both Marijke and Eric joined us after attend-
ing the 2014 AkzoNobel Masterclass. They were very 
impressed with this business course, which introduced 
them to our company’s ambitions, culture and a wide 
variety of people, products and processes. Equally, we 
were very impressed with them and offered them starting 
positions after graduation.

AkzoNobel’s annual Masterclass is your chance to discover 
a company that likes to give you real responsibility. It takes 
place over two intensive and exciting days of introductions 
and interdisciplinary teamwork. You’ll see our organization 
from different angles and have plenty of opportunities to 
meet senior management and young employees.

When: May 11 & 12, 2015
For: Masters students approaching graduation
Deadline for registration: Sunday, April 5, 2015

Where your ideas go far

Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for more 
information and to apply online. You will also find 
out more about the roles that Marijke and Eric play 
within AkzoNobel. 

‘The case study 
was a real 
challenge and 
my team won’
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