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Lieve lezer,

Het is alweer een tijdje geleden dat 
de laatste Chimica van jaargang 
52 in jullie brievenbus is gevallen. 
Maar wees niet bedroefd, jullie 
kunnen weer volop genieten 
van een nieuwe uitgave met als 
thema “Galactic”. Nadat het 86e 
bestuur van het CDL zichzelf heeft 
voorgesteld, zullen in het Chemisch 
Journaal de eerste stukken worden 
geïntroduceerd die  gerelateerd 
zijn aan het thema.

Verder zal de studiereis naar Japan 
en het EersteJaarsWeekend diep 
worden uitgelicht. In de Science 
zal er wederom een stuk worden 
behandeld gerelateerd aan het 
thema. 

In het nieuwe collegejaar 
hebben wij als redactie nieuwe 
en hardwerkende leden mogen 
ontvangen, zij zullen zichzelf 
introduceren bij “Lijn 43”. Helaas 
hebben wij ook afscheid moeten 
nemen van ons erelid Mark 
Kwakernaak, nogmaals bedankt 
voor je harde werk in de afgelopen 
jaren. 

Ook heeft Dominique Vis afstand 
gedaan van de hoofdredactie 
en zal Irene Eggink haar stokje 
overnemen. Maar, ik zal jullie niet 
langer ophouden, geniet van deze 
Chimica, net zo als wij dat hebben 
gedaan toen wij deze voor jullie in 
elkaar zetten. 

Samantha Groeneveld
Hoofdredactie Chimica Acta Lugduni

Lieve leden, lieve lezers, 

Er is een nieuwe toekomst gekomen in de jaarlijkse bezetting van het verenigingshok. 
Het is mij dan ook een eer om voor de eerste keer dit praesidiaal te mogen schrijven. 
Ons bestuur, ‘Haasje Over’, heeft plaats mogen nemen op het hok en dat heeft enige 
veranderingen met zich mee gebracht in de inrichting. Een heuse shuffle van de banken 
zorgt naar onze mening voor meer ruimte. Ofwel, alles streeft naar een optimale positie 
binnen het universum, zelfs al is het CDL maar een klein deel daarvan.  Optimalisatie 
en vernieuwing binnen het verenigingshok is belangrijk, zeker met het grote aantal 
nieuwe leden van elk jaar. Ook niet onbelangrijk is het vooruitzicht naar een nieuw 
verenigingshok dat gepland staat voor de tweede fase van de Gorlaeus nieuwbouw. Dit 
lijkt nog ver weg, maar het is nooit vroeg genoeg om je hiermee te bemoeien. 

Sprekend over nieuwe leden. Dit is de eerste Chimica die bij jullie op de mat valt. Als 
jullie dit lezen, waarvoor hulde, dan maken jullie kennis met de creatieve uitingen binnen het CDL. De ervaringen 
van de leden, interessante stukken over onderzoek binnen de scheikunde en carrièremogelijkheden. Kortom een 
prachtig blad door de leden voor de leden, elke pagina een eigen ster in het gehele samenhangende beeld. 

Op het moment van schrijven hebben wij een tijdje geleden onze zusjes, vrienden, familie en andere genodigden 
mogen ontvangen op onze constitutieborrel en hebben wij ook met verschillende jaarlagen het begin van het 
jaar ingeluid op de Back To Books borrel. Beide waren erg geslaagd, mede dankzij jullie! Op de planning stonden 
nog vele activiteiten zoals de fotoborrel van de Japanreis afgelopen zomer, het Futiristisch afscheidsfeest en de 
bachelor- en p-in-1 uitreikingen. Denk tijdens het lezen van deze editie eens terug aan deze activiteiten!

Tot slot moet ik bij Galactic denken aan L.C.D. Prisma, waar ik afgelopen jaar de voorzitter (zie prinses) van was. 
Prisma staat voor diversiteit en entropie en entropie is waar het universum op draait. Prisma heeft wat minder 
actieve jaren achter de rug, maar is de afgelopen tijd weer in de bloei. Ik en het CDL in zijn algemeen zijn hier erg 
blij mee. 

Rest mij te zeggen dat ik trots ben op de redactie en iedereen erg veel leesplezier wens met deze eerste editie van 
de Chimica van het studiejaar 2018-2019.

Ted de Haas
h.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden 
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Het 86e bestuur

Naam: Christine Visser
Functie: ab actis

Commissies:
• EJWcie
• FeminiCie
• ArchiefCie
• Chimica

“Vroeg pieken, vroeg naar huis.”

    
   

Naam: Sanne Romijn
Functie: assessor externe betrekkingen

Commissies:
• MexCie
• Ouderdagcommissie
• FotoCie

“Het is warm.”

Naam: Ted de Haas
Functie: praeses

Commissies:
• SportCie
• Belgiëreiscommissie
• Mastercommittee
• CollectCie

“Vaak een streepje voor.”
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Haasje Over

Naam: Thijs Klein
Functie: assessor onderwijs

Commissies:
• AkCie
• TraktaatCie
• Ouderejaarsweekendcommissie
• College Response Commissie

“Het is simpel als je weet hoe het moet.”

Naam: Tiemen van Daalen
Functie: quaestor

Commissies:
• Eerstejaarscommissie
• Diescommissie
• Tappersgilde

“Stress is niet een gevoel, maar een staat van 
zijn.”

Sinds september is ‘Haasje Over’ het nieuwe bestuur van het 
Chemisch Dispuut Leiden! Na een erg leuke inwerkperiode mogen  
zij nu echt het stokje overnemen van het 85ste bestuur ‘Futiristisch’ 

en het CDL besturen. Dit jaar zal het bestuur veel 
activiteiten organiseren, maar iedereen heeft 

natuurlijk ook zijn eigen bezigheden. Bij Thijs kan 
je altijd terecht voor al je vragen over het onderwijs  

terwijl Sanne druk bezig is carrièreactiviteiten te 
plannen zoals lunchlezingen en excursies. Tiemen 
zal zich vooral richten op de financiën dit jaar en 
hij zorgt er natuurlijk altijd voor dat de borrels 

onvergetelijk worden. Christine kun je altijd mailen en ze 
zal het contact met iedereen goed onderhouden. Ted is druk 

bezig met vergaderen hier en daar en hij is natuurlijk altijd 
het zonnetje in huis. Iedereen is elke dag van harte welkom 

op het hok voor koffie en thee en heel veel gezelligheid! 
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Op 18 oktober 2018 werd er op de faculteit een NGL-publiekslezing 
(Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden) gehouden. Vele 
geïnteresseerden kwamen af op deze lezing gegeven door Kavli-
prijswinnares Ewine van Dishoeck. In haar presentatie nam ze 
het publiek mee op een reisje door het heelal: de ontdekking van 
de eerste exoplaneten, interstellaire nevelwolken, waar water 
vandaan komt en hoe stofdeeltjes kunnen samenklonteren en zo 
moleculaire bouwstenen voor het leven kunnen vormen. De lezing 
gaf weer waar het vakgebied astrochemie zich mee bezighoudt en 
hoe adembenemende, moderne technieken ervoor zorgen dat we 
ons heelal tot op atomaire schaal kunnen bestuderen.   

Astrochemie wordt hier in Leiden onderzocht in het Sackler 
Laboratorium voor Astrofysica. Met vier hoogleraren heeft 
de universiteit Leiden één van de grootste academische 
groepen ter wereld die onderzoek doet naar astrochemie. 
Door een verscheidenheid aan processen die plaatvinden 
rondom sterren en planeten is dit interdisciplinaire vakgebied 
ontstaan als een combinatie tussen astrologie, chemie en 
moleculaire fysica.  

De ruimte tussen en rondom de sterren in het heelal is niet 
leeg, maar gevuld met een zogenaamd bijna-vacuüm. De 
dichtheden van de gassen die zich daar bevinden zijn bijzonder 
laag. Door deze lage druk verlopen chemische reacties echter 
traag. Juist door de grote hoeveelheid straling, de extreem 
lage temperaturen en het enorme volume van reactanten die 
zich in bepaalde nevelwolken bevinden, zijn de reacties die 
plaatsvinden interessant om te bestuderen. Ondanks dat de 
processen vaak miljoenen jaren kunnen duren, ontstaat er 
een mix van grote en kleine moleculen, zowel uiterst stabiel 
als zeer reactief. 
  
Deze interstellaire wolken kunnen worden omschreven als de 
geboorteplaats van nieuwe sterren en planeten, en bestaan 
voornamelijk uit waterstofatomen (90%) en heliumatomen 
(10%). In zeer kleine hoeveelheden (<0.01%) komen atomen 
als koolstof, zuurstof en stikstof voor. De eerste ‘simpele’ 
moleculen zoals CH, CH+ en CN werden tussen 1937 en 1941 
waargenomen. Meer-atomige moleculen zoals NH3 werden 
pas later, in 1968 waargenomen. Door de toenemende 
ontwikkelingen en innovaties in meetinstrumenten en 
telescopen, kon men steeds gedetailleerder onderzoek doen 
naar deze interstellaire wolken en hun composities. 
 

Er zijn al meer dan 200 verschillende moleculen waarge-
nomen. Je kunt echter niet zomaar de ruimte invliegen en 
wat gas en stof meenemen voor een snelle analyse in het 
lab. Het is mogelijk om moleculen op honderden lichtjaren 
afstand waar te nemen en te identificeren doordat elk molec-
uul infrarode straling en millimetergolven uitzendt. Elk van 
de stoffen heeft dus een eigen vingerafdruk die je kunt zien 
als een specifiek kleurenspectrum dat je dus werkelijk kunt 
meten. Ewine van Dishoeck is hier als hoogleraar Moleculaire 
Astrofysica mee bezig. Collega-Hoogleraar Harold Linnartz 
kijkt daarentegen naar laboratorium astrofysica. Hij stelt 
zich daarbij altijd de vraag hoe moleculen precies kunnen 
ontstaan in de ruimte. Deze onderzoeken gecombineerd, 
kunnen inzicht geven in wat we precies zien in de ruimte en 
waarom we dat eigenlijk hier op aarde kunnen waarnemen. 

Alle data die wordt verzameld in onderzoeken rondom 
astrochemie leveren de puzzelstukjes op die nodig zijn om 
te begrijpen hoe het heelal in elkaar zit, hoe het zo heeft 
kunnen ontstaan en hoe het zich in de toekomst zou kunnen 
ontwikkelen. Ze vragen zich daarbij af hoe deze chemische 
evolutie eruitziet, of bijvoorbeeld de interstellaire wolken 
kunnen bepalen hoe een planeet eruit komt te zien en of het 
ontstaan van het leven gekoppeld kan zijn aan de porcessen 
die plaatsvinden tussen al deze stofdeeltjes. 

Zonder het gebruik van unieke telescopen en meetinstru-
menten kan dit onderzoek zich niet ontwikkelen. Door ge-
bruik te maken van onder andere de Hubble Ruimte Tele-
scoop, de James-Webb Ruimte Telescoop en ALMA (Atacama 
Large Millimeter Array) gaat er ‘een hele nieuwe wereld’ voor 
ons open. 

De volgende keer dat je ’s nachts omhoog kijkt naar de 
sterren, denk dan eens aan alles wat zich daar afspeelt: de 
formatie van H2O om wel duizenden oceanen te vullen en het 
botsen van deeltjes die ooit uit zouden kunnen groeien tot 
een nieuwe ster of planeet. Denk dan eens na over de vraag: 
bevinden zich daar, tussen de sterren, aanwijzingen die leiden 
naar ‘The Origin of Life’? 

Hugo Stegman 

Bronnen: 
Univerisiteit Leiden
The National Academy of Science

De ingewikkelde 
puzzel van het heelal
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Profiel: Ewine van Dishoeck 

Ewine van Dishoeck is hoogleraar Moleculaire Astrofysica 
aan de Universiteit Leiden. De nu 63-jarige hoogleraar 
begon haar carrière hier in Leiden. Door haar bachelors 
Scheikunde en Wiskunde succesvol af te ronden en haar 
mastergraad daarna te behalen in Chemistry, bekleedde 
ze vervolgens een PhD positie onder H.J. Habing en A. 
Dalgarno. De thesis waarmee ze deze periode voltooide 
ging al richting astrologie, astrochemie en -fysica: 
Photodissociation and excitation of interstellar molecules.  

“This is chemistry literally out of this world! And at the same time 
chemistry forming the building blocks of New Worlds.” 

 
Ze bekleedde in de periode hierna functies aan verschillende 
buitenlandse universiteiten, zoals Harvard, Princeton en de 
California Institute of Technology. In 1990 keerde ze terug 
naar Nederland om vervolgens in Leiden verder te gaan 
met astrochemie: de zoektocht naar de geboorteplaats van 
sterren en planeten, de ‘Hunt for Water’ en werken aan onder 
andere supertelescopen. 

Als hoogleraar aan de universiteit en door haar inzet bij 
verschillende projecten wordt zij gezien als pionier in haar 
vakgebied.  Hiervoor heeft zij dan ook vele onderscheidingen 
en prijzen ontvangen. Zij ontving in 2000 de Spinozapremie, 
de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland. 
In 2018 werd zij zowel onderscheiden met de James Craig 
Watson Medal (US National Academy of Science) als met The 
Kavli Prize for pioneering advances in astrophysics. 

Van Dishoeck had ook een sleutelfunctie bij het coördineren 
van de ontwikkeling van het ALMA observatorium in Chili. 
De kennis en ervaring die ze heeft opgedaan doordat ze haar 
expertise hiermee heeft gedeeld en wetenschappers uit vele 
landen heeft overtuigd samen te werken, zal goed van pas 
komen als ze vanaf volgend jaar de functie van President van 
het IAU (International Astronomical Union) gaat vervullen. 

Hetgeen wat zij beschreef in een interview van The National 
Academy of Science beschrijft haar passie en gedrevenheid: 
“This is chemistry literally out of this world! And at the same 
time chemistry forming the building blocks of New Worlds.” 
 

The Paperless Laboratory

Als je reactiemengsel ineens van geel naar rood verkleurt, 
weet je niet hoe snel je je labjournaal moet pakken om je 
bevinding op te schrijven. Maar weet je dan ook nog op welke 
bladzijde je experiment staat of heb je geen ruimte meer 
op de bladzijde om iets op te schrijven? Het grote blauwe 
labjournaal of elk ander boekje heeft voordelen tijdens je 
werk op het lab, maar ook zo zijn nadelen. 

Al meer dan een halve eeuw, sinds 1964, bestaat de term 
‘Paperless Office’. Hiermee wordt een omgeving bedoeld  
waar geen of zo min mogelijk papier wordt gebruikt om data te 
kunnen verwerken en te delen. Je hebt op deze manier minder 
fysieke ruimte nodig voor opslag, een meer milieubewustere 
houding, een beter overzicht van documenten en een betere 
samenwerking met anderen. Alleen met een betrouwbaar, 
overzichtelijk en goed functionerend digitaal systeem kan 
deze utopie doorgevoerd worden. Veel bedrijven maken deze 
grote stap niet meteen, maar richten zich met een nieuwe 
milieustrategie op een ‘Less Paper Office’. Is deze stap naar 
een laboratorium waar minder papier wordt gebruikt ook 
mogelijk en wenselijk? 

Op de vraag of een lab geheel papierloos kan zijn is het 
antwoord: nee! Terwijl bepaalde onderdelen al wel volledig 
geautomatiseerd zijn, zoals het doormeten van samples, is 
bijvoorbeeld het aanleveren van samples nog niet papierloos. 
Vaak werken laboratoria met verschillende type software 
die processen apart regelen of data bijhouden en beheren. 
Volgens rapporten kan zo’n setting toch zeker voor 80% 
papierloos opereren als er systemen worden ingevoerd 
die overkoepelend met elkaar kunnen samenwerken. Om 
het idee van een Less Paper Office door te voeren, kan er 
begonnen worden met het doorvoeren van kleine veranderen 
die een stap zetten richting efficiëntie en datamanagement. 
Het werken met twee computerschermen kan al voorkomen 
dat er onnodig geprint wordt. Ook zijn er innovaties op het 
gebied van labjournalen. Sommige onderzoeksgroepen op 
de Universiteit Leiden zijn begonnen met het uitproberen van 
Electronic Lab Notebooks. Dit is een programma waarmee 
je het labjournaal kunt bijhouden op de computer. Zo heb 
je alle data bij elkaar staan, kun je overzichtelijk werken en 
je voortgang delen met anderen. Praat eens met anderen 
over hoe je jouw werkplek kunt innoveren en kunt toewerken 
maar een omgeving waarin je niet door allerlei boekjes moet 
bladeren, maar je gegevens paraat hebt met één klik op de knop.  
 
Hugo Stegman 
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Vrijdag 10-08-2018

Het was kwart voor veel te vroeg toen ik vrijdag 10 augustus 
opstond om mijn tas nog in te pakken voor het EJW (iets met 
een slechte planning en uitstelgedrag). Rennend, vliegend, 
springend, duikend, vallend en weer opstaand met haast zat 
uiteindelijk alles in mijn tas en was ik op weg met mijn vader 
achter het stuur en mijn fiets achterop de auto. Op naar het 
EJW!

Eenmaal aangekomen is één blik op de in paars met geel 
geklede aankomende eerstejaars genoeg: ‘ja, hier moet ik 
zijn.’ Na 500 keer [insert pieptoon] haasje, haasje gezongen te 
hebben (ik had kunnen weten dat er nog wel meer gezongen 
zou worden…) mocht ik met een groepje studiegenoten 
Leiden in. De besturen langs en spelletjes doen, dat kunnen 
we wel! Mijn imaginaire, algemene scheikunde kennis is de 
grond in geboord, ik weet nu waarom duiven niet veilig zijn 
in de buurt van Chris’ broertje en de illusie dat ik best namen 
kan onthouden is volledig vervaagd. De realisatie dat de 
hoofdstad van Parijs nog steeds niet Frankrijk is tijdens 30 
seconds, maakt de vossenjacht al helemaal af. Ja, het was 
eigenlijk best wel heel leuk. 

“Daarna was het feest! Ik weet niet hoe ik het beter kan 
omschrijven dan muziek, ongemakkelijke MST’ers die elkaar nog 

niet zo goed kennen en Christine’s scheikunde danspasjes.”

Rond 17:00 uur die dag zijn we met zijn allen in café Odessa 
in Leiden aan de gracht wat gaan drinken. Na een gezellige 
middag zijn we aan de fietstocht naar Leiderdorp begonnen. 

Ik weet niet meer wat ik verwachtte, maar met 25 man in een 
legertent slapen, was het niet. Toen we aankwamen op het 
terrein, was dat wel waar we onze slaapspullen in moesten 
leggen. Het zal wel, ik heb honger, mogen we al avondeten? 
Na het eten hebben we verschillende spelletje gedaan van 
een blindengeleidehond nabootsen op handen en voeten tot 
een EJW-woordpuzzel oplossen. Als dat niet goud was, dan 
weet ik het ook niet meer. Onverwachts maar hilarisch was 
het in ieder geval.

Daarna was het feest! Ik weet niet hoe ik het beter kan 
omschrijven dan muziek, ongemakkelijke MST’ers die 
elkaar nog niet zo goed kennen en Christine’s scheikunde 
danspasjes. 

Toen ik eindelijk mijn bedje in kroop om te slapen was het wel 
een beetje koud, maar met een slaapzak kom je vast een heel 
eind (grapjas… volgende keer maar wel een vest aantrekken).
Nou ja, gelukkig was het heel gezellig en ondanks de schorre 
en pijnlijke keel de volgende dag van al het zingen, had ik het 
voor geen GOUD willen missen.

Lara Fokkenrood

Bijeengebracht...          ...in een gouden nacht 
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Zaterdag 11-08-2018

Zaterdag was aangekomen en daarmee de meest relaxte 
dag voor de EJWcie. Tot 07:00 uur in bed liggen, was 
lekker uitslapen voor mij en ik begon de dag in mijn beste 
humeur. Na een lekker kopje thee, een stevig ontbijt en een 
bezichtiging aan de ochtendgymnastiekende eerstejaars was 
het helaas wel tijd om aan de bak te gaan. Na de vrachtwagen 
te hebben ingeladen zijn meneer Hoogenes, onze spontane 
gast Ismene en ik onderweg gegaan om de nodige spullen 
op te halen voor het zaterdagspel in het Delftse Hout. In de 
op dat moment nog ruime Fiat 500L zijn we eerst naar Bo-
Rent gegaan voor het stinkende aggregaat. Na een rit door 
het Westland waren we ook uitgekomen bij de verhuurlocatie 
van die vrieskist. Helaas was deze te groot om te achterbak te 
delen met het aggregaat, dus kreeg ik de eer om 45 minuten 
met een aggregaat van 40 kilo op mijn schoot te zitten.

“Tot 07:00 uur in bed liggen, was lekker uitslapen voor mij en ik 
begon de dag in mijn beste humeur. “

 
Na deze helse reis te hebben overleefd, hebben we vlug 
alles opgezet in het Delftse Hout terwijl de eerstejaars 
net aankwamen. Na het gezang van de matrix hebben de 
eerstejaars zich vol overgave op het spel gestort. Voor de 
EJWcie was het chillen geblazen en hebben we allemaal een 
zitzak opgezocht en ook gevonden. Terwijl de eerstejaars aan 
het zeilvouwen, skippyballen en touwtrekken waren, zijn wij 
een dutje gaan doen. Na het spel kregen de eerstejaars nog 
een warm welkom van de opleiding, verzorgd door Michiel 
Kreutzer en Maaike de Swarte. Hierna mochten de eerstejaars 
van het eten van de BBQ gaan smullen.
 
De avond begon en daarmee ook onze crazy 4x18. Terwijl 
wij allemaal bij meneer de Rooij thuis aan het netflixen 
waren, werd er in het centrum hard gestreden om de meeste 
opdrachten succesvol uit te voeren. Het was nu echter tijd om 
Delft te verlaten en weer terug te gaan naar de scouting waar 
de eerstejaars voldaan in hun bed konden ploffen en zich voor 
konden bereiden op de laatste volle dag van het EJW.

Met een luid “Swing in de benzeenring”,
Meneer Rieken

Bijeengebracht...          ...in een gouden nacht 
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Zondag 12-08-2018

Zondag, de laatste dag van het EJW, begon net als zaterdag 
ochtend met een energieke ochtendgymnastiek die zelfs 
de meest slaperige persoon wakker kon maken. Dit was 
te danken aan de sportieve en kleurrijke mentoren en aan 
toeters van onze denkbeeldige waterscooters. 

Na een heerlijk ontbijt moesten wij ,zoals verwacht, weer in 
de matrix. Maar dit was geen normale matrix zangsessie. Dit 
komt omdat deze sessie geleid werd door Meneer Hoogenes, 
befaamd als de EJWcie met de bitterbal-obsessie. Meneer 
Hoogenes bedacht op deze prachtige ochtend om zijn 
lievelingsliedje en zijn lievelingseten samen te brengen en zo 
kwam de bitterbal versie van het lied “Aan de Oever van de 
Rotte”. Hier werd het woord “Jenever”, in het laatste couplet 
vervangen met een extra high-pitch “Bitterbal”. Deze versie 
van “Aan de Oever van de Rotte” was zo mooi dat het zelfs 
het stroefste EJWcie-lid aan het lachen kreeg. 

In de middag hebben we door middel van spelletjes zoals 
mega-twister, strepen, lichaambowlen, voetbal, streep-
estafette, springkussen-estafette, en nog meer, commissies 
van het CDL en TG leren kennen. Maar het meest spannende 
moment van de middag was toen de EJWcie het water in 
gegooid werd. Hierbij waren Meneer Hoogenes en Meneer de 
Rooij het moeilijkste om te vangen, maar uiteindelijk kregen 
zij ook de kans om even te zwemmen.

Na een heerlijk avondmaal was het tijd voor de meest 
leuke activiteit van het EJW, de biercantus! Ondanks het 
crisisgebied is het ons gelukt om alle liedjes te zingen. 

“Deze versie van “Aan de Oever van de Rotte” was zo mooi dat 
het zelfs het stroefste EJWcie-lid aan het lachen kreeg.”

Deze prachtige dag, en inmiddels ook het EJW, werd die 
zondag avond afgerond met een super gezellig eindfeest. 
Eindelijk mochten we de eerstejaars-outfits uitdoen en 
onze feest-outfits aan. Dit jaar was het thema van het EJW 
eindfeest “gemaskeerd-bal”, dus was deze avond gevuld met 

allerlei prachtige maskers, van slaap-maskers tot Halloween-
maskers. Het was dus zeker een geslaagde avond! Kortom, 
de laatste dag van het EJW was super gezellig en memorabel! 
‘VO voor EJWcie ‘18

Mariangela  Liliana Fray

Maandag 13-08-2018

Na het fraaie eindfeest van zondagavond werden alle 
mentoren alweer uit hun slaapzak getrokken om 7:30 
uur. Zeker veel respect naar alle mentoren die het ontbijt 
verzorgden, de toiletten schrobden en alle aankomend 
eerstejaars trachtten wakker te maken. Ook moest iedereen 
gelijk zijn slaapspullen opruimen.

Na een bak koffie en een boterham werd ik alweer verzocht 
om een groep eerstejaarsstudenten naar Leiden Centraal 
te brengen voor de EL CID. Zo’n fietstocht op onze brakke 
ochtend was best relaxed. Althans, totdat er een ketting 
afvloog bij een van de fietsers. 

Gelukkig waren de mentoren met ‘overtuiging’ verder gegaan 
met het schoonmaken. Een matig puntje was wel dat die 
grote tenten nog stonden. Het opvouwen van de tenten tot 
iets heel kleins ging natuurlijk fout. Gelukkig kregen wij wat 
hulp van wat deelnemers. Die deden vervolgens het meeste 
sjouwwerk.

Nadat iedereen klaar was met alles opruimen, was het even 
tijd om absoluut niets te doen op de grond. Enfin, iedereen 
werd vervolgens op z’n fiets geladen om terug te keren naar 
Leiden Centraal. Deze keer gingen ook alle mentoren mee 
om alle eerstejaars veilig aan hun lot over te laten in het 
mooie Leiden. 

Aan alle eerstejaars nu, wees trots dat je dit weekend 
doorstaan hebt, want dan kan je volgend jaar ook mentor 
zijn. 

Pepijn Lammers
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Japan photo drinks

Barely two months after our return, it was time for the 
Japan group to reunite! Everyone was already accustomed 
to their university life, but this throwback was a special 
one. Because we were such a close group, almost 
everybody joined the Japan photo drinks. This was an 
amazing opportunity for everyone to relive old memories. 

As he should have, Thijs started his presentation with: 
“Welcome, it was hot!”, something which would clearly 
be visible in all the photos. You could easily see everyone 
struggling with the heat for the first few days, up until you 
gave in and realized: “Well, I guess I am going to sweat a 
few liters again today”. Fortunately, we had Pocari Sweat 
to remedy that. 

Another thing that became apparent was that when 
people weren’t sweating, they were often trying hard 
to stay awake. It was very nice to think about Mickey, 
Yorick’s temple game, air-conditioning, 7/11, and loads of 
other memes. 

“Welcome, it was hot!”

When everyone was enjoying themselves and happily 
eating their pizza, it was time for another announcement. 
The committee had been very busy after the trip and made 
an awesome photo album for everyone. This included 
day-to-day logs and all of the best pictures to remember 
this incredible trip. I am personally very happy to say that 
the committee included all of the best memes at the end 
of the book. Directly after the meme page, there were 
empty pages with the title “Memories”. In the next hour, 
everyone was writing their most fond memories of each 
other in everyone’s photo album. It was very nice to read 
all these kind messages and I hope that everyone enjoyed 
this evening as much as I did!

Kanpai!
Fabian Sies

Commissiebedankactiviteit

In het vorige collegejaar (2017/2018) had een deel van 
de leden vrijwillig deelgenomen aan een commissie 
van het CDL. Als bedankje van het bestuur werd er een 
activiteit georganiseerd voor al deze commissieleden. 
Als commissielid zat ik vol spanning af te wachten tot 
deze activiteit bekend zou worden gemaakt. Wat gaat 
het worden? Vorig jaar was het een watersport, wordt 
het dat dit jaar weer? En ja hoor, dit jaar was het ook een 
watersport. En dan niet zomaar een watersport, maar 
waterskiën, een sport waar ik als watersportliefhebber 
erg naar uitkeek. 

“Vorig jaar was het een watersport, wordt het dat dit jaar 
weer?”

Op maandag 2 juli was dan de dag aangekomen dat we 
met alle commissieleden van het CDL gingen waterskiën.
Na een hilarische reis met mede-commissieleden naar 
de waterskibaan moesten we eerst in groepen verdeeld 
worden, de eerste waterskigroep en de tweede. Tijdens 
het wachten op onze beurt van het waterskiën, vond 
ik al snel uit dat de meeste mensen nog nooit hadden 
gewaterskied, dus dat beloofde een goede show van 
vallende mensen. En mijn verwachtingen stelden zeker 
niet teleur, er waren genoeg over het water stuiterende 
mensen. De wil om te blijven vasthouden had iedereen 
zeker, helaas ging dit vaak gepaard met op de kont over 
het water glijden. 

Na een halfuurtje gewaterskied te hebben, hadden veel 
meer mensen het toch onder de knie gekregen. Nu ging 
het spel over in de seconden tellen dat mensen op de 
ski’s stonden tot de rondjes tellen dat ze konden blijven 
staan. Na een vermoeiende waterski dag, waar sommige 
mensen een nieuwe skill hebben geleerd, stapten we 
uiteindelijk met grote glimlachen in de auto op weg naar 
de McDonalds.

Jasmijn Bergsma

Na een terugblik 
op vorig jaar
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M.A.T.C.H. borrel

Langzaam maar zeker liep de Science Club vol. Het 
was een maandagmiddag en men was blij met de extra 
borrelgelegenheid. Deze borrel was niet zomaar uit de 
lucht komen vallen. Vandaag zou namelijk officieel de 
M.A.T.C.H. beginnen. Vele teams hadden zich aangemeld, 
echter kan er maar één team de winnaar zijn. Wie dat 
wordt, weten we natuurlijk al lang. Toen de zaal vol 
gelopen was, nam Thijs het woord. Hij stelde de teams 
voor en legde de regels uit. Het werd al gauw duidelijk dat 
dit de meest intense M.A.T.C.H. ooit zou worden.

“Het werd al gauw duidelijk dat dit de meest intense M.A.T.C.H. 
ooit zou worden.”

De teams waren al gelijk strijdlustig. Men mocht inzetten 
op degene van wie zij dachten dat zou winnen. Hieruit 
volgde twee strategieën. Men stemde ofwel tactisch op 
hun concurrent. Als de concurrent dan won, zouden zij 
op deze manier alsnog hen voorbij kunnen streven. Hier 
werd echter geen rekening gehouden met de tweede 
tactiek. Hier stemde men namelijk op zichzelf, waarmee 
tactiek 1 dus niet helemaal meer opging. Natuurlijk kun 
je je daarmee nog wel naar plaats twee vechten. Echter is 
plaats twee natuurlijk nooit zo mooi als de eerste plaats. 
Ik zal jullie nog met een kleine puzzel achterlaten in de 
spirit van de M.A.T.C.H.. 

“Echter is plaats twee natuurlijk nooit zo mooi als eerste 
plaats.”

Zie dit als een kleine training: ‘Wat is de volgende letter in 
deze reeks? A O E A O T F’

Derk Sjoerdsma

Back To Books borrel

Na weer een vermoeiend AAC college was het woensdag 
12 september tijd voor de Back To Books borrel. Eerder 
die dag werden er ballonnen en opblaasbare eenhoorns 
opgeblazen in één van de vele koffie pauzes die een 
AAC dag bevat. Het resultaat was een prachtig versierde 
Science Club. Na het fameuze quizje van het Erik-Ludo 
duo begon de stroom eerstejaars richting de Science Club 
toe te nemen. Zo was er al snel een goede opkomst voor 
de borrel. Naast natuurlijk het gezellige gebabbel met 
drankjes en snacks werden er veel spelletjes gespeeld 
zoals het onvergetelijke Stef stuntpiloot spel, wat zorgde 
voor een werkelijk hilarische avond. Ook werd er heerlijk 
eten besteld gaande van klassieke pizza en pasta naar iets 
wat exotischere noedels en wraps. 

“Naast natuurlijk het gezellige gebabbel met drankjes 
en snacks werden er veel spelletjes gespeeld zoals het 

onvergetelijke Stef stuntpiloot spel, wat zorgde voor werkelijk 
hilarische avond.”

Nadat een groot deel van de borrelaars had besloten om 
zich terug naar huis te voeren, was het voor een deel van 
de groep nog niet helemaal gedaan. Na het sluiten van 
de Science Club komt er helaas een einde aan elk goed 
feestje. En zo was het ook voor de Back To Books borrel 
2018 gedaan. Het was al met al een top avond! 

Florian Self

Terug naar de boeken

Wil je meer weten over de 
M.A.T.C.H. kijk dan snel op pagina 

27!
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Wissel ALV

Op 10 september vond de jaarlijkse wissle ALV plaats waar 
het bestuur ‘Futiristisch’, met Iris, Irene, Fabian, Marije, 
& Yorick afscheid moest nemen en plaats moest maken 
voor het 86e bestuur ‘Haasje Over’, met Ted, Christine, 
Tiemen, Sanne & Thijs. De stand van zaken moest weer 
even worden bijgewerkt. Zo moest er van elke commissie 
iemand vertellen wat er veranderd was sinds de vorige 
ALV.

“Daarna werd het dan toch echt tijd om te wisselen en is 
‘Haasje Over’ nu officieel het nieuwe CDL-bestuur.”

Buiten dat was het ontzettend leuk om te horen hoeveel 
plezier het 85ste bestuur heeft gehad en wat voor leuke 
dingen ze hebben meegemaakt met elkaar. Ze hebben 
het bij hun uittreerede dan ook niet droog gehouden. 
Maar met die mooie uittreeredes, van soms wel 5 kantjes 
lang met lettergrootte 12, en het leuke abc’tje van Irene, 
was dat ook niet zo gek. Daarna werd het dan toch echt 
tijd om te wisselen en is ‘Haasje Over’ nu officieel het 
nieuwe CDL-bestuur.  Om dan vervolgens met z’n alle uit 
volle borst het CDL-lied te zingen. Weer ter zake komend, 
werd de begroting voor het komende jaar gepresenteerd 
met een toelichting. Ook werd er uitgelegd waar het 
bestuur dit jaar prioriteit aan geeft en wat de doelen zijn 
voor het komend jaar.
 
Al met al was het een lange, maar leuke en interessante 
vergadering en kijk ik nu al uit naar alle leuke feesten en 
activiteiten van het nieuwe bestuur!

Lucie Spek

Futiristich afscheidsfeest

Wanneer is dat feestje?! In de toekomst is dat feestje! Na 
de bestuurswissel van Futiristisch en Haasje Over was het 
voor het 85ste bestuur zaak om hun studerende leven 
weer op te pakken. Voor iedereen een hele opgave want 
op zijn/haar eigen manier kregen we het allemaal weer 
druk.

Time to lay low for a bit op het CDL gebied dan maar, 
maar alleen zodat wij op woensdag 24 oktober 2018 nog 
één keer terug konden knallen en terug te keren naar 
onze hoogtijdagen. Oftewel: back 2 Futiristisch, the 
party. Aan de voorbereidingen kon het niet liggen: een 
feest in de Next met gereduceerde prijzen, hippe snelle 
planga’s voor de eerste vijftig aanwezigen op het feest en 
een welkomstdrankje bij de deur. Oh ja, het is natuurlijk 
ook niet onbelangrijk om te melden dat dit het eerste 
CDL-feest van het jaar zou zijn dus tijd voor alle nieuwe 
eerstejaars om eens te zien hoe het CDL feest en aan alle 
ouderejaars om weer eens heerlijk te feesten in CDL stijl.

De avond begon goed met hitjes gedraaid door 
niemand minder dan de praeses van het CDL en de 
eerste feestgangers dropen binnen in hun flitsende op 
aluminiumfolie gebaseerde outfits. Bijna alle aanwezigen 
droegen overigens prachtige outfits: van glittergezichtjes, 
naar aluminium gadgets, lapjes en bovenal prachtige 
robots. Er liep zelfs een vijftal gewaagde oermensen 
rond in berenvelletjes en knuppels. Zij gingen back 
naar een future van jaren geleden. Zelf hadden mijn 
bestuursgenoten en ik onszelf in een flitsende zilveren 
legging gehesen met robot-oortjes en uiteraard een 
planga. De avond vorderde, de dansvloer leek voller 
dan ooit, iedereen was blijer dan ooit en er is weer hard 
gewerkt aan de banden binnen onze prachtige vereniging. 
Het feest was zo goed dat ik de volgende dag op het hok 
opnieuw heb mogen genieten van alle herinneringen aan 
de avond ervoor. 

Ik denk dat wij ons geen beter afscheidsfeest hadden 
kunnen wensen!

Met een nieuw 
bestuur
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Titel

During the formation of the Sun, the byproducts developed into the 
three planets known today as Venus, Earth, and Mars. The standard 
model of planetary formation suggests that the Sun is formed out 
of a dense interstellar molecular cloud comprised predominantly 
of H, He, water, and refractory materials that crystallize in the 
form of a small dust particle. [1] 

As these dust particles collapse due to gravitation instabilities, 
conservation of angular momentum dictates that some 2-10% 
of the gas and dust maintain the bulk of the system’s angular 
momentum by orbiting the developing Sun in a flattened disk 
and thus resulting in three planets: Venus, Mars and Earth. [2] 

This makes Earth, Venus, and Mars sibling planets. There 
are several similarities between the planets. For example, 
all planets have atmospheres, weathered surfaces, massive 
volcanoes, and chemically and thermally evolved interiors. All 
three atmospheres possess clouds and circulate in response 
to the thermal forcing due to the Sun, modulated by the 
effects of surface friction and planetary spin. 

However, despite these incredible similarities, the planets 
show remarkable diversity, especially in their volatile outer 
envelopes. Earth’s atmosphere is a nitrogen- and oxygen-
rich atmosphere due to the complex biology, where the 
oceans and freshwater play crucial roles in the Earth’s biology 
and thus atmosphere. Venus has a minuscule endowment 
of water, a carbon dioxide-rich atmosphere about 100 
times more massive than Earth’s atmosphere, and surface 
temperatures about 450 K warmer than Earth’s atmosphere. 
The atmosphere of Mars, on the other hand, predominantly 
consists of carbondioxide and has a surface pressure 100 
times less than that of Earth. The surface temperature is 60 
K cooler than Earth. [3]

“This makes Earth, Venus and Mars sibling planets.”

In order to have mankind live on Mars they first need to reach 
Mars, which is not so simple as it sounds. Since the distance 
between Mars and Earth is constantly changing due to the 
fact that they both orbit around the sun with different speeds 
and tracks. 

Mars was closest to Earth from July 27 to July 30 (2018) with 
a distance of 57.6 million kilometers. [4]  The next time Mars 
will be this close to the Earth is on October 6 (2020). To reach 
Mars it will take at least 250 days. Once mankind has reached 
Mars there are slight changes they will have to adjust to, 
such as the length of the day is increased to 24 hours and 39 
minutes (sol) and years have now a length of 687 Earth’s days. 
[5]

On top of that, the atmospheric pressure of Mars is extremely 
low compared to Earth’s atmospheric pressure. Therefore, 
pressure vessels are crucial in order to keep alive. Since the 
surface temperature of Mars is extremely cold compared to 
the surface temperature of Earth, as a result, adjustments 
have to be made in order to keep body temperature up. 

“Mars was closest to Earth from July 27 to July 30 (2018) with a 
distance of 57.6 million kilometers.”

In the Earth’s atmosphere, there is plenty of oxygen present, 
due to photosynthesis, where oxygen is one of the waste 
streams. The reaction is part of the light-dependent reactions 
of photosynthesis in cyanobacteria and the chloroplasts 
of green algae and plants. It utilizes the energy of light to 
split a water molecule into protons, electrons and molecular 
oxygen. 

Photosynthesis also induces the synthesis of sugar 
molecules, as nutrients for mankind. [6] So, in order to have 
oxygen and glucose on Mars, plants are crucial. However, 
for photosynthesis to occur, water is an essential ingredient. 
Water is present on Mars, nevertheless, primarily as ice or 
small quantities of vapor in the atmosphere. [1] 

Recent studies show that there is also water present in 
certain areas in Martian soil. This could be the starting point 
for human survival on Mars, since the water in the Martian 
soil could induce photosynthesis in plants. 

“Recent studies show that there is also water present in certain 
areas in Martian soil,” 

What does it take to survive on mars?
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The last thing to take in consideration is the radiation 
protection needed from the Sun. Mankind on Earth has the 
privilege of the Earth’s defense mechanism. Namely, the 
magnetic core of the earth, composed of liquid metals. [7] 

“The atmosphere of Mars, on the other hand, predominantly 
consists of carbondioxide and has a surface pressure 100 times 

less than that of Earth.“

The resulting magnetosphere is defined by the extent of the 
Earth’s magnetic field in space. It protects the Earth from 
the charged particles of the solar wind and cosmic rays that 
would otherwise destroy the upper atmosphere, including 
the ozone layer, which protects the Earth from harmful 
ultraviolet radiation. Although Mars has a magnetosphere, 
it is just not as extensive as the magnetosphere of Earth. [8]

In conclusion, to make Mars the new habitat for mankind a lot 
has to be taken into consideration. The atmospheric pressure 
on Mars is lower than on Earth, therefore, pressure vessels 
are crucial. On top of that, the surface temperature is 60 K 
lower than Earth’s. The oxygen and glucose source needs to 
be provided and Mars lacks a radiation defense mechanism 
as extensive as Earth’s.

“Although Mars has a magnetosphere it is just not as extensive as 
the magnetosphere of Earth.”

Samantha Groeneveld
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Maandagochtend, het hok stroomt vol met eerstejaars in pak, tijd 
voor een leuk tripje naar het bedrijf Avery Dennison! Eerst een 
stukje lopen door de kou, gevolgd door een warm welkom in het 
mooie gebouw van Avery Dennison. Badges, check, trapleuning, 
check, Let’s go!

De dag begon met een introductielezing waarbij de waarden 
van Avery Dennison centraal stonden. Ook ging het over 
de producten van het bedrijf en het nieuwe streven naar 
een “sustainable” oplossing voor al het afval dat wordt 
geproduceerd bij het maken van de stickers. Onze ogen 
werden hierbij ook geopend, we hebben namelijk een 
heleboel producten van Avery Dennison thuis staan! In een 
gemiddeld huishouden tot wel 250 producten! Of, de labels 
ervan in ieder geval.

“Badges, check, trapleuning, check, let’s go!”

Na de lezing kregen we de tijd om de labzalen met al de 
meetapparatuur te bekijken. Stickers werden hier aan 
allerlei testen onderworpen, onder allerlei temperaturen en 
luchtvochtigheden. We kregen ook de kans om de producten 
uit te testen; we mochten een auto ‘wrappen’ met het plastic 
van Avery Dennison! De eigenschappen van deze pvc-auto-
stickers werden gedemonstreerd en we konden zelf proberen 
om een auto prachtig, zonder vouwen en zonder luchtbellen, 
in te pakken. Na dit plakkerige avontuur keerden we terug 
naar de zaal waar de dag begon. Hier kregen we als afsluiting 
een lezing over de carrièremogelijkheden binnen het bedrijf 
Avery Dennison. Heel interessant allemaal.

We hebben veel gezien in het grote bedrijf en zo een beeld 
gekregen wat er later allemaal kan met zo’n leuk scheikunde-
diplomaatje!

Daan Hoogers

Excursie     
Avery Dennison
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Januari

7  - Nieuwjaarsborrel
18 - Carbonmasterdag

Februari

5 t/m 9  - Belgiëreis en Meerdaagse Excursie
12   - Bestuursinteressediner 
15  - Science Gala
25   - Halfjaarlijkse ALV

maart

7 - PAC-symposium
13 - BètaBanenMarkt
14 - CDL-TG feest
25 - Ladies Carreer Night

CDL agenda
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Osaka 
(18-22 july)
At 9 am, 17th of July, the lucky group of 25 people going to 
Japan gathers at Leiden Central. Here, the journey that would 
last over 30 hours would begin. The first part includes the trip 
to Moscow which went surprisingly well. After we arrived at 
Moscow we have less than an hour to get to the next plane. 
We are prioritized and can skip the line. Next is the 9 hour 
journey to Tokyo, where we will travel for more than 4 hours 
to Osaka. 

“When we arrive at Osaka we get a warm welcome from the 
Japanese heat wave.” 

When we arrive at Osaka we get a warm welcome from the 
Japanese heat wave. Quickly the group divides and decides 
to get some well-deserved food and afterwards some more-
deserved sleep. At our first real day, we visit SPRING8, a 
synchrotron radiation facility, where we get a tour alongside 
the synchrotron. Here we get a presentation and/or 
demonstration per workstation. In the afternoon it is time for 
our first sip of culture and we visit Himeji castle. Afterwards in 
the evening the Dotonbori (neon) district is visited before the 
beds are once again used. 

“In the bus the first challenge arises, tying a tie.” 

On what is already day 4 we visit our first university, Osaka 
University. In the bus the first challenge arises, tying a tie. 
After some help by the committee we enter the university and 
enjoy everything, they planned for us. It is here that we learn 
that shoes are swapped for slippers also in the lab. After this 
visit, we go to JSOl, a company where we get a presentation 
and an open discussion. Afterwards there is group dinner, 
and all spirits were lifted and food was occupying most of the 
space. 

“It is here that we learn that shoes are swapped for slippers also 
in the lab.”

The following day is a weekend-day, so culture day. We go 
to Osaka Castle and climb it to get a beautiful view of the 
surroundings. Then it is time for the historical museum to get 
to know the city’s history. In the evening, we’ll practice our 
singing and laughing skills by doing karaoke, which is a very 
big thing in Japan. On Sunday it is time to leave Osaka already 
and travel to the authentic city of Kyoto, which promises us a 
beautiful 5 days.

CDL wa Nihon ni iku
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CDL wa Nihon ni iku (CDL goes japanese)

Kyoto
(22-27 july)
It is Monday again and we get to explore the Japanese 
companies again. Today, the first stop is the Nara Institute of 
Technology, a small-scale university with three main topics. 
We get two tours before lunch and the third afterward. One 
of their interesting topics is the use of a specific technology 
for the use of flexible screens. Afterwards, we are visiting the 
Nara park, where deers can be petted, fed or even worshipped 
since they are sacred to Japan. Moreover, the big Buddha 
temple and other shrines and pagodas could be seen here. 
After a nice meal the day has ended already. 

The next planned company is the medical firm Shimadzu. 
Here, we are guided through their showroom and they 
even demonstrate their equipment to and on us. One of the 
most impressive pieces of equipment was the brain activity 
meter. It was put on one of us and everyone else could see 
the activity on a screen adjacent to the person wearing 
the device. After what has been a very impressive visit, the 
culture-group is visiting Kyoto’s biggest temple before going 
to Kyoto station from where we will visit Ishari. Ishari is a 
mountain with thousands of red shrines (tori) through which 
you can hike up the mountain. At a resting point we watch the 
sunset together before we struggle our way back.

In the morning it turns out some of the feet are sore and 
we enjoy the bus ride to Kyoto University where the surface 
science and surface spectroscopy labs are shown to us. 
After hearing many intriguing stories we leave and travel 
to the hostel before going to the Gion (geisha) district. 
Unfortunately for us there are no geishas to be seen, however 
it is still beautiful, especially at sundown. 

At our second to last day we visit the impressive city of 
Hiroshima. The vibe of this place cannot be put to words. It 
really is a memory of all that has happened, but it is so much 
more than that. After the many impressions of the city and 
the museum we travel to a nearby island to watch the sunset 
through a special shrine in the water. It truly is a beautiful end 
to a very impressive day.

“After we arrived in the hostel, we here a typhoon is going 
over Japan and we are advised to stay inside, which means 

gamenight!”

At our final day in Kyote we actually travel back to Osaka to 
visit BASF. Here, the committee presents as well and after 
this we are going to lunch with employees, which has been 
a great experience. The next morning we leave the authentic 
Kyoto to go to the metropolis Tokyo. After we arrived at the 
hostel, we here a typhoon is going over Japan and we are 
advised to stay inside, which means gamenight!
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Tokyo
(18-22 july)
The first real day (after the typhoon) is culture day. There are 
two options: you visit either a traditional Japanese bathhouse 
(Onsen) or the modern anime district. Both groups ended 
up visiting the modern district of Akihabara because the 
Onsen group joined later on so they could see it as well. The 
city feels like walking into a movie, there is Japanese music 
everywhere, large billboards and all round chaos. We enjoyed 
the day and got great impressions of the metropolis of Tokyo. 

“The city feels like walking into a movie, there is Japanese music 
everywhere, large billboards and all round chaos.”

On day three it is time for the visit to Hitachi Hi-tech, a 
technology facility where we get a very elaborated factory 
tour. We walk really close to the workstations and see the 
different steps of the process through which the machines go. 
After the interesting visit, the evening is reserved for going to 
the Metropolitan Government Office, which is 43 stories high. 
Here we can get an immense view of the city. 

The next day we go to TITech, which turns out to be part of a 
university. We listen to a presentation about the origin of life 
and chemistry’s role in it. This is followed by a tour to the labs. 

Afterwards we go to yet another university, Soka University. 
Here we are informed about the PLANET project, which 
uses plankton to fight malnutrition in Ethiopia. It is here that 
we have dinner with the Japanese students and learn more 
about them and their customs. At our last full day we visit the 
prestigious NIMS institute. The building is impressive, but the 
labs are even more so. After a final talk we say our goodbyes 
and quickly visit the Dutch embassy before our final day 
comes to an end and we will travel back in the morning.

Dominique Vis
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Highlight

In “In de Torens: Highlight” we briefly discuss an important
or special publication from scientists or students at the Leiden
Institute of Chemistry. In this edition, the paper ‘Electrified Soft 
Interface as a Selective Sensor for Cocaine Detection in Street 
Samples’ from Lukasz Poltorak, Irene Eggink, Marnix Hoitink, 
Ernst J. R. Sudhölter and Marcel de Puit will be hightlighted. 

After cannabis, cocaine is one of the most used illicit drugs
in Europe and the US. Around 17 million people
worldwide are estimated to be cocaine users. As an addictive
drug, it leads to a number of harmful direct (psychological and 
physiological disorders) and indirect (hepatitis C or/and HIV
infections) effects. Increasing worldwide cocaine production
together  with  elaborated  trafficking  techniques  do  not  
facilitate the work of responsible officers from police, custom 
borders, or  forensic  institutes. The need   for    portable, small, easy 
in operation, sensitive, and selective sensors able to measure 
a wide range of cocaine concentrations is therefore high.

“Electrochemistry  at the liquid – liquid interface has the potential 
to become the solution for the urgent need to increase screening 

capabilities of the toxicology laboratories.”

A straightforward, direct, and selective method is
presented for electrochemical cocaine identification in street
samples. The sensing mechanism is based on the simple ion
transfer reaction across a polarized liquid−liquid interface.
The resulting interface between two immiscible electrolyte 
solutions (ITIES) may serve as a simple artificial model of 
biological membranes and it is proved to be useful for analytical 
applications. The ITIES has a variety of specific properties: i) 
it is self-healing, ii) renewable and iii) it is free from defects. 
All experiments were performed using a four electrode 
electrochemical cell supporting the interface, see figure 1. 

The identical potential of ions at which ion transfer across the 
ITIES is dependent on its hydrophilicity. A hydrophilic cation 
will be located at the right side of the voltammogram and a 
hydrophilic anion will be located at the left side (see figure 2). 

This is because the potential of transfer of hydrophilic ions 
from the aqueous phase to the organic phase has to be higher: 
it costs more energy. During the experiments the following 
variables were investigated: (i) scan rate dependency to 
extract the specific diffusion coefficient; (ii) the calibration 
curve to find the limit of detection and sensitivity of 
voltammetric measurements and (iii) pH study to see how 
the phobicity of the drug changes.

All results were in good accordance with literature, so 
therefore ion transfer voltammetry is proved to be a useful 
and valid method to obtain and identify electroanalytical 
parameters.

To improve the analytical response of the electrochemical 
experiments, the study of microITIES is done. The 
microITIES were formed via μ-wire templating method. To 
bring the stability to a higher level, a method is developed 
for the solidification of the aqueous phase by silica 
formation. This gel was formed by adding a soft template 
(Cetyltrimethylammonium (CTA+)) to the aqueous phase and 
the silica precursor (Tetraethoxysilane (TEOS)) to the organic 
phase. The gellification of the macroITIES was successfully 
performed and confirmed with IR spectroscopy.

Electrochemistry at the liquid – liquid interface has the 
potential to become the solution for the urgent need to 
increase screening capabilities of the toxicology laboratories. 
This technique will help us to identify (new) molecules and to 
understand the behaviour of drugs in their pharmacokinetic 
phase.

If you want to read the full article to check the experimental 
section or to be able to understand the real science behind 
this interesting developing method, please go to Anal. Chem. 
2018, 90, 7428−7433.

Irene Eggink

Figure 1: The four electrode electrochemical cell used for 
the macroscopic experiments. Between the aqueous phase 
(blue) and the organic phase (orange) the ITIES is formed.

Figure 2: A cyclic Voltammogram (blank) recorded at the in-
terface between the aqueous phase and the organic phase. 
Identical potentials will occur within the potential window.
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Uitkoken, nog een keer uitkoken, polijsten, elektrodes aansluiten, 
milligrammen afwegen, bubbelen. Alles waar je rekening mee 
moet houden om goede en bruikbare data te verzamelen. In de 
Gadget van deze uitgave van de Chimica wordt een techniek verder 
uitgelegd die centraal staat in de Highlight. In het besproken 
onderzoek maken ze gebruik van elektrochemie en halen ze data 
uit CV metingen. Hieronder zal worden uitgelegd wat deze techniek 
inhoudt.
 
In onderzoeken waar gekeken wordt naar de elektrochemische 
activiteit van stoffen en waar dus de overdracht van 
elektronen centraal staat, wordt gebruik gemaakt van 
allerlei technieken die inzicht geven in reactiviteit of 
eigenschappen van onder andere anorganische complexen.  
Tijdens elektrochemische experimenten kun je 
elektronenoverdracht in verband brengen met chemische 
veranderingen. In anorganische chemie is dit vooral 
de oxidatie en reductie van metaalcomplexen. In 
de afbeelding hieronder zie je het resultaat van een 
succesvolle meting: een “cyclic voltammogram” (CV).  

 

 
De zogenaamde ‘Duck-vorm’ van deze grafiek geeft je 
informatie over de eigenschappen van je gemeten complex: 
is mijn complex actief onder deze omstandigheden, waar 
bevinden zich de oxidatie en reductie pieken en hoe groot 
is de stroom die ik ermee kan opwekken. Op de x-as staat 
de potentiaal (V) die je op het systeem aanbrengt en het 
resultaat op de y-as geeft de stroom (I) weer die het systeem 
opwekt. Wanneer je van een hoge naar lage potentiaal scant 
en je ziet dat de stroom op de Y-as een piek vormt, is het 
complex wat je meet gereduceerd. Andersom, bij een piek 
van een lage naar hoge potentiaal, spreek je over oxidatie van 
het complex.  
 
Voordat je een CV kunt opnemen, moet er heel wat gebeuren 
om de opstelling correct op elkaar af te stemmen. Je moet 
rekening houden met de opbouw van de elektrochemische 
cel, oplosmiddelen, elektrolyten en elektrodes. Vaak lees je in 
het Experimental van een paper welke setup is gebruikt voor 
de metingen. 
 
Bij het gebruik van oplosmiddelen, moeten deze altijd voldoen 
aan de volgende eigenschappen: grote oplosbaarheid van de 
te analyseren verbinding en van een eventueel elektrolyt, 

blijft stabiel tijdens zowel oxidatieve en reductieve condities 
en reageert niet met de verbinding of het elektrolyt. Om 
de geleidbaarheid van de oplossing te verhogen, kan een 
elektrolyt worden toegevoegd. Deze elektrolyten zorgen 
ervoor dat tijdens electron transfers aan de electroden, 
de oplossing in balans blijft. Veel gebruikte elektrolyten in 
anorganisch experimenten hebben ammoniumzouten als 
kation. Voor het anionische deel kan een verscheidenheid aan 
ionen gebruikt worden. 
 
Heel belangrijk voor een goede meting is het gebruik van 
de juiste electroden. Kies daarom de electrode die het beste 
past in het potentiaalbereik van je meting of die het best 
combineert met de te analyseren verbinding. Vaak wordt een 
drie-electroden setup gebruikt: ‘working electrode’ (WE), 
‘counter electrode’ (CE) en ‘reference electrode (RE). Aan de 
WE gebeuren de interessante reacties door op deze electrode 
de potentiaal te laten fluctueren. Veelgebruikte WE’s zijn 
glassy carbon, goud en platina. Met het gebruik van een RE 
heb je een referentiepunt voor je metingen. De RE heeft 
een goed gedefinieerde en stabiele potentiaal en dient als 
referentiepunt voor de potentialen van andere electroden. 
De potentiaal die je terugvindt in een CV is dus altijd ‘versus’ 
de specifieke referentie. Veelgebruikte RE’s zijn ‘saturated 
calomel electrodes’ (SCE), ‘standard hydrogen electrode’ 
(SHE) en de AgCl/Ag electrode. Zodra je een potentiaal 
aanlegt over dit ingenieuze systeem begint er een stroom 
te lopen over de electroden. De functie van de CE is om het 
elektrische circuit te sluiten. Wel zo handig! 
 
Nu het praktische gedeelte. Het is van groot belang om heel  
schoon en gestructureerd te werken. Van tevoren kook je al het 
benodigde glaswerk uit in Milli-Q water om verontreiniging 
van je meting te voorkomen. Electroden moeten ook schoon 
zijn, daarom worden ze gepolijst; elektrochemisch of met de 
hand. Als laatste is het van belang dat je controle hebt over 
de atmosfeer in de elektrochemische cel. Hoewel stikstof 
uit de lucht geen kwaad kan in de metingen is zuurstof juist 
een boosdoener. Zuurstof is namelijk niet inert onder deze 
omstandigheden en zal dus invloed hebben op de metingen. 
Daarom worden de oplossingen altijd een tijdje gebubbeld 
met het gewenste gas.  
 
Je hebt hier in vogelvlucht kunnen lezen wat CV inhoudt, wat 
je ermee kunt meten en wat er allemaal bij komt kijken als je 
uiteindelijk ook de experimenten gaat doen. Elke stap die je 
neemt, kan invloed hebben op de meting, dus ga zorgvuldig 
en secuur te werk! Wil je meer weten over elektrochemie en 
over CV? Neem dan eens een kijkje in onderstaande paper. 

Hugo Stegman 

Bron: 
J. Chem. Educ. 2018, 95, 2, 197-206
DOI: 10.1021/acs.jchemed.7b00361

Get to know: 
Cyclic Voltammetry
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Vooruit, Deventer ligt er officieel net buiten, maar het ligt in ieder 
geval een goed eind in het Oosten van ons kleine kikkerlandje. In 
tegenstelling tot wat een groot deel van de mensen denken, is er 
verrassend veel moois te vinden in deze contreien waaronder het 
welbekende natuurgebied de Veluwe en wordt er zelfs een knap 
staaltje scheikunde ontwikkeld en toegepast bij een vestiging 
van AkzoNobel Specialty Chemicals. Sinds kort staat deze 
aftakking beter bekend als Nouryon na de overname door een 
investeringsbedrijf eerder dit jaar. Via het zogeheten ‘Topsector 
Chemie’ programma gedirigeerd door de Vereniging van de 
Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) kwam ik in contact met 
verschillende bedrijven en kreeg niet veel later de mogelijkheid om 
bij de Research & Development (R&D) afdeling aan de slag te gaan 
als stagiair. 

Met mijn achtergrond in organische synthese kwam ik bij de 
polymeren afdeling terecht en kreeg ik al gauw de ruimte en 
vrijheid om verschillende moleculen in elkaar te gaan klussen. 
Het team was klein, maar de sfeer was er zeker niet minder 
om. De vele koffiepauzes en lunchloopjes waren dan ook 
ideaal om even stoom af te blazen. Er was ook absoluut geen 
sprake van een hiërarchie, wat het erg makkelijk maakte om 
hulp te vragen wanneer er een bepaald obstakel opgelost 
moest worden. Tijdens de zes maanden dat ik daar heb mogen 
rondlopen, werden de verschillen tussen het academische 
wereldje en de industrie mij dan ook eindelijk duidelijk. 

Allereerst is de schaal waarop gewerkt wordt al gauw een stuk 
groter dan je in de meeste labzalen op een universiteit zal tegen 
komen. Tijd is uiteindelijk de kostbaarste ‘grondstof’, dus alle 
benodigde chemicaliën en apparatuur zijn beschikbaar of  
kunnen zonder veel problemen worden aangeschaft. Ik voelde 
me ook als een klein kind in een snoepwinkel wanneer ik in het 
enorme magazijn mocht gaan winkelen waar werkelijk waar 
alle benodigdheden te vinden waren. Een keerzijde van deze 

doelgerichtheid is echter dat er een stuk minder aandacht is 
voor de achterliggende mechanismen. Als het werkt, is het 
goed. Het overgrote deel van de ontwikkelingen wordt niet 
gepubliceerd, maar juist goed geheim gehouden aangezien 
een patent een verjaringstermijn van maar 25 jaar heeft. 
Vertrouwlijkheidsovereenkomsten zijn daarom dus ook een 
belangrijk onderdeel van de industrie en dat is aan het begin 
zeker even wennen. Het is gevaarlijk om gegevens en andere 
belangrijke resultaten ergens rond te laten slingeren of open 
te laten staan op je computer. Soms gaat het zelfs zo ver dat 
collega’s van een andere afdelingen bepaalde specificaties 
niet te weten mogen komen. 

Ondanks dat veiligheidsvoorschriften ook steeds belangrijker 
worden op universiteiten, is het bij lange na niet zo strikt als 
in de industrie. Afhankelijk van je werkzaamheden moeten 
er met regelmaat verschillende veiligheidsmodules worden 
doorgenomen. Aangezien er in Deventer ook veel wordt 
gewerkt met organische peroxides, die onder andere bekend 
staan om hun explosieve eigenschappen, zijn de protocollen 
nog net iets strenger dan elders. In specifieke gebieden 
waren mobieltjes ten strengste verboden en moesten er 
speciale werkschoenen en antistatische kleding gedragen 
worden. Gelukkig waren voor mijn werkplek enkel de 
standaardregels van toepassing, wat het werk toch weer een 
stukje makkelijker maakte. 

Desalniettemin heb ik tijdens de zes maanden daar veel 
kunnen opsteken in een gevarieerd project en gelijktijdig een 
goed beeld kunnen krijgen van de industrie. Over één ding 
ben ik in ieder geval zeker, er liggen veel mooie kansen voor 
ons als scheikundigen! 

Hugo Minnee

Chemie in de 
achterhoek
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Chemie in de 
achterhoek

M.A.T.C.H.

M.A.T.C.H., wat is het?
Het toernooi daagt de deelnemende teams uit om te zegevieren met 
hun intellect, creativiteit en inventiviteit! Dat zijn de eigenschappen 
die een waarlijk geniale scheikundige bezit. Gedurende de periode van 
22-10-2018 tot 14-01-2019 (periode 2 + een beetje) vinden veel leuke 
activiteiten plaats voor MST’ers en Masters Chemistry. De M.A.T.C.H. 
maakt deze nóg interessanter door er opdrachten aan te koppelen 
waarbij je punten kunt verdienen! De teams verdienen punten door 
zich bijvoorbeeld het mooist te verkleden bij een feest, of door het 
meest poëtische Sinterklaasgedicht te schrijven. Daarnaast zijn er 
wekelijkse opdrachten en raadsels die de teams kunnen oplossen om 
hun score de lucht in te doen schieten. Het team dat aan het einde van 
de rit de meeste punten bezit krijgt niet alleen de titel “Kampioenen 
der M.A.T.C.H.”, maar wint ook een fantastische, ludieke prijs!

M.A.T.C.H., wist je dat...
• ...de eerste M.A.T.C.H. in het 

jaar van bestuur ‘Monarchie’ is 
georganiseerd, dat is acht jaar 
geleden!

• ... dit de vierde M.A.T.C.H. 
is die het CDL ooit heeft 
georganiseerd.

• ... dit de eerste M.A.T.C.H. is die 
niet het gehele studiejaar duurt.

• ... in 2010-2011, 2012-2013 
en 2015-2016 al eerder een 
M.A.T.C.H. is georganiseerd!

De teams
Dit jaar gaan maar liefst tien 
M.A.T.C.H.-groepjes de strijd met elkaar aan! 
De teamnamen zijn dit jaar als volgt:

• Brenda’s Borrel Bitches
• Bond, hydrogen Bond
• De Malse Mannen
• Peppie en Co(ckies)
• Triompheren kan je leren

• In our element
• Marije is er niet
• Rood ‘vo!
• Tinder
• Fabulara

Opening
Maandag 22 oktober is het 
Majestueuze Activiteiten Toernooi 
voor Chemisch Hoogopgeleiden, 
oftewel de M.A.T.C.H., officiëel van 
start gegaan! Tien teams hebben zich 
ingeschreven om de spannende strijd 
met elkaar aan te gaan. 
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Naam: Chantal
Ik ben 20 jaar
Ik ben geboren op 13 februari 1998
Ik ben 3e jaars MST
Mijn hobby’s zijn: Hockeyen en skiën
Mijn all-time favourite serie/film is: Gossip girl
Mijn all-time favourite videogame: Mario Kart op 
de Wii
Mijn all-time favourite molecuul: N6,N6’-dime-
thyl-N6,N6’-di(pyridin-2-yl)-[2,2’-bipyridine]-6,6’-
diamine (bapbpy)
Lievelingseten: Barbeque 
Lievelingskleur: Roze
Favoriete vakantieland: Amerika

Naam: Pepijn
Ik ben 19 jaar

 Ik ben geboren op 25 september 1999
Ik ben 2e jaars MST

Mijn hobby’s zijn: pingelen op de piano, 
youtube leegzuigen, biertje doen en fitness pakken.
Mijn all-time favourite serie/film is: The man from 

U.N.C.L.E.
Mijn all-time favourite videogame: World of Tanks, 

beetje boemen!
Mijn all-time favourite molecuul: gadolenium, 

maar dat is een element... 
Lievelingseten: Kerrie met kikkererwten, gehakt en 

kaas 
Lievelingskleur: Naaldbomen groen

Favoriete vakantieland:Curaçao

Naam: Sjoerd
Ik ben 21 jaar

 Ik ben geboren op 7 september 1997
Ik ben 3e jaars MST

Mijn hobby’s zijn: Roeien en gitaren
Mijn all-time favourite serie/film is: 

Intouchables
Mijn all-time favourite videogame: CS:GO

Mijn all-time favourite molecuul: Benzeenring met 
een swing... 

Lievelingseten: Pasta pesto
Lievelingskleur: Paars

Favoriete vakantieland:Zwitserland

Naam: Lise
Ik ben 20 jaar
Ik ben geboren op 5 september 1998
Ik ben 2e jaars MST
Mijn hobby’s zijn: Rummikubben en fietsen
Mijn all-time favourite serie/film is: Friends en 10 
things I hate about you
Mijn all-time favourite videogame: Old school 
street fighter
Mijn all-time favourite molecuul: water
Lievelingseten: sushi
Lievelingskleur: elke dag anders
Favoriete vakantieland: Ghana

Naam: Lara
Ik ben 20 jaar
Ik ben geboren op 15 februari 1998
Ik ben 3e jaars MST
Mijn hobby’s zijn: lezen, skiën en nieuwe dingen 
proberen
Mijn all-time favourite serie/film is: Phantom of the 
Opera / Harry Potter
Mijn all-time favourite videogame: Sims 2
Mijn all-time favourite molecuul: een swingende 
benzeenring
Lievelingseten: lekkere salade
Lievelingskleur: geel
Favoriete vakantieland: VS

Naam: _____

Ik ben ___ jaar

 Ik ben geboren op ____________

Ik ben _____ MST

Mijn hobby’s zijn: ______________

Mijn all-time favourite serie/film is: ____________

Mijn all-time favourite videogame: ____________

Mijn all-time favourite molecuul: ____________ 

Lievelingseten: ____________

Lievelingskleur: ____________

Favoriete vakantieland:____________

Het grote chimica 
vriendenboekje!

28



Ram/Roerplaat 20 maart – 19 april
Het is belangrijk om aan jezelf te denken, in plaats van altijd 
maar aan andere te denken. Ga een keer wat voor jezelf doen, 
een dagje naar de spa of iets anders leuks en wie weet wie je 
ontmoet, misschien wel de liefde van je leven. 
Geluksnummers: 6, 7, 15, 16, 23, 41
Pechnummers: 4, 5, 11, 17, 18, 19
Gelukskleur: Geel

Stier/Stopper 20 april – 20 mei
Het is tijd om iets aan jezelf te veranderen. Volg je hart, maar 
luister ook goed naar je hersenen. Vaak weet jij zelf meer als 
dan dat je denkt, want zo dom blijk je dus niet te zijn. Moet je 
wel eens een keer naar jezelf luisteren. 
Geluksnummers: 8,9,1 7, 18, 27, 28
Pechnummers: 6, 7, 12, 19, 20, 39
Gelukskleur: Rood

Tweelingen/Thermometer 21 mei – 21 juni
Geld is belangrijk in het leven, de rekeningen betalen zichzelf 
niet. Maar hey, is het zo belangrijk om alles ervoor opzij te 
zetten? Pas op met de vrienden die je maakt door geld, het 
zijn allemaal golddiggers, niets is wat het lijkt. Aandacht krijg 
je toch wel genoeg. 
Geluksnummers: 2, 3, 10, 11, 29, 40
Pechnummers: 8, 9, 15, 16, 22, 28
Gelukskleur: Rood

Kreeft/Kolfje 22 juni – 23 juli
De lovers staan voor jou in de rij, in elk stadje een ander 
schatje toch? Maar kies voorzichtig. Deze keuze kan namelijk 
invloed hebben op je carrière. Het is belangrijk om je familie en 
vrienden niet te vergeten.
Geluksnummers: 4, 5, 12, 13, 22, 24
Pechnummers: 10, 11, 17, 18, 23, 31
Gelukskleur: Paars

Leeuw/Lepeltje 24 juli – 23 augustus
Je moet eens leren je emoties in bedwang te houden, door 
bijvoorbeeld even afstand te nemen van alle drama, ook al is 
dat lastig. Liefde is toch altijd minder belangrijk dan je carrière, 
liefde gaat de rekeningen niet betalen. 
Geluksnummers: 6, 7, 14, 15, 23, 30
Pechnummers: 12, 13, 19, 20, 24, 26
Gelukskleur: Oranje

Maagd/Maatbeker 24 augustus – 23 september
Je vindt jezelf de belangrijkste op de hele wereld, maar dat 
zien we dan ook wel met die gebleekte spierwitte tanden en 
wimper extensions. Het kan wel eens wat minder en denk dan 
ook eens aan je vrienden en familie, in plaats van aan jezelf. 
Geluksnummers: 8, 9, 17, 18, 26, 36
Pechnummers: 1, 2, 15, 16, 22, 25
Gelukskleur: Geel

Weegschaal/Weegschaal 24 september – 23 oktober
Innerlijke balans is essentieel en zorgt ervoor dat je emotioneel 
sterk wordt. Hierdoor willen je vrienden je ook weer eens zien. 
Je scharrel kan wel eens je ware liefde zijn, het is het juiste 
moment om moeilijke beslissingen te nemen. 
Geluksnummers: 1, 2, 10, 11, 20, 43
Pechnummers: 4, 5, 17, 18, 25, 33
Gelukskleur: Groen

Schorpioen/Spatel 24 oktober – 22 november
Je twijfelt veel aan de dingen die je doet, zijn ze haalbaar? 
Wil ik het nog wel? Maar je hoeft niet alles te doen, neem 
afstand van doelen waarbij je de lat te hoog hebt gelegd. Vraag 
vrienden om hulp en laat je sociale kant niet afzakken, ga leuke 
dingen doen en neem ook genoeg rust. 
Geluksnummers: 4, 5, 12, 13, 22, 23
Pechnummers: 6, 19, 20, 26, 27, 29
Gelukskleur: Groen

Boogschutter/Buisje 23 november – 22 december
De rust heeft je goed gedaan, je bent weer een herboren mens. 
Maar nu is het weer tijd om aan de slag te gaan, er zijn mensen 
die dingen van je verwachten. Je relatie blijft niet eeuwig leuk 
als je altijd maar hetzelfde doet. Ga is een keer wat leuks doen, 
neem initiatief! 
Geluksnummers: 6, 7, 15, 16, 23, 37
Pechnummers: 1, 2, 8, 9, 29, 31
Gelukskleur: Paars

Steenbok/Soxhlet apparaat 23 december – 20 januari
Laat je deze maand niet binden, je bindingsangst komt weer 
naar boven. Blijf hierover praten met de mensen om je heen, 
anders kan het nog slecht aflopen. Neem de tijd om aan jezelf 
te denken en verander jezelf. Je relatie zal het niet overleven 
als je niks veranderd. 
Geluksnummers: 8, 9, 17, 18, 26, 44
Pechnummers: 4, 5, 10, 11, 25, 39
Gelukskleur: Groen

Waterman/Waterslang 21 januari  - 18 februari 
Ga nou eens een keer wat nieuws doen, je blijft zo in deze 
vicieuze cirkel. Durf te leven en durf nieuwe dingen te 
proberen. Ga naar een Escape Room, neem een ander kapsel 
en laat je nagels een keer doen. Je kan het als je het echt wilt. 
Geluksnummers: 1, 2, 10, 11, 20, 32
Pechnummers: 6, 12, 18, 24, 30, 36
Gelukskleur: Blauw

Vissen/Vlo 19 februari – 19 maart 
Nieuwe mensen die jouw aandacht willen staan voor jou in de 
rij. Je houdt van alle aandacht, of niet? Je houdt van de duistere 
dagen en lange nachten, hierdoor wordt je energieniveau weer 
helemaal hersteld. 
Geluksnummers:4, 5, 12, 13, 22, 27
Pechnummers: 1, 2, 8, 9, 28, 29
Gelukskleur: Geel

Horoscopen
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Although it may sometimes feel as if summer holidays cut up 
the continuity of education, it is unmistakeable that new ideas, 
milestones and appointments are churned out even during the 
warmer months. The never-ending changes are noticeable on all 
levels in our academic life. For CDL, one of these changes is that 
I have received the opportunity to be Commissioner of Education 
for the coming year. In this column I will highlight topics that must 
be celebrated, topics that show that education is constantly being 
improved for the sake of its most important stakeholders: you, the 
students.

To start off with, I’d like to congratulate all students that 
have earned their Bachelor’s degree in Molecular Science & 
Technology. A whopping 93 (!) MST students were invited to 
collect their diploma on the last 16th of October. On behalf 
of CDL, I wish all new Bachelors of Science a wonderful and 
yielding continuation of their career. The number of graduates 
must set an excellent example for the second-year students 
who put in much effort to earn 60 ECTS in their propedeuse 
year in order to receive a P-in-1 certificate. To those: well 
done! Keep up the good work!

“Even simpler, it means that a degree in MST is still worth it. Good 
news for the graduates!”

Besides the personal achievements in the MST programme, 
the programme itself must be celebrated for having been 
accredited by the NVAO (Accreditation Organisation of 
the Netherlands and Flanders) once again. This entails 
that an official organisation has ensured the quality of the 
programme and has legally recognized it as such. Even 
simpler, it means that a degree in MST is still worth it. Good 
news for the graduates!

Next is a change relevant to all students of MST and Chemistry. 
What used to be the “Meet the Mentor”-event, has been 
re-evaluated and changed to an event that is focused more 
on the possibilities of doing research (BEP, MEP) at Leiden 
Institute of Chemistry (LIC), rather than finding a mentor 
for your master’s programme. Its new name will be Re@
LiC: a chemical acronym for “Research at Leiden Institute of 
Chemistry”. The careful mind may have spotted it already, 

but this acronym is the formula of rhenium on lithium-
carbide: will your research in Leiden unveil this substance’s 
properties?

For the Faculty of Science, the resignation of Han de Winde 
as vice-dean and portfolio holder for education has been a 
major transition. De Winde will remain active with the Faculty 
as chairman of the committee in charge of implementing 
Brightspace as successor of the electronic learning 
environment BlackBoard. Bart de Smet had been appointed 
interim vice-dean and portfolio holder for education and will 
fulfil De Winde’s position in the faculty board, assisted by 
Janneke Kuijken as temporary director of education.

With the appointment of Mario van der Stelt as Professor of 
Molecular Physiology, the LIC has gained another expert. Van 
der Stelt is keen on combining expertise from life sciences 
and chemistry, as well as establishing a multidisciplinary 
collaboration between LIC, LACDR, IBL and LUMC in order to 
boost the field of drug research and development in Leiden.

Finally, I’d like to introduce the new Education Committee of 
MST. This committee of students and teachers ensures that 
the quality of the programme is maintained and complies 
with the interests of teachers and students. With three new 
faces, this year’s education committee consists of Marouscha 
Puister (1st-year), Robin Timmermans (1st-year), Ivo Joosten 
(2nd-year), Rosanne Vergunst (2nd-year), Farhan Afendi (3rd-
year, Tech.) and Chantal Huisman (3rd-year, Chem.). Make 
sure to contact the members of the education committee if 
you want to voice your opinion about the MST programme, if 
you feel like improvements could be made, or if there is any 
subject related to education that you’d like to comment on!

Thijs Klein
h.t. Commissioner of Education of Chemisch Dispuut Leiden
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