
triomphante-
lijke groet 
Maak kennis met 
‘Triomphe’

van nul tot 
een
In the hall of fame 
EJW ’16

Schokkende 
introductie
Een interview met dr. 
Hetterscheid

Vernikkeld

Chimica Acta Lugduni
51e jaargang - Eerste editie
2016-2017



22

Vernikkeld

Praesidiaal    3
Triomphe    4
Chemisch Journaal  6
CDL Integraal    8
EJW     10  
Akzonobel    12
Bedrijvenpagina's   13
Lustrum    14 
Fotopagina    16
Science    18
In de Torens    20 
Highlight    23
Buitenlandse student    24
Next advertentie   25
Lijn 43     26
On Stage    28
Onderwijs    29
TOPdesk    30

Colofon
De Chimica Acta Lugduni is het 
nieuwsorgaan van de opleidingen 
Molecular Science and Technology en 
Chemistry gecombineerd met nieuws 
uit de scheikundige wereld en wordt 
verzorgd door het Chemisch Dispuut 
Leiden (CDL), de studievereniging voor 
bovenstaande opleidingen. 
Wil jij jouw artikelen zien verschijnen 
in de volgende oplage van de Chimica? 
Lever deze dan uiterlijk 20 februari 
2017 in bij een van onze redacteurs, bij 
voorkeur als Word bestand via de mail. 
Eventuele afbeeldingen graag als losse 
bestanden meesturen. 
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2300 RA Leiden
T: 071 – 527 45 02
E: chimica@chemischdispuutleiden.nl
I: www.chemischdispuutleiden.nl

Drukkerij
Gildeprint drukkerijen 
Javastraat 123
7512 ZE Enschede
T 053 3032 000
info@gildeprint.nl

Sponsoren
AkzoNobel
Next
TOPdesk

Oplage
650 exemplaren

Redactie
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Samantha Groeneveld
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Nicole Lambertina
Loes Meyberg (QQ)
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Praesidiaal 

Lieve lezer,

Intussen is de eerste periode al 
weer voorbij en worden de bladeren 
woest van de bomen geblazen. Het 
lijkt al een eeuwigheid geleden, 
maar van de zomer heeft de 
lustrumreis naar Singapore en 
Maleisië plaatsgevonden. Om aan 
deze prachtige tijd terug te denken 
wordt hier uitgebreid verslag van 
gelegd.

Ook hebben wij op curieuze wijze 
afscheid genomen van het 83e 
bestuur van het CDL.

Wij hopen dat het opstarten van 
het jaar bij iedereen in goede 
banen is gelopen en dat de nieuwe 
eerstejaarsstudenten hun weg naar 
het CDL intussen kunnen vinden. 

Intussen is het kwik alweer aardig 
gedaald en iedereen vernikkelt 
op de fiets onderweg naar het 
Gorlaeus.
 
Gelukkig is daar het CDL, waar 
naast koffie en thee nu ook 
heerlijke chocomel is om de kou te 
verdrijven. Deze editie staat dan 
ook in het teken van de kou, daarom 
hebben we gekozen voor het thema 
‘Vernikkeld’ en zo is er in de Science 
over exploderende batterijen te 
lezen.

Dan rest mij nu niets anders dan jou 
als lezer veel plezier te wensen bij 
het lezen!

Dominique Vis
Hoofdredactrice

Editorial

Lieve leden van het CDL, 

Daar is ‘ie dan, de eerste Chimica van het nieuwe collegejaar! Natuurlijk een warm 
welkom voor alle nieuwe CDL-leden die voor het eerst hun eigen Chimica hebben 
ontvangen, er staat jullie wat moois te wachten! En wat is er veel gebeurd sinds de 
vorige editie bij de rest van jullie op de deurmat viel. Zo heeft een grote groep CDL’ers 
tijdens de lustrumreis mogen genieten van al het moois wat Singapore en Maleisië te 
bieden hebben, maar ook daarna bleef het niet lang stil! In augustus stond namelijk een 
nieuwe, geweldige lading MST’ers te popelen om het eerstejaarsweekend op z’n kop te 
zetten. Gelukkig waren de leden van de EJW’cie echte sterren en heeft iedereen kunnen 
genieten van een fantastisch weekend.  

En nu we het toch over commissies hebben, ook alle commissies van dit jaar zijn 
afgelopen tijd gevuld met een grote lading enthousiaste leden. Dankzij al jullie ideeën 
en harde werk zullen ook dit jaar weer ontzettend mooie dingen georganiseerd worden. 
Zo zijn de ECho, OuderdagCommissie en de SportCie hard bezig om geweldige activiteiten voor hun mede-
eerstejaars te organiseren. Verder komt het jaarlijkse kerstdiner van de Akcie er al weer snel aan en hebben de 
FeminiCie en MasterCommissie nog spannende activiteiten in petto. Ook wordt er op dit moment hard gewerkt 
aan twee studiereizen: de tweedejaars zullen dit jaar afreizen naar Antwerpen en Leuven en de derdejaars en 
ouder zullen hun hart kunnen ophalen in Finland en Estland tijdens de Meerdaagse Excursie.

Inmiddels is het al een tijdje geleden dat bestuur ‘Curiosa’ het stokje heeft overgedragen aan ‘Triomphe’ en 
wij het hok mogen bemannen. Zelf vind ik niks leuker dan zien hoeveel mensen er elke dag langskomen om  te 
relaxen, te kletsen of om zo’n triomphantelijk mooie, donkergroene CDL-trainingsbroek te scoren. En hoewel 
deze Chimica dan wel ‘Vernikkeld’ als thema heeft en de temperatuur hard aan het dalen is, hoeft geen één CDL’er 
zich hier komende tijd zorgen om te maken. De verwarming staat namelijk weer hard te loeien op het hok. Ook 
zijn inmiddels alle mogelijke errors van de koffieautomaat de revue gepasseerd en hebben wij ze als bestuur 
succesvol kunnen oplossen. Dit betekent dat er nog steeds elke dag een dampend heet kopje koffie of thee voor 
jullie klaar zal staan op het hok. En dat is maar goed ook, want dan hoeven jullie je komende tijd alleen nog maar 
met vernikkeling bezig te houden op het lab.  

Tot snel! 

Phebe van Langevelde 
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden
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     "Het leven is één grote sinus"

"Je moet huppelend het leven door, dan 
vind je de weg wel"

Naam: Myrthe Crombaghs
Functie: assessor externe 
betrekkingen
Commissies:
• FeminiCie
• TraktaatCie 
• MexCie
• SportCie
• MasterCie

Je kunt me ‘s nachts wakker maken 
voor... 
• Roti
• Nieuwe schoenen

"Mijn haar is soepel, net als ik"

Naam: Loes Meyberg
Functie: ab actis
Commissies:
• Chimicaredactie 
• Silent DixCie
• Eerstejaarscommissie
• ArchiefCie

Je kunt me ‘s nachts wakker maken 
voor..
• Iemand die een spellingsfout maakt
• Lange vingers
• Een treinritje naar Leiden

Het 84e bestuur

Naam: Phebe van Langevelde 
Functie: praeses
Commissies:
• Belgiëreiscommissie
• Diescommissie
• Webzzzie
• Ouderdagcommissie

Je kunt me ‘s nachts wakker maken 
voor...
• Katten
• Sushi

Niet voor kattensushi, gelukkig ben ik 
vegetariër
 

4
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Sinds september is bestuur 'Triomphe' te 
vinden op het hok! Na een hele gezellige 
overdrachtsperiode met bestuur 

'Curiosa' mogen zij nu zelf het CDL besturen. 
Naast veel gezamenlijke activiteiten, zoals het opstellen 

van een betere commissiestructuur en het onveilig maken van 
Duinrell, heeft iedereen zijn eigen bezigheden. Zo is Marten nog het dagelijks 

aanspreekpunt voor al jouw vragen over het onderwijs en heeft Myrthe intussen 
het hok verbouwd en al heel wat lunchlezingen, excursies en andere carrière-oriënterende 
activiteiten gepland. Lennard heeft zijn handen vol aan alle financiën en natuurlijk de borrels 
en Loes heeft het ledenbestand geheel geüpdatet. Phebe weet het hok op te fleuren met de 
meest creatieve posters en de juiste hulp te bieden wanneer dat nodig is.  En intussen drinken 
jullie met z'n allen nog steeds elke dag liters koffie en thee op het hok. En dat is maar goed 
ook, want al die leden op het hok maken het bestuursleven extra leuk!

Het 84e bestuur
TITEL ARTIKEL

"Zat hier alcohol in?"
Naam: Marten Raaphorst
Functie: assessor onderwijs
Commissies:
• Akcie
• OJWcie
• CRC I, II en III
• Fotocommissie

Je kunt me ‘s nachts wakker maken 
voor...
• Vragen over Quantum Mechanica 
(TC)
• Discussies over waarom het erg 
jammer is dat John weg is, maar Josh 
wel erg z’n best doet, zeker op het 
laatste album

 

"We hebben wel een hele mooie toeter"

Naam: Lennard van der Boon
Functie: quaestor
Commissies:
• EJWcie
• Tappersgilde
• Science Quiz
• Science Club commissie

Je kunt me ‘s nachts wakker maken 
voor...
• Een goed feest in mijn eigen huis
• Centjes

5

Triomphe
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Proficiat,    Ben
De masterstudenten die het vak supramolecular chemistry 
gevolgd hebben, zullen bekend zijn met het werk van professor 
Ben Feringa. Voor dat werk kreeg hij met een Fransman en 
een Brit de nobelprijs van de scheikunde 2016. Zij zijn alle drie 
pioniers op het gebied van moleculaire machines en robots.

De termen nano-robot en moleculaire machine zul 
je misschien wel eens gehoord hebben. Zeker als je 
het NOS-journaal kijkt en hebt meegekregen dat de 
nobelprijs hiervoor is uitgereikt. Het is jammer dat deze 
concepten zo laat in onze studie worden uitgelegd. Het 
zijn namelijk prachtige concepten die het beste uit de 
verschillende vakgebieden van de chemie halen om 
er mooie, toegepaste systemen mee te bedenken. Dit 
vakgebied is de supramoleculaire chemie. In dit vakgebied 
worden de organische chemie, anorganische chemie, 
theoretische chemie en de bio-organische chemie 
allemaal samengevoegd.

De ideeën van een ‘machine’ en een ‘robot’ zijn in 
onze samenlevingen nauw verbonden met silicium, 
processoren en harde schrijven die een geprogrammeerd 
script afspelen en met behulp van elektriciteit een taak 
kunnen uitvoeren. De moleculen van Ben Feringa zijn 
ander soort machines. Het gaat hier om een set van 
moleculen die zo ontworpen (geprogrammeerd) zijn dat 
ze macromoleculaire structuren kunnen vormen. Deze 
structuur kan dan vervolgens reageren op impulsen. Met 
deze gedachten in het achterhoofd kun je structuren 
bedenken die medicijnen bevatten. Deze structuren zijn 
geprogrammeerd om naar een bepaalde plek in een 
lichaam te gaan en dan met een externe stimulus hun 
lading af te leveren op de plek waar dat moet.

Ben Feringa heeft gewerkt aan allerlei verschillende 
‘machines’. De redactie raadt het dan ook zeer aan om 
de literatuur over deze onderzoeken, die soms tot de 
verbeelding spreken, in te duiken. 

De redactie wil deze plaats graag gebruiken om professor 
Ben Feringa en zijn medewerkers te feliciteren namens 
alle lezers van de Chimica.

Mark Kwakernaak    

Kom maar op met die 'designer babies'

De hype rondom het CRISPR-Cas9 systeem 
heeft nu ook de niet-wetenschapper bereikt, en 
dit zorgt voor een kritische blik op de nieuwste 
aanwinst in de trukendoos van de geneticus. Even 
een instappertje: CRISPR-Cas9 is een systeem 
dat bestaat uit prokaryotisch DNA (CRISPR) en 
het eiwit Cas9. Het dient als immuunsysteem 
bij prokaryoten. Enkele tijd geleden is het 
onderzoekers echter gelukt om dit systeem 
te gebruiken voor het knippen en plakken van 
korte stukken DNA in andere cellen. Dit brengt 
natuurlijk oneindig veel mogelijkheden met zich 
mee, waaronder het bestrijden van genetische 
ziekten. Groot nieuws dus, en ook geen wonder 
dat deze ontdekking de pers niet is ontgaan. Zo 
kwam ik in een bijlage van de Volkskrant van 
15 oktober 2016 een uitgebreid artikel tegen 
over ‘het ideale kind’, waarbij de vraag luidde: 
‘Moeten wij het ideale kind wel in elkaar willen 
knutselen?’ In het artikel wordt al vrij snel een 
brug geplaatst tussen genome editing met 
behulg van CRISRP-Cas9 en ‘enhancement’, het 
verbeteren van menselijke eigenschappen. Er 
wordt gesproken over ‘designer babies’, waarbij 
de vraag luidt in hoeverre wij dit in de toekomst 
moeten gaan toestaan. Nu snap ik dat het 
sensationeel is om te lezen over verschillende 
toekomstscenario’s met betrekking tot genome 
editing. Echter worden op deze manier mooie 
technieken in een daglicht gezet waarin zij niet 
per definitie thuishoren. Het maatschappelijke 
debat omtrent nieuwe wetenschappelijke 
technieken en de doemscenario’s die hieraan 
vastkleven ontstaat zo al voordat er überhaupt 
betrouwbaar wetenschappelijk resultaat 
omtrent gevolgen is behaald. Een heikel puntje 
sinds de geboorte van de genetica. Laat de 
wetenschappers gecontroleerd knutselen, zou ik 
daarom zeggen, waarna zij ten behoeve van het 
publieke debat zelf kunnen vertellen wat goed en 
slecht is. Kom maar op met de designer babies! 

Bert Beerkens

Column
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Make coal great againProficiat,    Ben Het waren toch een paar spannende maanden, eigenlijk een 
spannende anderhalf jaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen 
zijn niet voor mensen met een zwak hart en vergeetachtigheid. 
Het is een trein die gewoon anderhalf jaar doorrijdt. De korte 
momenten tussen de drama en de show moet de kiezer aangrijpen 
om zich te verdiepen in de belangrijke punten die de kandidaten 
deze keer voor Amerika hadden bedacht. Deze beleidspuntjes 
hebben niet alleen invloed op de Verenigde Staten, maar ook op 
de rest van de wereld. Nu de verkiezingen zijn geweest, weten we 
wat de Verenigde Staten en de wereld eventueel te wachten staat. 
Het is nu geen hypothese meer, maar realiteit. Donald J. Trump 
wordt de aanvoerder van het beleid in de Verenigde Staten voor 
de komende vier jaar. 

In dit stuk zal uw redactie één punt uitlichten wat eigenlijk 
van invloed is op u, de lezer, uw kleinkinderen en hun 
kleinkinderen. Namelijk het standpunt omtrent het 
klimaatakkoord van Parijs. In vorige uitgaves heeft u hier al 
het één en ander over kunnen lezen. Met de verkiezing van 
Donald Trump zou alles wel eens kunnen gaan veranderen. 

Anno 2016 zijn er nog steeds een hoop mensen die de tijd niet 
hebben genomen om eens te lezen wat wetenschappelijk 
onderzoek te melden heeft over klimaatverandering. Zij 
komen daardoor op conclusies die zelfs de meest sceptische 
mensen het hoofd laat schudden. Donald Trump blijkt een van 
die mensen te zijn. Hij denkt dat klimaatverandering een hoax 
is van China en dat zij ervoor willen zorgen dat de industrie in 
de Verenigde Staten te maken zal krijgen met strenge wetten 
en dure energie. Deze bedrijven zouden dan automatisch 
naar China gaan om daar hun heil te zoeken. Hij uit deze angst 
in zijn wens om de Clean Energy Act van Barack Obama terug 
te draaien. In deze wet staan richtlijnen omtrent de uitstoot 
van CO2 en andere schadelijke stoffen. Met deze wet wordt 
het produceren en gebruiken van energie uit kolencentrales 
vooral heel onaantrekkelijk. Met het terugdraaien van deze 
wet en het investeren in de kolenindustrie, wil Donald Trump 
de energieprijzen naar beneden brengen. Iets wat gunstig is 
voor de burger en de industrie. 

Dit staat alleen haaks op de richtlijnen die zijn afgesproken 
in het klimaatakkoord in Parijs. Op dit moment worden de 
details nog besproken en wordt er onderhandeld tussen de 
verschillende landen. Dit is daarom op een zeer ongunstig 

moment. Doordat de positie van de Verenigde Staten over 
het akkoord nu weer onzeker blijkt, ontstaat weer het 
zogeheten (door tweede jaar gevreesde) prisoners dilemma. 
De Verenigde Staten zijn een economische grootmacht. Als zij 
de industrie gaan lokken en belonen met vuile kolenenergie, 
dan zullen andere landen volgen. Niemand wil namelijk de 
duurste zijn. 

Overigens zeggen economen dat de tijd van de kolen wel 
al geweest is. Het opwekken van fossiele brandstoffen 
wordt steeds duurder, terwijl het opwekken van duurzame 
energie met zonnepanelen en windmolens steeds goedkoper 
wordt. De duurzame energiebronnen worden dus steeds 
concurrerender. Niet veel presidenten zijn in staat geweest 
om iets te doen tegen de krachten van de economie. Het 
beleid dat Trump lijkt voor te stellen zou dit slechts kunnen 
vertragen, maar meer ook niet.

Andere duurzame initiatieven zouden wel kunnen lijden 
onder het voorgestelde beleid van Donald Trump. Dit zijn 
voorstellen die nog overheidssteun nodig hebben om 
concurrent te worden met niet-duurzame alternatieven, 
Bijvoorbeeld het opslaan van energie en het onderzoeken 
van totaal nieuwe energievormen. Het is niet ondenkbaar dat 
private investeerders en andere overheden dit overnemen, 
dus voor deze initiatieven is er vooral een schok van 
onzekerheid.

Wat de toekomst gaat brengen hangt dus gedeeltelijk af 
van president Donald J. Trump. Echter is hij geen goddelijke 
president en zal hij zich moeten schikken aan de grillen van 
de economie. Ook moet niet onderschat worden hoeveel 
andere overheden voor elkaar kunnen krijgen. De wil om 
klimaatverandering aan te pakken lijkt voor mij alleen maar 
groter te worden in de wereld. Vooral nu het economisch 
haalbaar lijkt. 

Mark Kwakernaak

Bronnen: 
How simple economics could change Trump’s attitude to 
climate change, the economist
How President Trump Will Affect Clean Energy and the 
Climate Change Fight, fortune
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Van Wissel ALV...

Wissel ALV 12 september 
Na een heel jaar hard gewerkt te hebben, was deze avond 
de laatste avond voor het mooie 83e bestuur, Curiosa. Vanaf 
deze avond droegen zij het stokje over aan het misschien 
wel mooiere 84e bestuur, Triomphe. Dat zullen we dit jaar 
gaan beleven! Tijdens de Wissel ALV werden vele mooie 
herinneringen opgehaald van het afgelopen collegejaar,  de nu 
oud-bestuursleden gaven elk hun mooie uittreedrede waarbij 
toch ook een traantje werd weggepinkt. De bestuursleden van 
Triomphe begonnen hun officiële bestuursperiode ook met 
hun intreedrede vol hoop (niet hopen!), visie, gezelligheid en 
de nodige (zelf)spot. Ze presenteerden de plannen voor het 
aankomende collegejaar en maakten velen nieuwsgierig naar 
al de geplande activiteiten. 

“De bestuursleden van Triomphe begonnen hun officiële 
bestuursperiode ook met hun intreedredes vol hoop (niet hopen!), 
visie, gezelligheid en de nodige (zelf)spot.”

Daar zat het nieuwe bestuur! In de constitutionele volgorde 
die ze voor een heel jaar moeten aanhouden en op een plaats 
waarvan ze de Science Club vanaf een hele andere kant zien. 
De avond liep ten einde en iedereen bereidde zich mentaal 
voor op de komende hokstunt! Niet verwachtende dat het 
hele hok onder de curry zou zitten en ballonnen en confetti 
de ruimte zouden vullen. Hoe kun je nu beter het bestuursjaar 
beginnen door als hecht bestuur op de vroege ochtend een 
heerlijk biertje te adten! 

Hugo Stegman

Curiosa Afscheidsfeest 5 oktober
Ook dit jaar was het weer zo ver: het afscheidsfeest van 
het oude bestuur. Het laatste wat ze organiseerden en toen 
hielden ze het echt voor gezien. Dit jaar mocht dit mooie 
feestje zich gaan afspelen in de Next. Behalve het feestje 

beginnen met 83 gratis consumpties had Curiosa ook nog 
eens een uniek lage consumptieprijs binnen weten te slepen 
die de hele avond duurde! Buiten dat leek de promo ook 
goed gelukt met het enorme aantal mensen wat ik rond heb 
zien lopen. Rollator Alligator zou dit jaar het thema zijn en ik 
heb ongekend veel mensen verkleed gespot. Ik heb mensen 
op safari gezien, ik heb (met moeite) mensen gezien die 
gecamoufleerd waren alsof ze de jungle in gingen, her en 
der een alligator en ik weet ook zeker dat ik wat verdwaalde 
nullen van het EJW heb zien ronddansen.

Naar mijn weten werd het gedurende de avond drukker en 
waren er zelfs nog even Hongaarse uitwisselingsstudenten 
die kwamen buurten. Tussen 3 en 4 uur ‘s nachts begon het 
uiteindelijk toch wat rustiger te worden en begon iedereen 
toch maar zijn trein of bed op te zoeken. Het was een super 
gezellig feest wat nog lang in mijn geheugen zal blijven 
hangen. Curiosa heeft hun jaar fantastisch afgesloten en daar 
wil ik ze dan ook voor bedanken: Curiosa bedankt en ik hoop 
dat ik jullie nog maar op veel feestjes terug zal mogen zien!

Fabian Sies

“Ik heb mensen op safari gezien, ik heb (met moeite) mensen gezien 
die gecamoufleerd waren alsof ze de jungle in gingen, her en der 
een alligator en ik weet ook zeker dat ik wat verdwaalde nullen van 
het EJW heb zien ronddansen.”

Faculteitsfeest 19 oktober
Op 19 oktober was het weer zover: het jaarlijks 
georganiseerde Faculteitsfeest. Ondanks dat het tamelijk 
vroeg in het collegejaar is, was het voor velen zeker niet 
het eerste feestje. Het thema van dit jaar was Apocalyps. 
Dit gaf naar mijn mening veel ruimte voor het uitkiezen van 
een passende outfit, en dit zorgde ook voor veel creatieve 
kostuums. Voor velen was knippen in de kleding en het 
besmeuren met nepbloed geen probleem, en inzet wordt 
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...tot knakworsten

natuurlijk gewaardeerd. Voor de studenten zonder 
passende kledij was er nepbloed namens de organisatie 
beschikbaar, wat misschien wel/misschien niet afwasbaar 
was. Maar dat was afhankelijk van je eigen boenkwaliteit 
en de hoeveelheid zeep die beschikbaar was. 

“Voor velen was knippen in de kleding en het besmeuren 
met nepbloed geen probleem, en inzet wordt natuurlijk 
gewaardeerd. “

De locatie van dit jaar was weer eens wat anders. COC de 
Kroon is wat minder bekend onder de meeste studenten, 
maar het is zeker een prima feestlocatie. Een gezellig 
drukke dansvloer op de benedenverdieping en een 
wat rustigere ‘catwalk’ op de bovenverdieping geeft 
de mogelijkheid om even uit te rusten van je heftige 
dansbewegingen. Ook was op de  bovenverdieping de 
DJ booth waar Wouter en Miles gedurende de avond de 
dancenummers door het gebouw knalden. Met een beetje 
observerende blik waren er ook genoeg mensen te zien 
die het erg goed met elkaar konden vinden, wat natuurlijk 
de volgende dag weer resulteerde in leuke, of wat minder 
leuke, verhalen. 

Wat ik zoal vernomen heb gedurende de avond is dat het 
een goed georganiseerd en vooral een heel leuk feest 
was. De standaard is weer hoog gehouden en dit wordt 
hopelijk ook weer waargemaakt volgend jaar. Ik ben er 
dus zeker bij!

Ted de Haas

EC Knakworstenlunch 21 oktober
Op vrijdag 21 oktober was het na lang wachten 
eindelijk tijd voor de eerste activiteit van de nieuwe 
eerstejaarscommissie, namelijk de knakworstenlunch in 
de Science Club! De nieuwe eerstejaarscommissie, die de 
boeken in zal gaan als ‘ECho’ (of EC-ho, net wat je leuker 
vindt), heeft in een week tijd mogen bedenken wat er op 
de vrijdagmiddag voor lunch zou moeten komen, wat 
toch wel wat kort dag bleek, maar zeker goed is gelukt! 

Er is uiteindelijk gekozen om op een ingenieuze wijze 
knakworstjes warm te maken in de magnetron en hierna 
warm te houden in pannetjes in een heet waterbad om zo 
de vele hongerige maagjes van de eerstejaars te vullen. 
Op de vrijdag na het werkcollege AAC begon de EC al 
direct met alles klaarzetten in de Science Club, tijd bleek 
hierbij geen punt want een uur voordat het eerstejaars 
werkcollege AAC afgelopen zou zijn stond alles al klaar. 

“Er is uiteindelijk gekozen om op een ingenieuze wijze 
knakworstjes warm te maken in de magnetron en hierna 
warm te houden in pannetjes in een heet waterbad om zo 
de vele hongerige maagjes van de eerstejaars te vullen.”  

Rond kwart voor 12 stonden uiteindelijk een groot aantal 
eerstejaars bij de Science Club om een lekker broodje 
knakworst te kunnen halen. Natuurlijk was het tijdens 
deze lunch genieten voor iedereen en was het druk en 
gezellig in de Science Club. Uiteindelijk hebben we bijna 
70 sjaarsch blij kunnen maken tijdens deze lunch voordat 
iedereen met goedgevulde maag weer terug moest 
de collegebanken in. We hebben als gehele commissie 
genoten van een geslaagde eerste activiteit!

Rowin Borst
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Vrijdag
Daar stond ik dan, in de matrix, zingend en me afvragend 
waar ik aan begonnen was. Bij aanvang in Eindhoven 
kregen we een petje, een shirt en een soort id kaart. Zoveel 
verschillende mensen en toch allemaal hetzelfde, gekleed als 
“nul”. De eerste uren hebben we in de matrix gezongen, maar 
gelukkig was er meer te doen in Eindhoven. Door middel van 
een Vossenjacht gingen we Eindhoven verder verkennen. We 
moesten verschillende opdrachten doen op verschillende 
plekken om punten te behalen, bijvoorbeeld haasje over 
springen op een terrassenplein of een toren bouwen van 
spaghettistokjes. Ook hebben we af en toe liederen voor de 
commissies gezongen tijdens de vossenjacht. 

Na afloop van de vossenjacht verzamelden we bij bussen 
en hebben we, onder het genot van ons eigen gezang, een 
busreis gemaakt naar de boerderij. Bij aankomst hebben we 
de EJWcie vermaakt door in een matrix verschillende liederen 
over MST te zingen, we werden beloond met een avondmaal 
wat bestond uit een chinees buffet wat zeer smakelijk was.
Voor het eerstejaarsweekend hadden we ook een paklijst 
van verscheidene dingen (o.a. boerenkiel, goudvis en 
verkeersbord, een nul had echt een levende goudvis mee!) 
en een aantal van die spullen hebben we gebruikt om na het 
avondeten een bingo mee te spelen. We gingen in groepjes 
zitten met onze mentoren en elke keer als er een object werd 
genoemd moest één iemand uit het groepje gaan lopen over 
het boerderijterrein en dat gaan zoeken. Zeker in het donker 
kon dit nog wel eens een uitdaging zijn.

Na afloop van het bingospel zijn we met alle nullen naar 
de feestkelder gegaan. Deze kelder was een aangename 

verrassing, in eerste instantie hadden we niet verwacht dat 
er onder de boerderij een speciale zaal was gemaakt met een 
bar en een geluidsinstallatie erin. Het was een zeer geslaagde 
avond.

Max Wassing

Zaterdag
Na een lange nacht feesten en weinig slapen begon 
het eerstejaarsweekend weer vroeg in de ochtend. Vol 
overtuiging en enthousiasme liep meneer de Rooij met zijn 
megafoon onze slaapkamer binnen om aan te kondigen dat 
we direct naar de kelder moesten komen. Dus met slaap in 
de ogen strompelde ik met mijn mede-nullen naar de kelder 
om te zien wat we voor ontbijt zouden krijgen. Onderweg 
droomde ik van heerlijke croissantjes, bacon en scrambled 
eggs. Maar het ontbijt liet nog heel even op zich wachten, 
want wat is een ochtend zonder ochtendgymnastiek!? Na de 
spiertjes gestrekt en de kater weggedanst te hebben was het 
dan eindelijk tijd voor ontbijt. Het was stiller in de eetzaal dan 
het ooit in college zal worden. 

Afijn het was tijd voor de volgende activiteit waar het 
duidelijk werd dat niet alleen LR studenten KMA zijn 
afgekeurd: de militaire bootcamp. Mijn team was eerlijk 
gezegd onverslaanbaar, want we hadden als sterspeler 
Barry Gaus. Hij kon praktisch elke vraag die te maken had 
met natuurkunde, wiskunde en scheikunde voor ons team 
beantwoorden en meedogenloos complete andere teams 
naar de bootcamp sturen. Jammer genoeg blesseerde 
Barry zijn enkel toen hij uitgleed in het gras en kon hij ons 
team niet verder helpen naar de overwinning. Onze kansen 

Eerstejaars  
Weekend 2016
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Van nul tot een in 
de hall of fame
leken verkeken, hoe konden we ooit winnen zonder onze 
sterspeler? Maar zoals Portugal het EK won zonder Ronaldo 
wonnen wij de bootcamp zonder Barry!  

In de middag was het kennismaken met de verschillende 
commissies aan de beurt; Daan deed honderd backflips, Arjen 
was aan het scouten voor zijn TGtigers en Phebe gleed wat 
rond op haar roze flamingo. Langzaam maar zeker begon het 
bier ook weer te vloeien, dit samen met een goede maaltijd 
zette de toon voor weer een epische avond. 

We begonnen met een Cantus, die natuurlijk met veel bier 
en gezang gepaard ging. Daarna kregen we heel even de tijd 
om ons op te frissen en weer keihard door te feesten, om 
uiteindelijk half 4 weer in bed te belanden. De nacht eindigde 
alleen wel met een quote die ook mijn stukje gaat beëindigen:
Mag ik een tandenborstel lenen want ik stink naar Tosti? – 
Anonieme Eerstejaars

Nick ter Veer

Zondag
De derde en laatste dag van het eerstejaarsweekend 
begon lekker vroeg, om 7.50 uur kwamen de mentoren 
met potten en pannen alle kamers binnen gestormd. 
Wij, alle nullen, moesten zo snel mogelijk de koffer/
tas inpakken en erna fris en fruitig in de feestkelder 
aanwezig zijn. Joepie, ochtendgymnastiek! Iedereens 
favoriet na een wel erg leuk feestje de avond van tevoren 
en een wel hele vroege wekker. Het begon bij iedereen 
wat traag, maar met ontbijt als beloning deed iedereen 
enthousiast mee. Na het ontbijt moest iedereen 
verzamelen op het grote grasveld, het was de hoogste 
tijd voor een groepsfoto. Wel leuk om dat in de vorm van 
’16 te doen natuurlijk. Iedereen werd door de EJWcie 
lekker in positie gestuurd en na een uur zat iedereen 
dan toch echt op de goede plek. Nu moest de foto nog 
gemaakt worden, dat was nog best lastig als je niet door 
de camera kan kijken, maar de camera boven je hoofd 

moet vasthouden. 500 foto’s verder was het dan toch 
echt genoeg. Met bestuur en zonder bestuur, leuk kijken 
en boos kijken, normale foto en gekke foto, petjes op en 
petjes in de lucht. Alle foto’s waren nu toch echt gemaakt 
en het was dus eindelijk tijd voor het laatste spel van het 
weekend: ‘Wie is de mol’. Dit spel gebeurde inderdaad 
achter je rug om, want voor mij zat het spel er na de 
eerste speelronde al op en mocht ik me dus melden bij de 
verliezersmatrix (achter iedereens rug om). Deze matrix 
viel, voor de verandering, enorm mee en was juist onwijs 
leuk en relaxed. De hele middag in het gras zitten en 
spelletjes zoals het ‘Moordenaarsspel’ spelen. Het weer 
was er ook erg aangenaam voor en het was de perfecte 
temperatuur om even je gezicht bij te bruinen. 

Alsof de lunch nooit zou komen, mochten we, met onze 
gebruinde gezichten, rond een uur of 13:00 dan eindelijk 
onze buikjes weer rond eten. Dit was ook wel nodig, want 
na de lunch was het tijd voor de ‘grote schoonmaak’. 
Alles moest schoongemaakt en leeggemaakt worden. 
Kamers leegmaken en checken, toiletten schoonmaken, 
feestkelder dweilen, drogen en leegmaken. Kortom, het 
was een hele middagklus. Na het schoonmaken van de 
hele logeerboerderij trok iedereen weer schone kleren 
aan. ‘O, wat herken ik ineens weinig mensen zo zonder 
groen petje en oranje shirt.’ Hierna alles in de bus laden 
en erna nog een lekker lange reis terug naar huis. Dit viel 
nog niet mee, want alle treinen vanaf Eindhoven richting 
Delft vervielen. Dus mocht de reis worden voorgezet 
in de richting van Utrecht. Afijn, 2,5 uur later waren we 
eindelijk lekker thuis. Heerlijk dineren, enorm warm 
douchen en erna in een diepe slaap terecht komen om de 
volgende ochtend weer vol goede moed aan de EL CID te 
beginnen! Al met al was het een fantastisch weekend om 
nooit te vergeten!!

Emma Dijkhuis

Eerstejaars  
Weekend 2016
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A brilliant 
thesis deserves 
a brilliant prize

The AkzoNobel Graduation Prize for Chemistry and 
Process Engineering will be awarded on Monday, 
November 28, 2016. The prize of €5,000 is awarded 
to the student who, according to the expert jury, 
submits the best Master’s thesis in this subject while 
studying in the Netherlands. 

The Prize re� ects AkzoNobel’s belief that brilliant 
thinking and exceptional talent deserves real 
recognition. And it is further evidence of our 
commitment to outstanding students at universities 
throughout the Netherlands. 

The prize giving ceremony will take place at 
the Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen (KHMW) in Haarlem. We are 
delighted to be collaborating with the KHMW, which 
organizes the independent expert jury and oversees 
the rigorous judging process. 

Entering this competition is both challenging and 
rewarding. If you wish to take part, please be aware 
that you must be nominated by your faculty, the exam 
committee and the graduation lecturer.

As a leading global paints and coatings company and 
a major producer of specialty chemicals, AkzoNobel 
offers a number of scienti� c and technical career 
opportunities every year.

Where your ideas go far

www.akzonobel.nl/careers

Follow us on:

501.10.283 AN Adv Grad Price A5.indd   1 01-09-16   11:56
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Avond
van de 
Chemie
Op donderdag 13 oktober vond in onze eigen Leidse 
Schouwburg de allereerste Avond van de Chemie plaats. 
Deze avond, georganiseerd door de KNCV, was gevuld met 
een aantal interessante presentaties van gastsprekers, 
een bèta-cabaret en een prijsuitreiking. Ik was heel 
benieuwd hoe het zou gaan worden, want op de website 
klonk het best wel fancy, deze ‘Avond van de Chemie’. Sta 
ik daar straks met een paar medestudenten tussen al die 
gerenommeerde scheikundigen. Maar gelukkig bleek al 
bij aankomst dat we lang niet de enige studenten waren, 
en ik kwam zelfs mijn goede vrienden van het CDL tegen!

De avond begon heel bijzonder met een eerbetoon 
aan Ben Feringa, die een week daarvoor de Nobelprijs 
had ontvangen voor zijn onderzoek naar moleculaire 
machines. Je merkte dat iedereen in de zaal heel 
enthousiast was hierover, en toen Ben Feringa vervolgens 
zelf het podium opkwam volgde de langste staande ovatie 
die ik ooit heb meegemaakt.  Hierna volgden een drietal 
presentaties van grote namen in de chemische wereld, 
waaronder Tjeerd Barf, die een medicijn tegen leukemie 
ontwikkeld heeft.
Naast al deze interessante en inspirerende presentaties 
was er ook een bèta-cabaret door wiskundige Jan Beuving, 
die voor de gelegenheid wat scheikunde had verwerkt in 
zijn cabaret. Voor iedereen heel herkenbaar, we hebben 
enorm gelachen!

Na de prijsuitreikingen was het tijd voor de borrel. Er hing 
een gezellige sfeer, en ondanks dat het al laat was bleven 
veel mensen nog even hangen in de foyer. Toen ik Ben 
Feringa langs zag lopen wilde ik hem eigenlijk aanspreken, 
maar ik was toch een beetje bang om iets doms te zeggen 
dus deed ik dat uiteindelijk maar niet.
Al met al was het een hele leuke avond en verliet ik de 
schouwburg met een gevoel van trots voor ons vakgebied. 
Ik heb al vernomen dat er volgend jaar weer een Avond 
van de Chemie op de planning staat, dus mocht je deze 
bijzondere avond gemist hebben, dan heb je volgend jaar 
weer een kans!

 Yacintha Vermeer

Op woensdag 26 oktober werd de Gupta Strategists case 
avond georganiseerd. Gupta Strategists is een consultancy 
bedrijf gespecialiseerd in de gezondheidszorg. 

De avond begon met een korte introductie over hoe het 
bedrijf te werk gaat, aan wat voor soort projecten er 
worden gewerkt en de samenstelling van het team. Het 
werd al snel duidelijk dat het een erg multidisciplinair 
bedrijf was, waar naast tijd voor werk aan interessante 
projecten ook ruimte was om jezelf verder te ontwikkelen. 
Toen de pizza arriveerde was het tijd om aan de case te 
beginnen; een zorgverzekeraar uit Polen had in 2015 
erg veel verlies geleden en wilde graag weten waardoor 
dit komt. Aan de hand van data over de inkomsten en 
uitgaven van de zorgverzekeraar in 2015 gingen 6 groepen 
enthousiast met de case aan de slag. De data werd grondig 
onderzocht en er werd overlegd over mogelijke oorzaken 
en  oplossingen door de groepjes. Na een klein uurtje gaf 
elk groepje een korte presentatie met hun conclusies en 
adviezen. De consultants gaven ons nog wat adviezen en 
tips en met een borrel in sneltreinvaart werd de avond 
afgesloten. De Gupta Strategists case avond was een 
leerzame interactieve avond.

Kiki Kamphorst 
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LUSTRUMREIS SINGAPORE & MALEISIË
Afgelopen zomer is een gezelschap van het CDL afgereisd 
naar Singapore en Maleisië. Tijdens deze prachtige reis 
zijn onder andere verschillende bedrijven bezocht en zijn 
Singapore, Kuala Lumpur en Penang uitgebreid verkend. 
In dit verslag krijgt u een kleine blik in de ervaringen 
die de reizigers hebben gehad. Voor een uitgebreider 
verslag verwijzen wij u naar het lustrumreisverslag. 

20 juli 2016
CDL op bezoek bij IBIOSIS van 
de UKM in Maleisië

17 juli 2016
Lasershow van het dak van ‘de 
boot’  in Singapore

15 juli 2016
Excursie naar Chemetall in 
Singapore

20 juli 2016
Onze vaste koffiestek naast 
het hostel in KL, Maleisië

24 juli 2016
Aapjes bij de monkey beach in 
Penang, Maleisië

21 juli 2016
Fietsen en lopen in een park in 
KL, Maleisië

13 juli 2016
Eten in de foodcourt van de 
Universiteit van Singapore

17 juli 2016
Lekker slapen in de trein van 
Singapore naar KL, Maleisië
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LUSTRUMREIS SINGAPORE & MALEISIË

26 juli 2016
Laatste avond op de rooftop 
mansion, KL, Maleisië

14 juli 2016
Excursie naar AkzoNobel in 
Singapore

15 juli 2016
Lichtbloemen in de tuin bij de 
baai, Singapore

16 juli 2016
Een glimp van het dieet tijdens 
de reis, Singapore

17 juli 2016
Boeddhistische tempel in 
Singapore

21 juli 2016
Fietsen en lopen in een park in 
KL, Maleisië

24 juli 2016
Monkey beach in Penang, 
Maleisië

15 juli 2016
Op de DNA brug met twee 
onbekende mensen, Singapore

16 juli 2016
Uitzicht vanaf the rooftop bij 
het hostel, KL, Maleisië
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The exploding chemistry
Batteries are everywhere in modern-day life, from the laptop you 
use for studying to the electric cars some people drive. Battery 
life is an important issue for the modern society. Samsung 
produced a smartphone which was praised upon release; it 
would have been the best-in-class battery life, if it didn’t explode. 

The recall of these smartphones illustrates the issue of 
battery capacity and as it turns out; it is not easy to fix. How 
do they work and why don’t they ever last long enough. And 
more importantly, why do batteries in smartphones explode?

History
Most historians date the start of battery development in the 
late 18th century. However, some archeological finds push 
the date of origin back as far as 2000 years ago. In 1938, 
Wilhelm Konig made a discovery in Iraq of a 5-inch pottery jar 
containing a copper cylinder that encased an iron rod, this is 
to be considered an ancient battery. 

When a battery is used it can create electricity by driving 
electrons through a circuit to the anode. This process continues 
until all of the electrons within the battery have transferred 
to the anode or a built-in switch disconnects the battery.

A battery is an electrochemical cell that transforms 
chemical energy into electricity. The electrochemical 
cell is built up by two half-cells, which are connected in 
series by a conductive electrolyte containing cations and 
anions. One half-cell contains the electrolyte and the 
negative electrode; the other half-cell includes electrolyte 
and the positive electrode to which cations migrate. 

Primary and secondary batteries
There are two types of batteries, namely primary and 
secondary batteries. Primary batteries or primary cells can 
produce current on assembly; these are the batteries you find 
in bicycle lights. Primary batteries cannot be recharged and are 

thus disposable. The reason they cannot easily be discharged 
is because the chemical reactions are not easily reversible.

Secondary batteries on the other hand are rechargeable and 
must be charged before first use. They are often assembled with 
active materials in discharged state. Rechargeable batteries 
are (re)charged by applying electric current, which reverses 
the chemical reactions that occur when a device is used.

Wet and dry cells
Besides two main types of cells there is another distinction 
to be made between wet and dry cells. A wet cell battery has 
a liquid electrolyte. Wet cells were a precursor to dry cells. 
Dry cells, as the word suggests, use a dry electrolyte, mostly 
a paste with just enough moisture to allow current to flow. 
A standard dry cell includes a cylindrical zinc anode with a 
carbon cathode in the form of a central rod. The electrolyte 
used is an ammonium chloride paste next to the zinc anode. 

Three examples of secondary dry cells are:
• Lithium ion cells
• Nickel-cadmium cells
• Nickel metal hydride (NiMH)cells

Nickel cells
Nickel-cadmium cells are the batteries everyone knows, 
you use them once and then throw them away. It is for this 
reason the NiMH cells are gaining interest. NiMH cells are 
rechargeable and have the possibility to store more energy 
than a NiCd cell. However, this comes with less potential in 
the same dimensions. With normal use the NiMH battery’s 
lifespan is shorter than a NiCd battery. An environmental 
advantage of the NiMH is that it does not make use of the 
toxic cadmium.
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Cell performance and capacity
A battery’s characteristics vary over multiple factors like 
load cycle, charge cycle and lifetime. These factors are due 
to factors including internal chemistry, current drain and 
temperature. At low temperatures a battery cannot deliver 
the same amount of power as it does at normal temperature. 
A battery’s capacity is the amount of electric charge a cell can 
excite at the rated voltage. Smaller batteries have smaller 
capacities when compared to larger batteries, this is due to 
more surface and thus more capacity to generate electricity.

Why smartphone batteries don’t last long enough
The major limiting factor for battery lifespan is their energy 
density. A battery can only generate as much electricity as 
its chemical components allows it to. Besides the chemical 
components a battery also needs a casing, controller chips 
and wires to carry out the current. All these things are not 
active materials and are considered as dead weight for the 
battery. A typical smartphone battery has an energy density 
around 150 Watt-hours per kilogram. 

Battery life is not consistent during its entire life, it diminishes 
slowly over time as the battery is discharged and recharged. 
This is due to the chemical reaction that produces the 
electricity. With every reaction that takes place a thin layer 
of lithium is laid down on the electrodes which reduces 
the ability to generate electricity. This also increases the 
internal resistance of the battery and of course the higher the 
resistance, the harder the battery has to work to maintain the 
same amount of electricity.

With knowledge of the current technology the only way to 
immediately increase a smartphone's lifespan is to increase 

its power efficiency and thus increase its size. However, small 
smartphones demand smaller batteries.

For higher power output, you need more surface area, this 
can be obtained by using a more porous structure which will 
allow more ions to go through. However, this solution creates 
a paradox, since adding more holes decreases the amount of 
active material, which will result in lower capacity, so in the 
end it will not make a difference.

Why some batteries explode
An obvious solution would be to create batteries with much 
higher energy density than the lithium-based cells we now 
use. The fact is that these batteries already exist  and are 
available, however they are not safe enough to use in portable 
devices. When you put more energy in a small container it will 
be more dangerous. 

If a battery heats up beyond 80 degrees Celcius the thermal 
runaway is reached and the components of the battery start 
to decompose, that is what causes a battery to explode.

Dominique Vis

To improve the lifespan of  a battery:

• Keep your device between 20 and 80%, outside 
this range the battery has to work harder to maintain 
the nature of the chemical reaction

• Batteries should never be left constantly 
plugged in, the capacity will be higher if the device is 
discharged and recharged.

behind batteries
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In de rubriek In De Toren lichten we in elke editie een andere 
onderzoeksgroep toe die onderdeel is van het Leiden Institute 
of Chemistry van onze faculteit. Deze keer is de beurt aan dr. 
Dennis Hetterscheid, assistent-professor en sinds vier jaar leider 
van een onderzoeksgroep op het grensvlak tussen Catalysis and 
Surface Chemistry (CASC) en Metals in Calatylsis, Biomimetics 
and Inorganic Materials (MCBIM). Op de volgende pagina kun je een 
interview vinden met een van zijn PhD’ers.

Dennis Hetterscheid volgde zijn opleiding in Nederland 
en behaalde zijn PhD in 2006 aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Vervolgens vertrok hij naar Massachusetts 
Institute of Technology om daar bij de groep van professor 
Schrock onder andere te werken aan de stapsgewijse reductie 
van stikstof naar ammonia. Dit deed hij door bijvoorbeeld 
protonen of elektronen toe te voegen. Vervolgens werd 
de koers weer op Nederland gezet: eerst Amsterdam, 
uiteindelijk kwam dr. Hetterscheid in Leiden terecht. ‘Er 
kwam een tenure track positie vrij op precies het onderwerp 
wat ik interessant vind: het splitsen van water. Ik had sowieso 
voor deze positie gekozen.’ 

"Op gegeven moment is de elektrochemie wel cruciaal. 
Daartussenin kan heel veel en de combinatie is heel mooi"

Met zijn relatief jonge groep kijkt dr. Hetterscheid 
voornamelijk naar redoxreacties, in het veld van small 
molecule activation. ‘We kijken vooral naar wateroxidatie, 
zuurstofreductie en CO2-reductie. Dit zijn allemaal reacties 
waarbij meerdere intermediates noodzakelijk zijn. Deze zijn 
essentieel voor toekomstige energie-infrastructuur, zoals 
brandstofcellen en elektrolysers. Elektriciteit gaat veel 
goedkoper worden en de hoeveelheid beschikbare energie 
uit zonnepanelen en windenergie schommelt heel erg. 
Daarnaast is onze infrastructuur erg brandstofgebaseerd. 
Het worden dus heel belangrijke reacties en in onze huidige 
systemen verlopen deze nog niet efficiënt. Er gaat veel 
energie verloren en er worden veel dure materialen gebruikt 
zoals platina. Natuurlijke systemen doen deze reacties veel 
efficiënter, hoewel het lastig is om dit te vergelijken. We 
proberen dus vooral te kijken hoe dit soort reacties efficiënt 
kunnen verlopen.'

De groep van dr. Hetterscheid is een aparte onderzoeksgroep 
door de combinatie tussen synthese en elektrochemie. ‘Er zijn 
mensen die vooral synthetisch zijn, en dus vooral complexen 
maken, en mensen die eigenlijk alleen elektrochemie doen 
met een katalysator die commercieel verkrijgbaar is of 
geleend is van een andere groep. Daartussen kan heel veel, 
maar al onze onderzoeksvragen worden wel beantwoord 
door elektrochemie. Synthese is daar soms noodzakelijk 
voor, maar het is geen mogelijkheid om alleen synthese te 
doen. Op gegeven moment is de elektrochemie wel cruciaal. 
Daartussenin kan heel veel en de combinatie is heel mooi.’ 

Daarnaast is er bij de groep een combinatie tussen 
coördinatiechemie en elektrochemie, waarbij het doel is om 
de systemen tot in detail te begrijpen. ‘We zijn best fysisch, 
dus LST'ers en BFW'ers zul je hier niet veel vinden. Synthese 
zou met een goede achtergrond nog wel kunnen, maar als 
het om de reactiemechanismen gaat, missen LST'ers daar de 
juiste achtergrond voor.’ 

De groep van dr. Hetterscheid werkt veel samen met andere 
onderzoeksgroepen. Zo werkt de groep samen met de groep 
van Marc Koper (CASC), waarbij ze regelmatig gebruik maken 
van elkaars opstellingen. De groep van dr. Hetterscheid heeft 
bijvoorbeeld een microbalans, die nanogrammen materiaal 
kan meten, dus stof die aan de elektroden gaat zitten tijdens 
een experiment. Daarnaast komen er regelmatig mensen uit 
het buitenland, binnen de wereld van homogene katalyse, 
om metingen te doen met hun opstellingen. ‘Daar kun je de 
structuuractiviteit relaties, de katalysatoren, goed begrijpen. 
Al de reacties waar we het over hebben zijn redoxreacties. 
Andere groepen gebruiken hiervoor sacrificial agents, dus 
een chemische oxidant of reductant. Die zijn eigenlijk altijd 
ook op een andere manier dan elektrontransfer betrokken bij 
reacties, je kunt ze dus beter met elektrochemie bestuderen. 
Zij komen dan hierheen om de reacties met elektrochemie te 
bestuderen.’ 

"Ik had sowieso voor deze positie gekozen"

De onderzoeksgroep is nog vrij jong, maar in de toekomst ziet 
dr. Hetterscheid de groep graag uitgroeien tot een stabiele, 
grote onderzoeksgroep binnen de universiteit. Intussen zal 
het onderzoek doorgaan, en jij kan daar als student ook aan 
bijdragen. Ben je geïnteresseerd in de onderzoeksgroep? 
Dennis Hetterscheid staat altijd open voor meer inbreng.

Loes Meyberg

Kijk snel op de volgende pagina voor één van de PhD'ers die 
onderzoek doet bij de groep van dr. Hetterscheid!

Studeren  is combineren
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Koen van der Ham is een van de onderzoekers die binnen  de groep 
van dr. Hetterscheid  bezig is zijn PhD te behalen. Zijn onderzoek 
gaat over het bestuderen van de oxidatie van water en reductie 
van zuurstof. Deze twee reacties zijn belangrijk voor de opslag 
van duurzaam verkregen energie in de vorm van een chemische 
verbinding.

Voordat Koen onderzoeker was bij de groep van dr. 
Hetterscheid, was hij student. Hij heeft van 2008 tot 2013, 
dus netjes in vijf jaar, MST en Chemistry afgerond. Bij het 
CDL was hij ook actief: hij heeft de buitenlandreis naar Polen 
georganiseerd. ‘Verder heb ik in het begin een beetje getapt 
en ik heb de mastercommissie helpen oprichten. Ik ben zelfs 
hokmeubilair geweest!’

Vervolgens koos Koen ervoor om een PhD aan dezelfde 
universiteit te doen. ‘Onderzoek doen in het algemeen leek 
me altijd wel leuk, maar vooral de elektrochemie en ultra-
vacuuum vond ik heel leuk werk. Grote apparaten en richting 
de natuurkunde, dat sprak me wel aan. Toen kreeg ik op 
gegeven moment de vraag van Marc (Koper, red.) of het me 
leuk leek een promotie-onderzoek te doen. Op die manier 
ben ik bij Dennis (Hetterscheid, red.) terecht gekomen.’

Ruim drie jaar is Koen nu met zijn PhD bezig, hij heeft nog 
tot september om alles af te ronden. Met zijn onderzoek 
zit hij op het vakgebied tussen de homogene katalyse 
en de elektrochemie. In het begin was zijn doel om de 
perfecte katalysator te vinden voor de oxidatie van water 
en de reductie van zuurstof. Deze reactie, die gebruikt kan 
worden als chemische batterij, zou bij 1.23 V plaats kunnen 
vinden, maar de beste katalysatoren die nu bruikbaar zijn, 
de iridiumoxides, werken pas vanaf 1.6 V. ‘De illusie dat ik de 
perfecte katalysator ga vinden, heb ik inmiddels opgegeven, 
maar ik probeer te begrijpen wat we nodig hebben om een 
goede katalysator te maken. Hoe gaat de reactie precies, 

en wat zijn de intermediates? Uiteindelijk is het doel op die 
manier een systeem proberen te ontwikkelen dat stabiel is en 
daarnaast ook presteert.’

Na zijn PhD wil Koen waarschijnlijk verder gaan met onderzoek 
doen, maar niet aan de universiteit. ‘Ik wil eigenlijk wel het 
bedrijfsleven in, naar een wat kleiner chemisch bedrijfje, 
zodat je toch een beetje in een klein groepsverband zit en 
nog steeds met onderzoek bezig kan zijn.' Tijdens zijn master 
heeft Koen stage gelopen bij Shell. 'Dat kan ik iedereen  
aanraden, om ook eens bij een bedrijf te gaan kijken. Ik 
heb daar ook gewoon onderzoek gedaan, maar de manier 
van werken bij een bedrijf en de universiteit is gewoon heel 
anders. Je bent veel meer met de groep bezig en dat vond ik 
zelf heel prettig. Bij een universiteit werk je meer individueel. 
Je hebt wel je collega’s die vergelijkbare dingen doen, maar 
je bent toch echt zelf met dat project bezig. Bij een bedrijf 
heb je meer één project waar je met een aantal mensen aan 
werkt. Dat zorgt er voor dat je meer overleg hebt, maar ik 
vond dat wel prettig.'

"Ik ben zelfs hokmeubilair geweest!"

Koen heeft ook tips voor potentiele PhD’ers: ‘Je moet wel 
brede schouders hebben. Je moet met tegenslagen om 
kunnen gaan. Ik ben eigenlijk nu pas bezig met het publiceren 
van mijn eerste artikel, daar moet je wel tegen kunnen. Ik 
heb nog maar een jaar en de richtlijn is in principe dat je er 
vier geproduceerd hebt. Verder denk ik dat veel mensen dit 
wel zouden kunnen; je moet wel een zekere zelfstandigheid 
hebben, je kan hier niet verwachten van je begeleider dat hij 
je constant bij de hand pakt en alles verteld wat je moet doen.
Je moet het echt zelf doen.’

Wil je meer weten over Koen's project? Hij is altijd 
aanspreekbaar.
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In “In de Torens: Highlight” we briefly discuss an important or 
special publication from scientists working at the Leiden Institute 
of Chemistry. In this edition, this is the paper from Hans A. V. 
Kistemaker, Aurelio Pio Nardozza, Herman S. Overkleeft, Gijs 
A. van der Marel, Andreas G. Ladurner and Dmitri V. Filippov in 
Angewandte Chemie about the synthesis and macrodomain binding 
of mono-ADP-ribosylated peptides.
 
After synthesis of proteins, posttranslational modifications of 
that protein can occur. Posttranslational modification plays 
an important role in ligand binding and signaling pathways. 
These modifications are often reversible modifications of 
amino acids. Adenosine diphosphate ribosylation (ADP-
ribosylation) is a posttranslational modification associated 
with DNA damage, apoptosis, and gene regulation. The 
ADP-ribose can be placed on the side chain of a protein by 
a ADP-ribosyltransferase. The mechanism of mono-ADP-
ribosylation has not been extensively been studied compared 
to poly-ADP-ribosylation. Therefore mono-ADP-ribose-
peptides were synthesized to analyze the binding affinity 
towards possible targets.

The synthesis proceeded as indicated in the scheme. In the 
strategy, first ribosylation of the amino acids was performed. 
Followed by a bis-acetylation. The O-silyl ethers were 
cleaved and a protected phosphate group was introduced 
by phosphitylation. Finally the benzyl esters were removed 
by hydrogenolysis to yield the three different ribose-
amino acids (13, 14, 15). A peptide was then prepared with 
normal solid phase peptide synthesis conditions. The three 
different ribose-amino acids (13, 14, 15) were incorporated 
in the synthesis. Tentagel was used as a solid support for the 
peptide synthesis. The peptide, still attached to the solid 

support was treated with 1 equivalent of HCl in HFIP in order 
to remove the tert-butyl groups from the phosphates. The 
5’ -phosphoribosylpeptide (17) was reacted with adenosine 
phosphoramidite (18). A NH3/TFE mixture was used to 
cleave the peptide from the solid support. Purification was 
performed by reverse phase HPLC and boronate affinity 
chromatography. Products 19, 20, 21 and 22 were obtained 
with overall yields of 4%, 5%, 0.5% and 0.2% respectively. 

Next the peptides were tested in a binding assay to observe 
the binding to two different proteins, MacroD2 and TARG1. 
In natural form, these proteins are able to cleave the 
ADP-ribose group. This would inhibit the measurements 
of binding strength. Therefore the proteins were altered 
by point mutation in the active site. Thermodynamic 
parameters were determined for compounds 19, 20, 21 and 
22 and for the negative controls. The negative controls are 
the same peptides, without the ADP-ribose moiety (19S, 
20S, 21S, 22S). Although the binding site has been altered 
compared to the wildtype, the difference is considered 
too small to really contribute to difference in binding 
affinity. Therefore the binding that is observed is most 
likely not due to allosteric binding. For the determined 
parameters, you are recommended to read the entire paper.     

The paper describes a well-defined synthetic route that 
delivers biologically relevant molecules for the study of 
signaling pathways and posttranslational modifications.

Please read: Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 10634 –10638 
for the complete story and more detailed information. 

Mark Kwakernaak 

Highlight:
synthesis and macrodomain binding of mono-ADP-ribosylated peptides
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Hi everyone! My name is Ivanna, I am 19 years old and I came 
to Leiden in August 2016 as an Erasmus student to do my 
internship in Medical Biochemistry. I have spent a relatively 
short amount of time here, but I can already say that my stay 
in Leiden has become one of the highlights of my life.

"I always dreamt about studying abroad, meeting people from 
other countries, and seeing how beautiful our world is."

I was born and raised in Zolotonosha – a small town located 
in the Cherkasy Oblast (province) in central Ukraine with only 
28,375 inhabitants. After finishing school, I moved to Kiev to 
study chemistry in Kiev Polytechnic Institute. I always dreamt 
about studying abroad, meeting people from other countries, 
and seeing how beautiful our world is. 

During my second year of bachelors, I heard about the 
Erasmus + project in the Netherlands. In spite of the fact that 
there were many other students participating in the contest, I 
went ahead and applied for the project. My dream came true 
and my application was successfully accepted. I have found 
this research project, which lasts 5 months, to be an amazing 
opportunity to get new skills, gather more knowledge in 
chemistry, and interact with a lot of people from different 
parts of the world. 

"I absolutely didn’t know what to expect from living in the 
Netherlands. I was nervous and curious at the same time."

Apart from the many documents I had to prepare for my 
arrival in Leiden, there were other questions I thought about 
and asked myself; "How is it going to be there?", "Am I going 
to cope with absolutely new conditions, places, studies and 
will I get on with the new people I meet there?" These and 
many other questions seemed to be quite challenging to 
address as I absolutely didn’t know what to expect from living 
in the Netherlands. I was nervous and curious at the same 
time. I carefully checked all the information about Leiden, 
the university and the Netherlands in general. I read about 
Dutch weather, notorious for its endless rain and wind. So 
the first thing I did was buying an umbrella. However, quite 
unexpectedly, the weather here hasn't been as hostile as I 
initially thought it would be, and thus far, it has been a rather 
pleasant experience.=)

"So the first thing I did was buying an umbrella."

When I arrived in Leiden, I was extremely surprised to see 
how comfortable the environment is. It was the end of 
the summer; sunny, warm and beautiful. All these things 
combined with the charming streets, houses, canals and lots 
of wonderful flowers made Leiden a sight to behold.

The first thing in my to-do list after moving here was to 
participate in the OWL week, which I consider to be one of 
the best characteristics of the university. 

It was a great week full of parties, new people and an 
unbelievable atmosphere of student life in Leiden. I was able 
to forge close friendships that have lasted to this day. It also 
gave an opportunity to find out more about my study program 
and the social life in Leiden. I definitely encourage all new, 
incoming students to participate in OWL – this is something 
you will never forget! I promise =). It was during this week 
when all my previous fears and hesitations were banished. I 
understood that Leiden is not only a city of beautiful canals 
and streets, nice people, but also a very student-oriented 
place. Furthermore, I joined the CDL, which is a great 
community of people, a very active organization which gives 
you an opportunity to meet even more international students 
and take part in different and interesting events. 

" If somebody asked me to give an advice about studying in Leiden, 
the first thing to recommend would be to enjoy every single 
moment here!"

One of my favorite events is the Science Club which takes 
place every Thursday in the science faculty's bar. During these 
couple of hours, you can meet many other students, mentors 
and spend a good time in a rather informal atmosphere.

If somebody asked me to give an advice about studying 
in Leiden, the first thing to recommend would be to enjoy 
every single moment here! Time flies and I always notice 
that it seems like it was only yesterday when I arrived in 
Leiden, however it is already 2.5 months since I am here. Take 
everything from your time here; work hard, try your best with 
studies and don't forget to have fun! Explore the Netherlands 
and other countries, and make this time a highlight of your 
life! Best wishes to everyone who reads this. If you have any 
other questions about my experience of participating in this 
project – you are welcome to ask! 

Ivanna  Denysiuk

My dream came true





Een kortpittige serie, 
aflevering 1: wegwezen

“Heb je er spijt van dat je geweest bent?” vraagt de vrouw 
voor me. “Weet ik niet, als ik niet geweest was zou het denk 
ik ook gebeurd zijn,” antwoord ik vluchtig. Ik was het niet 
met mijn stelling eens, maar dat gaf niet. De vrouw knikt 
instemmend, zucht en begint naar buiten te kijken. Het 
Hollandse landschap raast aan ons voorbij. Ik denk terug aan 
het afgelopen weekend. Verdomme, ik voel me leeg, kon 
ik maar terug in de tijd. Ik denk eraan hoe ze naast me zat, 
hoe ik haar hand pakte en zij hem terug schoof. Verdomme. 
Steeds hoor ik het weer, “Het is over Bas”, die naam doet me 
walgen. Waarom dan toch? Ik probeer antwoorden te vinden, 
de lange rechte sloten wijzen me af, een verlaten huis in de 
verte. Had ik niet moeten gaan studeren? Was ik te lang, te 
vaak weg? Van alle vrouwen was zij speciaal, zij zorgde voor 
mij, ze gaf me invulling, een doel. Wat blijft er over van me nu 
ze weg is? 

De trein begint te remmen. “Leiden Centraal, hier kunt u 
overstappen op…” de conducteur roept om, het stoort me. 
De vrouw voor me staat op, “sterkte jongeman!” Jongeman. 
Dat ben ik dan. “Dankje,” mompel ik. Terwijl ze opstaat zie 
ik dat er iets uit haar jaszak valt. De vrouw is net de coupé 
uit als ik het net op raap, ik ren achter haar aan. “Mevrouw! 
Mevrouw u liet wat vallen!” De vrouw is al naar buiten en 
verdwenen op het perron. Ik werp een blik op het notitie 
velletje, ‘Afscheidsfeest Curiosa, vanavond 22u30 Leiden’. Die 
vrouw is nu weg. Ik draai me om en loop het trapje op, terug 
naar de coupé. Twee meiden zijn in mijn bank gaan zitten. Ik 
plof ertegenover neer. Ze doen me niks, ik mis haar. Een van 
de meiden heeft een mooie tas, zwart, lak, mooie sluiting. Ik 
zucht en kijk weer verder naar buiten.

“Damens en heren, we naderen onze eindbestemming 
Rotterdam Centraal …” Eindelijk. Wegwezen. Ik sluit me aan 
bij het groepje op het balkon. De deuren gaan open met een 
bonk en de trein stroomt leeg. Ik pak m’n fiets en ga naar m’n 
kamer, de stad is anders nu. Ik zie andere dingen lijkt het wel. 
De mensen op straat zijn anders, de bomen en gebouwen zijn 

anders. Thuisgekomen zet ik m’n fiets weg en sprint ik naar 
m’n kamer. Alleen thuis, lekker rustig. Ik pak m’n laptop en 
ga een serietje kijken, moest nog huiswerk maken, maar daar 
heb ik geen zin meer in. Even niets.

Zodra ik honger begin te krijgen, kijk ik hoe laat het is. Tien 
uur, geen wonder, snel koken. Er staat alleen nog rijst in m’n 
kastje. Fuck, ik besluit te gaan eten op het station, daar is 
vast nog wel een tentje open. In m’n joggingbroek en pyjama 
trui, een set dat ik voor het studeren thuis al droeg, vertrek ik 
naar het station. Bij de kebabtent haal ik een kapsalon, die ik 
terplekke op eet. Zodra ik moet betalen voel ik in m’n jaszak, 
ik pak m’n portemonnee en dat briefje valt er weer uit. Na 
de transactie raap ik het op. Ik sta stil. Zal ik het doen? Ben 
ik zo fout? Nou ja, wat biedt thuis me nu? Een bank? Een 
bak ellende? De afwas van het weekend? Wegwezen. De IC 
vertrekt over een minuut, ik sprint het perron op en pak de 
trein, fuck it. 

Het is warm, ik doe m’n jas open en shit, ik heb natuurlijk dit 
nog aan. Ik kijk even om me heen, zoek een bevestigende 
blik. Een paar jaar oudere jongens zitten aan de andere kant 
van het gangpad. Ze zien mij niet, ze zijn druk in gesprek. De 
zware stemmen vullen het treinstel. Ze zijn groot, gespierd, 
ik voel me klein, alleen. Een knoflooklucht dampt nog in m’n 
bek, ik zie er niet uit. Ik staar het donker van de nacht in en 
val langzaam in slaap. Let op, over veertig minuutjes moet ik 
eruit. Ogen open, en dicht. Wegwezen. 

Ineens schiet ik wakker, ik kijk verschrikt om me heen. Buiten 
zie ik alleen maar lichtjes. Ik herken de patronen niet, maar 
het is donker, dus dan is het sowieso niet duidelijk waar je 
rijdt. Zodra ik m’n mobiel pakt wordt het al omgeroepen: 
“Dames en heren, we naderen Amsterdam Centraal …” Wat? 
Dat meen je niet!

Wordt vervolgd...
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It’s time for AFRICA

Een minor kiezen: ga je je dan verdiepen in de scheikunde of juist 
iets van een heel ander vakgebied leren? Voor mij was deze keuze 
snel gemaakt toen mij werd verteld over de minor ‘International 
Entrepreneurship and Development’. Dit is een minor waarin wordt 
gekeken naar het effect van ontwikkelingsprojecten en de manieren 
waarop ‘entrepreneurship’ kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
een land. Om alle opgedane kennis in praktijk te brengen werd de 
minor afgesloten met een stage bij een van de twintig verschillende 
projecten verspreid over de hele wereld.

Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat ik op het vliegtuig 
stapte naar Zambia om daar aan dit avontuur te beginnen. 
Samen met Otte en Simon, beiden bouwkundestudenten, 
was het moment dan eindelijk daar. Na vele skypesessies, het 
aanvragen van sponsoring en andere voorbereidingen konden 
we aan ons project bij PPHPZ beginnen. People’s Process on 
Housing and Poverty in Zambia (PPHPZ) is een organisatie 
die zich vooral focust op de legalisering en verbetering van 
de sloppenwijken rond Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Dit 
doen zij door samen met de bewoners in gesprek te gaan en 
hen de handvatten aan te reiken waarmee de bewoners zelf 
aan een betere toekomst kunnen werken.

Aangezien ik een team vormde met twee 
bouwkundestudenten werd ons project al snel vorm gegeven 
door een ontwerpopdracht. Een van de sloppenwijken van 
Lusaka, Chazanga, groeit zo snel dat er geen rekening wordt 
gehouden met infrastructuur, waterputten en eventuele 
winkeltjes. Het resultaat is dat  bewoners van Chazanga vaak 
meer dan een uur moeten lopen naar de dichtstbijzijnde 
waterput of winkel. Aan ons dus de taak om een ‘Multipurpose 
Centre’ te ontwerpen dat voldoet aan de wensen van de 
inwoners en dat zichzelf kan onderhouden.

Goed voorbereid met een vragenlijst en twee tolken gingen 
wij op pad en spraken wij verschillende inwoners. Zij vertelden 
ons over de problemen die zij dagelijks ondervonden en 
wat volgens hen de juiste oplossing zou zijn. Het was erg 
interessant om met de bewoners te spreken, want op deze 
manier realiseerde je pas echt wat de problemen inhielden en 
welke gevolgen de bewoners daar dagelijks van ervaarden. 
Na heel wat brainstormsessies en terugkoppeling met de 
inwoners hadden wij uiteindelijk een ontwerp gemaakt waar 

alle aspecten in naar voren kwamen. 
Nadat er een kostenplaatje voor de bouw van het 
Multipurpose Centre was gemaakt werd er ook gekeken naar 
een model hoe deze kosten terugverdiend konden worden. 
Er werd een groot reclamebord op de kavel geplaatst zodat 
alle inwoners op de hoogte waren van de bouw van het 
Multipurpose Centre.

Naast het ontwerpen van het Multipurpose Centre wilden wij 
ook graag iets tastbaars achterlaten. We hadden immers niet 
voor niets al het sponsorgeld opgehaald. Naarmate de stage 
vorderde merkten wij dat er een groot sanitair probleem was 
in Zambia. Kinderen werden ziek vanwege de uitwerpselen 
die het grondwater ernstig vervuilden. PPHPZ doet ook 
veel werk op dit gebied en Eddy (onze dagelijkse begeleider 
en inmiddels een goede vriend) vertelde ons meer over dit 
probleem en ook over de EcoSan die PPHPZ in verschillende 
sloppenwijken heeft geïmplementeerd. Wij besloten om 
deze EcoSan te verbeteren en uit te breiden met een 
douchegedeelte, ook wel de EcoWash. Regenwater wordt 
opgevangen en kan gebruikt worden voor een bucketshower 
en onder het toilet werden twee bakken geplaatst die alles 
zouden opvangen. Op deze manier werd het grondwater niet 
meer vervuilend en kunnen de opgevangen uitwerpselen, 
na een kleine bewerking, gebruikt worden als mest voor het 
land. 

Natuurlijk wilden wij ook zien of ons idee werkte in de praktijk 
en hebben wij een prototype gebouwd. Het was fascinerend 
om de Afrikaanse en westerse werkstijl te combineren. 
Voor alle tegenslagen of onverwachte wendingen werden 
creatieve oplossingen gezocht. Al met al hebben wij twee 
uur voordat ons vliegtuig vertrok de puntjes op de i gezet en 
werkte ons prototype volledig. Het is dan ook erg leuk om 
te zien dat de EcoWash al in verschillende sloppenwijken is 
geïmplementeerd en dat de inwoners er erg blij mee zijn.

De minor was een topervaring en ik zou het zo weer overdoen. 
Deze stage heeft mijn ogen geopend over het feit dat er zo 
verschillend tegen een onderwerp kan worden aangekeken en 
heeft mij geleerd om met al deze verschillende invalshoeken 
en culturele achtergronden de juiste oplossing te vinden.

Myrthe Crombaghs
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This Is The Place
In contrast to last edition, where my predecessor Hugo was talking 
about the nice summer weather, I can tell you that this is definitely 
not the case anymore. The grey weather is going strong and 
the students are looking forward to the approaching Christmas 
holiday. But enough talking about the weather, as we Dutchies like 
to do so much, and let’s discuss something I will be concerned with 
a lot this coming year: education.

Because there is a lot to talk about. From the very beginning 
of the academic year there have been numerous big topics 
within the education that the education boards are busy with. 
One of those is that, as some of you might not yet know, 
the bachelor program MST is 10 years old this year! The 
education board and study associations are coming up with 
a lot of ideas to organise a great birthday party, but you will 
hear more about this later.

"More evaluation is more better"

In the rich 10-year-long history of MST it can be seen that the 
study has grown quite a lot in number of students. Of course 
it is great that more people are working in this interesting 
field, but it also has a few less positive consequences. One of 
those is that there is not enough space for all the first-year 
students to do their laboratory courses. To solve this problem, 
the students had to move to the old LMUY labs, which had 
a make-over this summer. Now that the first-year students 
are in the “new” labs, and the master students who are 
doing their internships at the research groups are in the new 
building, the CDL-board tries to be at the atrium in the new 
building as often as possible, so we can provide the members 
with coffee, tea and “gezelligheid”. All in all everybody is 
finding their place in the new building.

Another consequence of the growth of MST is that it's very 
difficult to give each student a fitting place at one of the 
research groups for their LO course. Therefore the education 
board has decided that students are no longer able to choose 
their own research group and lab partner. It is an unfortunate 
but necessary decision.

One of the other big topics within the programs is the 
crooked ratio between students that choose the chemistry 
major in Leiden and the chemical engineering major in Delft. 
This imbalance has been observed for a few years now, but 
it is not quite clear what causes it. Since one of the tasks of 
the assessor education of the CDL is to be a contact point 
between students and the education board, I will also be busy 
with this problem the coming year. There are a few guesses as 
to the causes, but it is a complicated problem, with probably 
a lot of factors weighing in. If you have any ideas, we are of 
course very open to hearing them out.

Furthermore, the education boards are working on the results 
of the National Students Inquiry (NSE in Dutch). The scores 
that the programs and universities get has been lower than 
expected for a few years now. On their own the results are 
not bad, but compared to other programs in the Netherlands 
they are not great. For the education boards it is not really 
clear why this is the case, and what should be improved. That 
is why they are busy making plans to find out, and trying to 
make the necessary improvements.

This last problem with the NSE can be related to something I 
have been doing this last few months and will also be doing a 
lot of this year, namely evaluating and giving feedback. These 
are of course fine buzz-words, but in my experience they can 
be applied a lot more, and not just concerning education. So 
if you ever feel like giving some feedback, don’t hesitate to 
come by the CDL room and remember: “More evaluation is 
more better”.

Marten Raaphorst
h.t. assessor onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden
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TOPdesk - Eva Geschiere
TOPdesk ontwikkelt software om de dienstverlening te verbeteren 
voor de afdelingen IT, Facilitair en HR. TOPdesk kan het werk van 
bijvoorbeeld een IT-manager een stuk overzichtelijker maken.

Eva, toen ik jou voor het eerst leerde kennen deed je een 
bestuursjaar bij het CDL, en nu heb je een zomer rondgelopen bij 
TOPdesk. Vertel, hoe ben jij hier terecht gekomen?
"Tijdens mijn bestuursjaar had ik al kennisgemaakt met 
TOPdesk omdat wij toen het Summer Internship promootten. 
Daarna was het mij eigenlijk ontschoten, totdat een bekende 
van het CDL afgelopen zomer rondvroeg of iemand interesse 
had in een leuke zomerstage bij TOPdesk. Het is hierna vrij 
snel gegaan. Ik ging solliciteren en twee weken later gingen 
we van start. Toen heb ik een aantal weken meegedraaid, en 
ik vond het zo leuk dat ik in februari weer terug ga om bij de 
afdeling ‘Lead Generation’ te werken als bijbaantje."

Kun je wat meer vertellen over het Summer Internship?
"Het is een hele leuke en leerzame zomerbaan, waar 
enthousiaste universitaire studenten een aantal weken aan 
deelnemen. Er zijn drie verschillende soorten internships: 
sales, development en support. Zelf heb ik afgelopen zomer 
bij de sales-afdeling gewerkt. In het begin was ik vooral bezig 
met de 'koude acquisitie’. Ik belde met bedrijven en probeerde 
ze enthousiast te krijgen over de software die TOPdesk 
aanbiedt. Je bent dus nog niet zo zeer bezig met verkopen, 
maar met contacten leggen met potentiële klanten. Zelf 
heb ik niet op de andere afdelingen meegedraaid, maar 
zoals eerder genoemd zijn er meer opties dan alleen sales. 
Bij 'Development' werk je aan het product, dit is vooral 
interessant voor studenten die creatief willen zijn in het 
programmeren. Bij 'Support' help je klanten met de meest 
uiteenlopende vragen en problemen. In een aantal weken 
leer je veel nieuwe skills en pas je ze direct toe."

Hoe zag een gemiddelde werkweek er voor jou uit?
"In het begin werd er veel tijd besteed aan kennismaking, 
want het werd ook heel belangrijk gevonden dat we het 
als groep leuk hadden met elkaar. Tijdens de eerste weken 
belden we vooral samen,  'buddy bellen', omdat je veel van 
elkaar kunt leren. Op een gegeven moment kregen we ook 
targets, waar dan weer een leuke beloning tegenover stond. 
Later kregen we, behalve 'koud bellen', ook andere projecten 
waar we voor belden. Naast dat we veel aan het bellen waren 
was er ook altijd tijd voor tafeltennis en eindeloze face-swap 
sessies. Kortom, er werd heel veel gelachen. Af en toe bleven 
we ’s avonds nog hangen voor een biertje of een sales-film 
met pizza, en op vrijdag eindigden we de week met een 
borrel.'

Heeft jouw acquisitie-ervaring je een beetje geholpen?
"Ja en nee. Het was wel fijn dat ik al weleens de telefoon op 
had gepakt, en ook gewend was om weleens ‘nee’ te horen. 
Ondanks dat is het ook weer totaal anders. Als ik vanuit het 
CDL belde, belde ik vaak naar een al bestaande relatie, en 

merkte ik toch ook wel dat je een bepaalde gunfactor hebt 
omdat ze weten dat je een student bent die eventueel nog 
weleens bij hen aan de slag zou kunnen gaan. Nu was het een 
andere ervaring: mensen reageren toch anders op verkopers, 
heb ik het idee. Daarnaast was het in het begin ook wel een 
beetje alsof je in het diepe werd gegooid. Ik wist in het begin 
nog niet goed wat TOPdesk eigenlijk doet, en ik vond het best 
wel eng om gesprekken te voeren met mensen die heel veel 
verstand hebben van IT. Ik had soms wel het idee dat ik me er 
doorheen moest bluffen. Het eerste telefoongesprek dat ik 
voerde was dan ook heel erg hakkelend, terwijl ik dacht dat 
het wel makkelijk zou gaan. Maar ik denk dat je er juist van 
leert om een beetje in het diepe gegooid te worden."

"Mijn eerste telefoongesprek was erg hakkelend, terwijl ik dacht 
dat het met mijn ervaringen wel makkelijker zou gaan."

Je had het net over trainingen, kun je daar wat meer over vertellen?
"Er waren heel veel verschillende trainingen waarin je leerde 
om bijvoorbeeld je gespreksvaardigheden te versterken of 
hoe je bepaalde type persoon het beste kunt benaderen. 
Vooral dat laatste vond ik heel interessant. Een voorbeeld 
hiervan is de DISC-training, waarin je de karakters van 
klanten in vier kleuren kunt groeperen. DISC verwijst naar 
de vier karakters: dominant, invloedrijk, consciëntieus en 
stabiel.  Je leert hoe iemand met een bepaald karakter denkt 
en hoe je hier het beste op in kunt spelen. Je merkt na zo’n 
training gelijk dat je mensen heel anders gaat bekijken, op 
de afdeling hoorden we ook een paar dagenlang alleen maar 
dingen als “maar mijn vriend is ook zo ontzettend blauw, dus 
ik had het ook wel kunnen verwachten…”. Heel leuk om eens 
op een andere manier naar mensen te kijken."

Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd?
"Ik denk dat ik best wel hard kan zijn voor mezelf, dus als ik niet 
een bepaald resultaat behaal dat ik voor ogen had, betekent 
dat automatisch dat ik gefaald heb. Als ik tijdens een gesprek 
niet had ‘gescoord’, kon ik wel balen, maar zij hadden altijd 
een hele lijst met dingen die super goed waren, en daar 
heb ik wel veel aan gehad. Soms is het bijvoorbeeld alleen 
al belangrijk om een leuk gesprek met iemand te hebben, 
omdat ze in de toekomst dan wellicht bij jou aankloppen."

"Ik vond dit echt het beste vakantiebaantje ooit!"

Wat zou jij studenten die enthousiast geworden zijn aanraden?
"Ik zou ze zeker aanraden om te gaan solliciteren, vooral 
als je nog geen plannen hebt voor de zomer en op zoek 
bent naar een vakantiebaantje. Ik vond dit echt het beste 
vakantiebaantje ooit! Het was een goede combinatie van 
vakantie vieren en werken, waarbij ik zelf kon opgeven 
wanneer ik wilde komen werken. Iedere universitaire student 
kan zich opgeven voor het Summer Internship van TOPdesk. 
Ze zoeken vooral enthousiaste mensen die blij worden van de 
combinatie hard werken, veel leren, en heel veel lol.

Summer internship bij
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‘Na mijn studie Scheikunde in Leiden mocht ik gelijk promoveren. Tijdens 
mijn promotieonderzoek merkte ik echter dat ik meer wilde dan werken 
in een lab. De bedrijvenwereld trok me heel erg en IT is altijd een hobby 
van me geweest,  waar ik eigenlijk meer mee wilde doen. Toen ik via via 
met de software van TOPdesk in aanraking kwam, ben ik uiteindelijk bij 
dit bedrijf terechtgekomen.

 
Ik wilde graag iets met IT doen, maar was bang dat ik niet aan de slag kon bij 
een IT-bedrijf, omdat ik geen specifieke informatica-opleiding of anderszins 
aantoonbare ervaring had. Dit bleek bij TOPdesk niet het geval. Ik besloot een 
brief te sturen voor de functie van ontwikkelaar en mocht op gesprek komen. 
Tijdens dit gesprek bleek dat ik toch meer tot mijn recht kon komen in een andere 
functie; een heel nieuwe functie!

Ik ben nu als customer solutions-consultant werkzaam bij TOPdesk. Dit is een 
diverse functie waarin ik zowel met klanten bezig ben als met de technische 
programmeerkant. Wanneer een consultant de TOPdesk-software bij een klant 
implementeert, kan het voorkomen dat de klant speciale wensen heeft die niet 
in de standaardversie mogelijk zijn. Dan kom ik in beeld. Ik ben als het ware de 
schakel tussen het technische Customer Solutions-team en de consultants. Ik vind 
het heerlijk om te puzzelen en te zoeken naar de beste oplossing voor de klant.  In 
feite kun je alles maken: de kunst is om de meest werkbare oplossing te kiezen.

Nadat ik met de klant heb overlegd, kom ik met een uitgewerkt voorstel. Deze 
voorstellen gaan bijvoorbeeld over koppelingen met andere systemen die klanten 
gebruiken. Het ontwerp presenteer ik aan het Customer Solutions-team en 
vervolgens ga ik met de verdere uitwerking aan de slag. Aangezien ik goed weet 
wat de wensen van de klant en de mogelijkheden van deze afdeling zijn, kan ik 
een zo goed en volledig mogelijk voorstel bieden. Als dit is uitgewerkt, installeer ik 
het vaak ook zelf bij de klant.

Hier zit ik helemaal op mijn plek. Ik vind het heel fijn dat TOPdesk je de 
mogelijkheid biedt jezelf te ontwikkelen. TOPdesk geeft je hier niet alleen 
de ruimte voor,  maar reikt je ook de middelen aan. Ik heb hier verschillende 
cursussen gevolgd, maar ook veel geleerd van mijn collega’s en natuurlijk van 
training on the job; het ‘gewoon doen’. Je kunt je hier zo breed ontwikkelen 
als je zelf wilt en je bepaalt zelf het tempo. Uit het feit dat er al tijdens de 
sollicitatie met mij werd meegedacht over mijn ideale functie, blijkt dat TOPdesk 
oprecht interesse heeft in wat iemand kan, en niet alleen maar kijkt naar 
studieachtergrond of ervaring. ’ 

Aantrekkelijke functies 
voor jonge academici en 
pas afgestudeerden

Wil jij werken in een groeiende 
organisatie met veel jonge, 
hoogopgeleide mensen? Waar je de 
vrijheid krijgt om datgene te doen wat 
je leuk vindt? 

Door onze groei zijn we continu op 
zoek naar enthousiaste collega’s. 
Ben jij op zoek naar een leuke baan 
in de Consultancy, Sales of Software 
Development? Bekijk dan de vacatures 
op onze website en wellicht zien we 
jou binnenkort!

TOPdesk 
TOPdesk is een internationaal software- 
en consultancybedrijf. We zijn een 
groeiende organisatie met een open 
bedrijfscultuur, waarin leergierigheid en 
werkplezier een belangrijke rol spelen. 
 
Kijk op www.werkenbijTOPdesk.nl voor 
meer informatie.

‘Ik vind het heerlijk 
om te puzzelen en 
te zoeken naar de 
beste oplossing 
voor de klant’

Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES  DELFT
+31 (0)15 270 09 00 
vacatures@topdesk.nl
www.werkenbijTOPdesk.nl

Van het lab naar een IT-bedrijf

Carrière
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