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Praesidiaal

In het vorige praesidiaal schreef ik al over het belang van 
samenwerkingen. In deze chimica komt dat onderwerp 
onbedoeld weer heel erg terug. Een groot deel van de 
activiteiten die wij de afgelopen tijd georganiseerd hebben 
waren in samenwerking met andere verenigingen: Het CDLBC-
feest en het CDL-TG-feest in samenwerking met respectievelijk 
de Leidse Biologen Club en het Technologisch Gezelschap, de 
Lunchlezing van Tessella in samenwerking met De Leidsche 
Flesch, het Bètatoneel, het Bètagala en het Bèta open podium 
vanuit het VerO (Overlegplatform van alle studieverenigingen 
van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen), en de 
Open Nederlandse Chemie Sportdagen, een samenwerking 
van (bijna) alle chemiegerelateerde studieverenigingen 
van Nederland. Een groot deel van deze activiteiten was 
zonder de samenwerking met een andere vereniging 
niet zo een groot succes geweest als nu het geval was.

Wat mij betreft is deze manier van werken dus zeker voor herhaling 
vatbaar. Als ik de plannen van ons f.t. bestuur zo zie dan zal hier 
volgend jaar ook zeker een vervolg aan gegeven worden. Nu ik 
over onze opvolgers schrijf wil ik toch nog even bij het huidige 
jaar stilstaan. Dit jaar is een aantal nieuwe dingen geprobeerd. 
Het sporttoernooi samen met de onderzoeksgroepen van het 
Leiden Institute of Chemistry (LIC), het buitenledenbeleid en 
de jaarlijkse buitenlandreis. Ook zijn er hele goede activiteiten 
van voorgaande jaren doorgezet. Zo zijn de borrellezingen 
dit jaar goed tot hun recht gekomen, en was het MATCH 
ook weer een succes met een intensieve winnaars-activiteit!

Ik heb zelf erg genoten van de tijd waarin ik met het CDL 
bezig ben geweest. Ik wil iedereen die bij heeft gedragen 
aan dit mooie jaar daar dan ook hartelijk voor bedanken: 
Iedereen die aanwezig is geweest op het hok of bij activiteiten 
voor jullie gezelligheid, alle commissieleden voor jullie 
inspanningen, de besturen van het VerO voor de prettige 
samenwerking maar ook vooral voor de gezellige borrels 
en leuke feestjes, de assessor van het faculteitsbestuur voor 
je deskundigheid, professionaliteit en kritische blik en last 

but not least Michel, Maurits, Raisa en Thomas. Jullie waren 
allemaal op jullie eigen manier van onschatbare waarde dit jaar.

Ten slotte wil ik van dit laatste stukje tekst dat ik als h.t. 
praeses ooit nog in een Chimica mag schrijven gebruik 
maken om onze opvolgers, Sandra, Nick, Lucas, Didjay en 
Suzanne, ontzettend veel plezier te wensen volgend jaar. 
Ik ben benieuwd naar jullie plannen en activiteiten en ik 
hoop iedereen volgend jaar nog veel te zien bij ons CDL!

Fijne vakantie!

Casper de Boer
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden
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ExCellente 
Barbecue

Daar was dan die ene dag, waarvan we wisten dat hij ooit 
komen zou. 20 juni, de dag van onze allerlaatste Excellente 
activiteit. Mixed feelings uiteraard, want hoeveel zin we er 
ook in hadden die dag, het blijft stom dat de taak van de 
ExcellenCie er hierna alweer op zou zitten. Hoe dan 
ook, na een week de weergoden gesmeekt te hebben 
voor een goed temperatuurtje zonder regen en na alles 
goed te hebben voorbereid, stond ik donderdagochtend 
vrolijk op. Eerst even de dag beginnen met een heer-
lijk toetsje PT, maar daarna kon het feest beginnen.

We vertrokken met z’n alle richting de Delfste 
Hout voor een overheerlijke barbecue Brunch met 
vlees (en een barbecue) van onze vriend Leo, want 
de ExcellenCie zou de ExcellenCie niet zijn als we 

niet met een activiteit waarbij eten de hoofd-
zaak is zouden komen. Ook dit keer trok 
de scherpe lage prijs voor veel en lek-
ker eten weer vele sjaarzen aan en daar 

stonden, lagen en zaten we dan met zo’n 
vijftig man. Zodra iedereen gearriveerd was 
kon de BBQ aan en transformeerde onze 

regelneef Marvin tot een ware BBQ-chef 
die iedereen voorzag van een lekkere ham-

burger, kippepoot, worst of saté. Er werd flink 
gegeten, goed gechilld en er werden boswan-

delingetjes gemaakt in het mooie  Delfste  Hout. 

Ook kon iedereen de net verkregen calorieën er 
meteen weer af rennen, want ook aan wat bal-
len en frisbees was natuurlijk gedacht. Mensen 
die nog uitgeput waren van de PT-toets van die 
ochtend of uitgeput waren om welke reden 
dan ook, legden zichzelf neer in het gras om 
vervolgens niet meer op te staan, tenzij ze 
een glaasje drinken wilden halen met hun 
consumptiebonnen. Iedereen was vrolijk 

gestemd en het bleek een goede afsluiter 
te worden voor een mooi Excellent jaar. 

Ondanks dat het droog was, zag het er 

toch grauw uit en daarom besloten we maar voor de 
zekerheid een tentje op te zetten. Ikzelf bleek hier 
niet echt talent voor te hebben, dus na meerdere 
malen te zijn uitgelachen droeg ik deze mooie taak 
over aan mensen die wél beschikten over ruimtelijk 
inzicht. Hoe dan ook, het tentje stond en dit kwam 
heel goed uit. Want ook al was het merendeel al 
naar huis en was de activiteit praktisch gezien tot 
een eind gekomen, rond een uur of drie (fantas-
tisch gepland, bedankt weergoden) begon het toch 
echt te regenen en konden we, terwijl we de laatste 
dingen opruimden, heerlijk schuilen onder onze tent. 

Al met al was het een ontzettend gezellige en leuke 
laatste activiteit met veel leuke mensen en heel veel 
lekker eten. Ik heb in ieder geval enorm 
genoten en ik denk dat ik namens de hele 
ExcellenCie spreek als ik zeg dat het een gewel-
dig jaar was en dat we het organiseren van 
Excellente activiteiten zullen gaan missen!

Marise de Baar
Secretaris EC



 Hoewel het niet helemaal de bedoeling was dat 
de appeltaart nog iets te koud was, zorgde het wel 
voor een frisse tegenhanger van de luxe Sauternes 
Baronnes Pauline 2008. Voor deze dessertwijn 
hadden we twee volle rode wijnen, waarvan 
de eerste in een prachtige fles met een speciale 
zegel zat. Het zijn de details! Deze Delas Syrah 
Vin de Pays 2011 en Chateau Larose Trintaudon 
2009 werden in smaak geoptimaliseerd door 
een stokbroodje met aioli en een plak Serano 
Ham, geserveerd door de diescommissie. 
Vol passie vertelde de hele-lange-man van 
Tijdvoorwijn over de gebieden waar de wijnen 
vandaan kwamen, over de wijnhuizen, over 
de soorten druiven in de wijn en achter-
af nog de prijs. Want zo zei hij: “Je smaak 
mag niet door de prijs beïnvloed worden!”. 

Zo vertelde hij over de derde wijn van deze avond, 
de Dopff & Irion, Pinot Gris Les Marquisards 
2010, een witte wijn die komt uit Alsace oftewel de 
Elzas. Deze klassieker, die al decennia een goede 
reputatie geniet, heeft in zijn volle, zacht frisse 
smaak nuances van hele rijpe witte druiven samen 
met toetsjes peer en perzik. 
Wanneer je iets naast 
een wijn eet moeten de 
smaak van de wijn en het 
bijgerechtje ongeveer 
even sterk zijn, opdat 
de één niet onderdoet 
aan de ander, aldus de 
hele-lange-man. Zo na-

men we bij deze zoete en frisse witte wijn 
een stukje old amsterdam, een combi-
natie die elkaar meer dan versterkte. 
Voordat we de wijnen gingen pro-
even, moesten we eerst de etiquette 
leren. Een wijnglas met daarin een ge-
koelde wijn houd je bij de steel vast, 
om te voorkomen dat je de wijn warm 
maakt. En klinken mag alleen met kristal, 
dus wij proostten met het glas in de lucht. 

Nu hadden we het glas goed vast en ge-
proost, een slokje? Nee, eerst even zwen-
ken, ruiken en kijken naar de kleur, hel-
derheid en viscositeit. Toen konden we 
de wijnproeverij echt beginnen met de 
eerste slok van een mousserende Pinot 
Blanc en had ik niet verwacht dat ik 
in de komende uren zoveel verschil-
lende soorten smaken van wijn zou 
proeven en zoveel over wijnen zou leren. 
 
Sara Francke

Diesweek 2013
Wijnproeverij

Frankrijk staat bekend om haar kazen, het 
stokbrood en haar wijnen. In een diesweek met het 
thema “Vive la France” kan dan een wijnproeverij 
aangevuld met heerlijke hapjes niet ontbreken. 
Wanneer ik op m’n fiets stap, ben ik nog aan het na 
genieten van alle heerlijke wijnen en de gezellige sfeer 
die in de Science Club aanwezig was. De smaak van dat 
laatste mierzoete dessertwijntje zit nog in m’n mond. 
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Na de gezellige wijnproeverij van 
gisteravond was het tijd om se-
rieus te kijken naar onze carrière 
mogelijkheden. De diescommis-
sie had gezorgd voor een lunch-
lezing van DuPont, deze werd 
gegeven door Casper Vroemen.  
Ook was er gezorgd voor over-
heerlijke broodjes, jus, melk.

Uiteraard had de lunchlezing van deze 
diesweek een (klein) Frans tintje. DuPont 
is een Amerikaans bedrijf opgericht door 
Éleuthère Irénée du Pont de Nemours, 
een Franse immigrant in Noord-Amerika. 
De lunchlezing begon met een kleine inlei-
ding over het bedrijf, we kregen de finan-
ciële kant te zien, maar ook hoe het bedrijf 
zich ontwikkelde en een steeds duurzamere 

kant op gaat. Er werd dieper ingegaan op de 
Industrial Biosciences divisie van DuPont. 
De focus van deze divisie is het ontwikke-
len van innovatieve producten met meestal 
als eindproduct: enzymen. Een voorbeeld 
daarvan is het ontwikkelen van enzymen als 
wasmiddelen, dit zorgt er voor dat het wa-
tergebruik van consumenten wordt vermin-
derd. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe 
bio-brandstoffen zoals 1,3 propanediol en 
bio-ethanol kwamen aan bod. Als laatste liet 
Dhr. Vroemen onze carrièremogelijkheden 
bij DuPont zien en vertelde over zijn eigen 
ervaringen en hoe hij is doorgegroeid in het 
bedrijf. Deze lezing heeft mij geïnspireerd 
om mij eens meer te verdiepen in de bio-
chemie, de mogelijkheden zijn veel groter 
dan ik in eerste instantie dacht. Ik zou daar-
om ook Casper Vroemen en DuPont wil-
len bedanken voor deze interessante lezing!

Didjay Bruggeman

Diesweek 2013
Lunchlezing 
            DuPont

     BBQ & Receptie
     Het was donderdag 23 juni en 

de weergoden waren het nog 
niet over eens of zij ons de zon-
nestralen zouden gunnen. Maar 
het werd 17:00 uur en daar kwa-
men de zonnestralen, hoewel een 
beetje frisjes, de Diesbarbecue en 
Diesreceptie konden beginnen!

De Diesbarbecue was in volle gang, gepaard 
met bacchische taferelen. Eten en drank waren 

in overvloede en met de 
toevoeging van muziek dat uit 
de speakers knalde was de bar-
becue compleet, zoals een Dies 
viering hoort te zijn. Maar 
het duurde niet lang voordat 
de commissies en genodigde 
besturen kwamen om het 
80ste bestuur van het CDL, 
Casanova, te feliciteren met 
de verjaardag van het CDL. 
Het was tijd voor het bestuur 
om klaar te gaan staan, voor 

de jenevermeisjes te schenken en voor mij de 
pedel om de pedelstaf drie keer op de grond te 
stampen. Het was aan mij de taak de receptie 
in te luiden door de erlenmeyer op de staf ka-
pot te slaan en de eervolle worden te spreken:
“Hooggeëerd bestuur, Geachte aanwezigen,
Het is mij een eer en een waar genoegen om aan 
u aan te mogen kondigen (commissie/bestuur)”

Al ging dit niet geheel zonder kleer scheuren, 
mijn handen zaten onder het glas van de er-
lenmeyer bovenop de pedelstaf en er was ook 
wat bloed, maar ik heb het graag gedaan voor 
het CDL. Rond 20:00 uur moesten we het 
LCP helaas verlaten maar het feestje ging net 
zo hard door op het hok. Om half tien was de 
tijd daar om naar het Dies super feest te gaan, 
Moulin Rouge waar het dak er pas echt af ging!
Al met al was het een super barbecue, verzorgd 
door de Diescommissie, die een Diesweek 
heeft georganiseerd als geen ander. Graag 
wil ik ook persoonlijk het bestuur bedanken, 
het was mij werkelijk een eer en een waar ge-
noegen om voor jullie pedel te zijn geweest. 

Marvin van de Gaag
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Na een heel mooi begin van de 
diesweek moest de diesweek natu-
urlijk ook een heel mooi einde heb-
ben.  Daarom eindigde de week met 
een barbecue en aansluitend een feest. 

Tijdens de barbecue, waar het bier gratis was, was ik 
helaas niet aanwezig. Het alcoholpercentage in mijn 
bloed zou dan ook aanzienlijk lager zijn dan die van 
de andere aanwezigen op het feest. Ik maakte me daar 
uiteraard ontzettend druk om: hoe ga ik om met al 
deze gezellige mensen. Gelukkig kwam ik op mijn weg 
naar het feest Miles tegen en besloten we samen dat 
we het beste bij binnenkomst maar snel wat biertjes 
konden gaan drinken. Na deze geruststelling bleken 
we nog een ander probleem te hebben: waar is de Hut 
van ome Henne ook al weer? Na een lange speurtocht 
langs enge mensen en door het mooie Leiden sloegen 
we toch opeens het goede steegje in. De lucht van bier 
kwam ons al tegemoet. Buiten stonden wat gezellige 

CDL’ ers en bij binnenkomst ble-
ken zij niet de enigen te zijn die de 
tijd van hun leven hadden. Het viel 
me nog mee dat de meeste van deze 
mensen nog normaal konden lopen. 

Helaas was ik vergeten dat het een 
feest met het thema Moulin Rouge 
was en ik voelde me dan ook een 
beetje underdressed (of overdressed 
het is maar hoe je het bekijkt). Om 
niet helemaal uit de toom te vallen en 
de dresscode snel te vergeten besloten Miles 
en ik ons van tevoren bedachte plan maar 
meteen uit te voeren. Hierna kwamen nog 
een paar tequila shotjes, meer bier en waar-
schijnlijk hele mooie foto’s, maar dat gedeelte 
van de avond is me niet helemaal bijgebleven. 
Of ook wel het was sowieso een topfeest!  

Rosa Meijer
  

Diesweek 2013Diesweek 2013
Lunchlezing 
            DuPont

Diesfeest  
   Moulin Rouge

Jour de Jeux
De dag na de Diesbarbecue en het 
Diesfeest was voorspelbaar: Brak! 
Gelukkig had de Diescommissie 
wgeregeld dat CDL-leden zo uit 
bed of collegebank konden rollen en 
naar gelang konden uitbrakken met 
een tafel overvol met brunch, met 
games of toch gewoon op de bank.

Als een potje League of Legends tóch iets te 
moeilijk bleek te zijn, waren er nog genoeg op-
ties. Mario kart, Age of Empires 2 en Mario 
party zijn uitvoerig gespeeld en voor de mensen 
die het toch oldschool wilden hebben stonden 
er ook een schaakbord en Stef Stuntpiloot. Voor 
iedereen die zich niet kunnen voorstellen hoe 
League of Legends is op zo’n moment: Probeer 
maar eens de Mona Lisa in pixelart te maken ter-
wijl je met je linkerhand een duizenletterig es-
say probeert te schrijven met de letters QWERT.

Al waren de games voor sommige 
katers te flitsend, de lunch was het 
gelukkig ook. Lekkere puntjes, 
suikerige donuts, fruit en tussen de 
vele soorten beleg ook gelukkig de 
broodnodige vetten. Beetje jammer 
voor de eigenaar van de controllers, 
maar ja: daar zijn ze nou eenmaal voor.

Brak of niet, een gamesessie in de 
Science Club zie ik eigenlijk graag vaker 
gebeuren. Klasse!

Berend Gagestein
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Bij binnenkomst in de Qbus zat de sfeer er 
gelijk goed in: het programma begon 
na de opening door Ralph Bos van De 
Leidsche Flesch en de Assessor van het 
Faculteitsbestuur, Rob van Wijk met een 
aantal muzikale talenten. Ass-y-tone 
blies meteen het dak eraf met wat stevige 
metal, en ook Tripomania en de LIFE-
band hielden het publiek enthousiast. 
Hierna was het tijd voor een 
exotische verrassing van Anouk 
Rossen die in kimono met waaier en al 
een traditionele Japanse dans opvoerde. 

Verder in het programma maakte de 
groep van het Bètatoneel het publiek wel 
erg nieuwsgierig na het voorproefje op 
hun toneelstuk “duizend-en-een-nacht ”. 
Hierna volgde meer muziek, waaronder 

onze eigen Rudy van de Zwan en 
Anneke Kramer met hun cover van het 
nummer “Wolf Song” van de band Om-
nia. Maar ook ,,Aesculapius’’ kreeg de 
hele zaal aan het zingen met hun paro-
die op Guus Meeuwis met “Het is een lab”. 

Last but not least, zorgden “De Snow-
flakes” van de studie LST voor het nodige 
beetje kerstsfeer op deze zomerse avond 
met een aantal bekende kerstmeezingers 
met onder andere All I want for Christmas 
is you en Last Christmas van Wham. Ko-
rtom, het was een zeer gezellige avond, en 
ook zonder twijfel voor herhaling vatbaar!”

Anouk Rossen

LED’s GetLOW
 Beta 

Open podium 

Op woensdag 29 mei kon de Qbus Club zijn geluk niet meer op met 
al het talent uit Leiden en omstreken dat zich daar verzameld had. 
Hier werd namelijk door vijf Leidse studieverenigingen, zijnde het 
Chemisch Dispuut Leiden, de Leidse Biologen Club, De Leidsche 
Flesch, S.V. LIFE en ,,Aesculapius’’ het Bèta Open Podium georgani-
seerd. Voor leden van deze studieverenigingen was deze avond dé kans 
om hun (geheime) talenten aan hun medestudenten te laten zien!



LED’s GetLOW
 

Duizend-en-een-nacht 

Er wordt al jaren over gediscussieërd. 
Een feest, georganiseerd door het 
Chemisch Dispuut Leiden en de 
Leidse Biologen Club. Dat ‘bè-
ta’s’ met elkaar kunnen feesten is 
niemand onbekend. Het Facul-
tair-feest, Bètagala en het Open 
Podium zijn jaarlijkse activitei-
ten waarin we dat laten zien. 

Ondanks mijn toenemende vreugdegevoel 
door het naderen van de geplande da-
tum, schrok ik na het horen van het thema. 
Misschien was het een gevoel van onwe-
tendheid, aangezien ik nog nooit op een 
schuimfeest was geweest. Als ik denk aan een 
schuimfeest, denk ik aan een onder water gelo-
pen kroeg met een dun laagje schuim. We weten 
ten slotte allemaal dat schuimstructuren er alles 

aan doen om dit niet meer te hoeven zijn. De leven-
sduur van een schuimcel is over het algemeen vrij 
kort. Dit komt bijvoorbeeld door de zwaartekracht. 
Vloeistof in de celwand stroomt naar onder, waar-

door de wand uiteindelijk openbreekt en een schuim-
cel streeft voordurend naar het minimaliseren van de 
verhouding tussen oppervlaktevloeistof en het gas.

Bij binnenkomst werd mij al snel duidelijk dat ik het 
mis had. Ik liep tegen een muur 
van hitte en er kwam een tsu-
nami van schuim op mij af. De 
kroeg stond al vol en de over-
gebleven lege plekken waren 
opgevuld met dik schuim. 
Zodra de ‘wet t-shirt contest’ 
van start ging voelden al gauw 
meer mensen er wat voor zich 
te ontdoen van bovenkleding en 
verder te feesten in zwemout-
fit. De glowsticks, het schuim 
en de bèta’s zorgden voor een 
goed feest dat tot in de vroege uren doorging. Er was 
altijd al een verbinding tussen deze twee 
verenigingen. Wat mij betreft blijft deze 
biochemie bestaan en zien we elkaar 
volgend jaar weer.

Willemijn van  Mosselvelde
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Op de eerste zomerdag dit jaar was het dan 
eindelijk zo ver. Na maanden van repeteren 
zouden we op het Midzomernachtfestival 
van de Hortus Botanicus onze vertolking van 
Duizend-en-één-nacht in zijn geheel vertonen.
 
Een groep van zes studenten (Annelot van Esbroeck, An-
nette Emerenciana, Eva van Dongen, Marieke Vinkenoog, 
Niels van der Pol en ondergetekende) van de Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen vormde samen met 
de regisseuse Janneke van ’t Hoff het Bètatoneel van  2013. 

Wij hadden op het Beta Open Podium al een teaser gespeeld 
en dat bleek zijn vruchten te hebben afgeworpen. Zodra wij 

onze kleding aan hadden 
en klaar stonden op het 
gras om te gaan spelen, 
had er zich al een grote 
groep mensen verzameld 
om ons heen en daar zaten 
ook vele bekende gezichten 
tussen van de faculteit. 
Wij hebben die avond 

het verhaal verteld van Sherezade en haar plan om de Sultan 
voor zich te winnen. De Sultan trouwde iedere dag een nieuwe 
vrouw en liet haar na de huwelijksnacht onthoofden. Sherezade 
wil hier een einde aan maken en trouwt met de Sultan. 

De volgende dag begint ze een verhaal te vertellen, maar maakt 
het niet af. De Sultan laat haar daarom nog een dag langer leven 
om het einde te horen en de volgende dag begint ze meteen met 
een nieuw verhaal. Zo heeft Sherezade 1001 verhalen verteld. 
In de Hortus hebben wij 21 juni vier herkenbare verhalen tot 
leven tot leven gebracht, namelijk Stad in het Water van Niels 
Holgersson, Narcissus van Ovidius, Het Verhaal van de Drie 
Gebroeders en Repelsteeltje. Het publiek was tevreden en 
wij vonden het erg leuk om onze bètawereld eens in te ruilen 
voor toneelspelen. Hopelijk 
vonden jullie het ook allemaal 
een geslaagde avond en wie 
weet speel jij volgend jaar mee?

Ines Peters
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ONCS

De delegatie van onze vereniging bestond uit 
vijf badminton teams, een basketbalteam, 
een beachvolleybalteam, een hockeyteam, 
twee klaverjas duo’s, twee schakers, een 
squasher, twee triviantspelers en een 
inmiddels ervaren voetbalteam. Eenmaal 
aangekomen in het hoge noorden, na een 
lange rit door het prachtige landschap 
van Flevoland, konden we onze spullen 
dumpen in de slaapzaal, waar wij als enige 
vereniging in bleken te slapen. Het thema 
van de ONCS was dit jaar “Echt wetenschap, 
in je element” en tijdens de welkomstborrel 
op de eerste avond, bevonden de meeste 
feestbeesten zich inderdaad al meteen hun 
element. Helaas ging de frituur om 12 uur 
al dicht, waardoor de meeste mensen toch 
maar naar bed gingen. De volgende ochtend 
begon het sporttoernooi immers al vroeg. 

Op de eerste echte sportdag 
werden we wakker gemaakt 
door een percussiegroep en 
werden we door de organisatie 

van de ONCS opgetrommeld om te gaan 
ontbijten. De eerste poule wedstrijden 
werden gespeeld en het basketbalteam 
bestaande uit Thom, Jaafar, Giguru, Reinier 
en ondergetekende begon al meteen te 
shinen. Bij het hockeyteam van Lucas, 
Jochem, Maurits, Stan, Miles en Lennart 
ging het helaas iets minder goed, terwijl 
het voetbalteam met de fanatiekelingen 
Damy, Mark, Bas, Stefan, Casper en Sandra 
doelpunt na doelpunt scoorde en ook 
zeker goed op weg was in de pouleronde. 
Thomas, onze eigen Squashkoning, heeft 
op de eerste dag ook bijna alle wedstrijden 
gewonnen en Freek bleek bijna even goed 
te zijn in tafeltennissen als in roeien. 

Wie denkt dat scheikundigen niet kunnen sporten, heeft 
ongetwijfeld nog nooit gehoord van de Open Nederlandse 
Chemie Sportdagen (ONCS). Tijdens dit sportevenement 
strijden jaarlijks ongeveer 10 chemische studieverenigin-
gen om te bepalen welke vereniging de meest sportieve 
nerds heeft. De ONCS, welke ieder jaar in en door een an-
dere stad wordt georganiseerd, vond dit jaar plaats in Gro-
ningen en er gingen ongeveer 40 sportieve CDL’ers mee. 



ONCS

Na het sporten stond er een erg goed geregelde 
barbecue op ons te wachten. We moesten wel 
dooreten, want na de barbecue zou de altijd 
orginele geheime activiteit plaatsvinden. Als 
onderdeel van deze activiteit hebben wij eerst ACD 
en VCSVU uit Amsterdam verslagen tijdens een 
wedstrijd waarbij drie personen zo snel mogelijk 
met een gigantische bal naar de  finish moesten, 
terwijl een van de drie bovenop de bal lag/zat/
liep. Bij een ander onderdeel van deze activiteit 
moesten we zoveel mogelijk mensen verzamelen 
en proberen een zo lang mogelijke keten te maken. 

Nadat deze bijzondere en uitdagende activiteit 
was afgelopen, liepen we verder door Groningen 
en kwamen we uiteindelijk aan bij iets wat op een 
kleine kroeg leek. Niks bleek minder waar, want 
op deze locatie hebben we uiteindelijk met álle 
deelnemers gefeest. Carnavals hitjes, foute muziek 
uit de jaren 90 en een bierestafette, alles was 
aanwezig om er een mooi chemisch feestje van 
te maken. Hoewel de finale rondes de volgende 
dag gespeeld zouden worden, zijn de meeste 
mensen toch door gegaan tot in de vroege uurtjes. 

Op de laatste dag van de ONCS werden er een 
aantal spannende wedstrijden gespeeld. Zo 
speelden onder andere het beachvolleybalteam, 
het basketbalteam, het voetbalteam, maar ook een 

aantal schakersen natuurlijk onze squashkoning 
de (halve) finale. Bij alle wedstrijden waren 
er genoeg CDL-fans met CDL-sjaals om 
onze deelnemers aan te moedigen. Voor het 
hockeyteam werd de druk helaas te groot en zij 
hebben er dan ook voor gekozen om de laatste 
dag niet meer mee te doen aan het toernooi en bij 
de meeste badmintonteams bleek het vooral om 
de gezelligheid te gaan.  Ondanks de ontzettende 
goede prestaties van sommige teams, is het het 
CDL dit jaar niet gelukt om eerste te worden.    
Hieronder de volledige uitslag van de ONCS 2013.

1. Sigma
2. Alembic
3. De CB
4. Japie
5. Proton
6. CDL
7. ACD
8. VCSVU
9. Alchimica
10. Nicols Appert
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Prijsvraag
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BACHELOR
BESTUUR
BIERTJES
BIOSYN
CASANOVA
CHEMIE
CHIMICA
COMPLEX
DIELSALDER
FEEST
HAVINGA
HERKANSING
HOK
KOFFIE
LEIDEN
MASTER
MCBIM
NUL
SCHEIKUNDE
SCHRODINGER
SCIENCECLUB
TAPPERSGILDE
TENTAMENS
UNIVERSITEIT
WETENSCHAP
ZOMERVAKANTIE

Als je alle woorden van deze woordzoeker gevonden hebt, blijven er een aantal letters over. Deze 
letters vormen een bekende Leidse zin. Stuur je oplossing voor 3 september naar chimica@
chemischdispuutleiden.nl  of lever het in op het hok en win een maand lang elke dag een gratis snack 
uit het assortiment van het CDL! De Chimica redactie wil Anthe Janssen feliciteren met het winnen 
van de vorige prijsvraag. Met de letters van de sudoku kon het woord FRaNKrYK gevormd vorden. 

Winnen, winnen winnen!

Vul hier de overgebleven letters 
in, in dezelfde volgorde als ze in de 
woordzoeker staan.   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Voetbaltoernooi

Namens het CDL deden groepje Sandra, 
Groepje Jordi, CASC studenten, TG-Tigers 
en BFW een gooi naar de titel. Het Leiden 
Institude of Chemistry stuurde de teams van 
MCBIM, Biosyn, CASC, SMC, theoretische 
chemie en cell observertory united. TOPdesk 
vertegenwoordigde de bedrijvensector. Er 
werd fanatiek en vriendelijk gevoetbald, 
iedereen deed zijn best om de wedstrijd te 
winnen. Na anderhalf uur waren de standen 
in de poultjes bekend en was het tijd voor de 
finalepoules. Toen brak zowaar de zon door 
en werd de middag nog mooier. Na de finale 
poules was het tijd voor een kort, maar 
krachtige presentatie van TOPdesk over de 
mogelijkheden binnen het bedrijf. Daarna 
kon de winnaar BFW de felbegeerde CDL-
Cup in ontvangst nemen. 

Het was tijd om het voetbalveld te verlaten 
en met ze alle naar de binnentuin van het 
LCP te vertrekken voor een overheerlijke 
barbecue. Onder de stralende zon werd 
er nog een beetje nagepraat over het 

toernooi en of die voetbal wel of niet over 
de lijn was geweest. Tijdens de barbecue 
ging het gesprek voornamelijk over waar 
je het beste je Leren Onderzoeken of 
je Bachelor eindproject kon volgen, er 
werd geïnformeerd bij de verschillende 
onderzoeksgroepen van het LIC wat de 
mogelijkheden waren. Het voetbalteam van 
TOPdesk deelde ook wat flyers uit en sprak 
met studenten over carrièremogelijkheden 
bij TOPdesk. Tegen achten was het tijd om 
de binnentuin van het LCP te verlaten. En 
zo kwam er een einde aan een sportieve 
dag. De meeste teams kijken nu al uit naar 
de volgende editie want iedereen wil de 
CDL-Cup volgend jaar winnen!

Damy Zwagermawn
voorzitter Akcie
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Op 12 juni was het eindelijk zover 12 teams van het CDL, LIC en 
TOPdesk streden in een voetbaltoernooi dat heel de middag duurde 
om de felbegeerde CDL-Cup. Het toernooi begon met een kleine 
regenbui maar dat mocht de pret niet drukken. Om 13.00 uur 
startten de twaalf teams vol goed moed aan de poulewedstrijden



Kruipend naar huis
De meeste studenten besteden een 
significant deel van hun tijd met borrels. 
Wie nog niet al te lang in het Gorlaeus 
rondloopt weet niet anders dan dat het 
iedere donderdagmiddag de gewoonste 
zaak van de wereld is om naar de Science 
Club te gaan. Toch is dit in het verleden 
wel anders geweest. In deze Chimica 
daarom dan ook aandacht voor de 
legendarische voorloper van de Science 
Club: de BorrelBunker.

We schrijven het studiejaar 1990-1991. Onze mooie 
vereniging heeft al een mooi verleden op zich, er zijn al 
meerdere excursies geweest naar het buitenland. Maar 
er mist toch nog iets. De CBC natuurlijk. De Chemische 
Borrel Commissie zag het levenslicht. De eerste 
boosdoeners: Léon Broer, Liesbeth van Buijsen, Helen 
Brantjes en Aldo Schaap. Omdat er in die tijd nog geen 
Science Club of vergelijkbare borrelruimte was, werd één 
keer in de maand op dinsdagavond de boel op stelten 
gezet in een Leids café. 

Over het lot van de CBC in de jaren tussen de 
oprichting en de omzetting naar de barcommissie bij de 
ingebruikname van de BorrelBunker is niet veel bekend. 
Wel zijn er vlak voor de opening van de BorrelBunker 
een aantal mooie aanbevelingen gedaan. Zo was de 
frequentie van de borrels goed, maar is het goed bevallen 
de borrels standaard op de tweede dinsdag van de maand 
te organiseren. 

Voor houvast is er voor 
gekozen om drie cafés  in 
Leiden aan te houden als 
stamkroegen: Cheers, 
de Branderij en de 
Droomfabriek. 
Ook is er een enquête 
gehouden onder de 
eerstejaars studenten om 
te kijken wat de wensen 
zijn. De respons was groot, 
94% van de uitgezonden 
enquêtes was ingevuld 
weer ingeleverd bij de 
CBC. De conclusies die uit 
dit onderzoek komen zijn 
duidelijk: themaborrels zijn zeer in trek, mits het thema 
zich een beetje aansluit bij de interesses van de student. Zo 
wordt een poolbiljart themaborrel door 55% als een heel 
goed idee beschouwd maar een jam-sessie themaborrel is 
een stuk minder goed idee. 
Tot slot vindt 28% van de eerstejaars studenten het 
ook geen probleem in andere steden een café op te 
zoeken. Amsterdam en Utrecht worden genoemd als 
mogelijke uitvalsbases. Er wordt beloofd dat er ook een 
enquête gehouden zal worden onder de ouderejaars 
studenten, maar daar valt niets over terug te vinden in de 
jaarverslagen.

Na enkele jaren ervaring met het regelmatig organiseren 
van borrels begon het te dagen dat er misschien wel een 
wekelijkse borrel georganiseerd zou kunnen worden. 
Rond 1994 ontstond het plan om zelf een borrelruimte te 
creëren in het Gorlaeus. Enkele gesprekken volgden met 
hoge heren binnen de faculteit. 
In eerste instantie werd ingezet op een bar onder de 
trap zodat de hal een centrale ontmoetingsruimte kon 
worden. Blijkbaar niet zo gecharmeerd van dit idee deed 
het faculteitsbestuur uiteindelijk een tegenvoorstel, waar 
het CDL mee heeft ingestemd. Er zou een nis in de kelders 
van het LCP worden vrijgemaakt (onder de huidige NMR 
afdeling) waar de nieuw op te richten Barcommissie hun 
bar mocht plaatsen.
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Adje Gadro
Dhr. A. Gadro, ons beter bekend als Adje, is al 
sinds 1995 onlosmakelijk verbonden met de 
BorrelBunker. Deze bierdrinkende mol heeft 
talloze stukjes geschreven voor Chimica’s, 
almanakken en zelfs jaarverslagen, waarvan  een 
selectie terug te vinden is op de website. Het meest 
bijzondere nog wel is dat zelfs Heineken hem wist 
te vinden, wat wel blijkt uit onderstaande foto.
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Een groep van zeven enthousiaste chemici mochten zich 
de eerste Barcommissie noemen en zij vervulden hun 
rol met verve. En tap werd ‘geregeld’ en al snel had de 
ruimte ook een naam: de BorrelBunker. De BorrelBunker 
kreeg zelfs een vaste bewoner en mascotte: Adje Gadro 
(zie inzet). Op 10 oktober 1995 opende de BorrelBunker 
feestelijk haar deuren.
De BorrelBunker was een groot succes. Open elke 
donderdag van 15:30-18:30 uur met bier en fris voor 
weggeefprijzen vond menig chemicus zijn of haar weg 
naar de kelder. Ook steeds meer AiO’s en het enkele staflid 
wisten de weg steeds beter te vinden. In 1999 draaide de 
BorrelBunker een omzet van ruim 17.000 gulden. 

Na enkele jaren moest de BorrelBunker verhuizen. De 
NMR-afdeling breidde uit en er kwamen grote magneten 
precies boven de borrelruimte te staan. Even verderop in 
de kelder, naast het oude CDL- en LIFE-hok werd een 
nieuwe bar ingericht, compleet met nieuwe tapinstallatie, 
prachtig handgemaakte bar, tafels, stoelen, banken en 
zelfs iets wat doorging als piano. De oude ruimte werd 
omgedoopt tot opslag, waar ook de oude, mobiele tap 
bleef staan. 

Ook in de nieuwe ruimte werd weer fervent geborreld. 
Hoewel de studentenaantallen drastisch kelderden (van 
500 CDL-leden in de beginfase tot slechts 150 leden in 
2001) bleven de borrels gezellig. De uitbating van de 
Stichting BorrelBunker was inmiddels zelfs niet eens 
meer een CDL-aangelegenheid. De Leidse Biologen Club, 
Aesculapius en LIFE hadden allen zeggenschap via de 
Raad van Commissarissen en konden ook bestuursleden 
aanleveren. 

Helaas komt aan al het goede eens een eind. De 
bezoekersaantallen van de BorrelBunker daalden en de 
weerstand van het Faculteitsbestuur tegen een bar in de 
krochten van het Gorlaeus groeide. In april 2009 ontving 
Stichting Borrelbunker haar laatste factuur van Heineken 
en in september van datzelfde jaar sloot de BorrelBunker 
voorgoed haar deuren. Dit gebeurde echter wel onder 
één strenge voorwaarde: de studenten hadden in de 
afgelopen 15 jaar een bepaald recht gehad, wat zij zich 
niet zomaar lieten afpakken. In ruil voor het sluiten van 
de BorrelBunker kwam er een nieuwe bar, uiteindelijk 
op nog geen 50 meter van de eerste ideeën voor een bar. 
Wat dat betreft is er veel bewaard gebleven: de tap uit de 
BorrelBunker staat nu in de Foobar in het Snellius, de 
mobiele tap is weer mobiel en voor de borrels kunnen we 
terecht in de Science Club. En Adje? Ook die is nog steeds 
van de partij.

Niek Crone, Koen van der Ham, Leon Jacobse, Anthe 
Janssen, Casper de Boer

Inwerking à la de BorrelBunker
Bij een professionele bar hoort natuurlijk ook 
een professioneel Tappersgilde. Een gedegen 
inwerking, inclusief tapcursus, kon uiteraard 
niet ontbreken. Deze tapcursus was een vrij 
uitdagende aangelegenheid. De CO2-fles werd 
voluit open gedraaid, de druk verhoogd tot het 
vat ervan kraakte en de aspirant-tapper kreeg 
de opdracht een fluitje bier te tappen. Met 
twee vingers schuim wel te verstaan. U zult 
begrijpen dat dit de eerste keren niet helemaal 
goed ging en menig fluitje sneuvelde. Had de 
tapper dit echter onder de knie dan was het 
tappen van een perfect biertje op elke tap een 
fluitje van een cent.



Aangezien het symposium van vorig 
jaar met name ging over een PhD na 
je studie, besloten we dat we ons dit 
jaar meer wilde focussen op carriere 

maken bij een bedrijf na je studie. 
Na enig overleg kwam daar dan 
ook ons thema uitrollen: Suit up.
Vervolgens moest er natuurlijk nog 
veel geregeld worden, een datum, 
dagplanning, sprekers, begroting, 
promotie etc. Na nog meer overleg 
en vergaderen leek alles dan 

eindelijk te zijn geregeld voor de dag.
Op 6 mei was het dan zo ver en 
kon het symposium beginnen. In 
de ochtend werden nog de laatste 
dingen geregeld, het draaiboek 
doorgesproken, de boodschappen 
gedaan en broodjes gesmeerd. 
Rond half 1 kwamen dan de 
eerste master studenten binnen 
gedruppeld en vielen hongerig aan 
op de met liefde gesmeerde broodjes.
Nadat iedereen verzadigd was, 

begonnen we om half 2 met een 
netwerktraining van TOPdesk. Deze 
training ging over wat netwerken 
precies is en hoe je tegenwoordig van 
verschillende media gebruik kan maken 
om je netwerken te onderhouden. 
Het was een erg interessante training, 

vooral doordat er veel 
interactie was met de masters 
en iedereen zijn gedachten 
over netwerken deelde!

Na deze training was het tijd voor een lezing. 
De lezing werd gegeven door Diana Henning 
van de KNCV. De lezing ging met name over 
carriere maken binnen de scheikunde en 
er werden veel interessante feitjes verteld.
Vervolgens was het tijd voor de tweede training: 
een CV check geregeld door Qompas. De meesten 
hadden hun CV meegenomen en alle CVs werden 
grondig gecheckt. Deze check was erg nuttig, ik 
denk dat alle aanwezigen nu een top CV hebben! 
Toen was het alweer tijd voor de laatste lezing van de 
dag, gegeven door Inge Buurmans van Albemarle. 
Ze vertelde vooral veel over het bedrijf en minder 
over haar eigen carrière binnen het bedrijf. Dit 
gaf weer een andere kijk dan de andere lezingen. 
Al met al was het dan toch een zeer geslaagde 
middag, die eindige met een gezellige borrel!

Jessica Hummel
Master Commissie

Mastersymposium: Suit Up
Afgelopen jaar heeft de mastercommissie allerlei activiteiten voor 
de master studenten Chemistry georganiseerd. Daarbij hoorde ook 
het mastersymposium dat op 6 mei plaats vond. De voorbereidingen 
voor dit evenement begonnen al enige maanden eerder. Alles 
begon natuurlijk met het bedenken van een thema voor deze dag. 
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Do try this at home
We kunnen nog zo vaak aan vaders, moeders, broertjes, zusjes, oma´s, opa´s, 
tantes en ooms uitleggen wat we studeren, voor veel mensen lijkt de scheikunde 
die we studeren toch een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Deze proefjes met huis tuin en 
keuken laten aan je neefje en nichtje zien hoe leuk scheikunde is, en zullen de rest 
van de familie duidelijk maken dat chemie echt werkelijk overal om ons heen is.

Kaas maken met energy drink

In melk zit vet opgelost in water met behulp van het eiwit 
κ-caseïne. Vet is namelijk hydrofoob (niet-oplosbaar in water). 
Het eiwit κ-caseïne heeft een in water oplosbaar gedeelte (hy-
drofiel) en een in vet-oplosbaar gedeelte (hydrofoob). Door-
dat kleine vetbelletjes nu omringd zijn door in water oplosbare 
kopjes van het κ-caseïne, kan het vet toch opgelost blijven in 
de melk. Dit noemen we een micel. Energy drinks zijn zeer 
zuur. Het zuur hecht aan het κ-caseïne eiwit, Het eiwit verand-
ert een klein beetje van vorm, dat heet denatureren, waardoor 
het eiwit niet meer in staat is de micel in stand te houden. Het 
eiwit en het vet vallen dan uit elkaar, waardoor een vaste brij 
ontstaat (vet en kapot eiwit) dat samenklontert. In de prak-
tijk worden van deze stoffen de wrongel gemaakt waar uitein-
delijk kaas van wordt gemaakt, al wordt in de kaasindustrie 
de stof chymosine gebruikt om het eiwit κ-caseïne te breken. 

Fluitje van een cent

Neem een muntje van 10 cent, en leg die in een 
schaaltje met een laagje azijn. Ga na een week nog eens 
kijken. De vloeistof is weg, en er zitten blauw-groene kristal-
len op de munt. Het azijn en het koper uit de munt vormen 
samen een nieuwe stof: koperacetaat, met molecuulformule 
(CH3COO)4Cu2. Het azijn is in een week verdampt, met 
name door een entropisch effect, waarbij een systeem al-
tijd zijn aantal microtoestanden probeert te maximaliseren. 

Kassabonnetje

Ooit een bijbaantje bij de supermarkt of in een winkel ge-
had? Heb je je wel eens afgevraagd waarom je nooit de inkt 
hoeft te vervangen van de bonnetjes en stickers die je print?
Neem een kassabonnetje, en krab met je nagel eerst aan de 
bovenkant, en dan aan de onderkant. Aan de bovenkant wordt 
het papiertje een beetje bruin, aan de onderkant gebeurt niets. 
Ga dan over de helft van het papiertje heen met een strijkijzer. De 
bovenkant zal weer verkleuren. De meeste kassabonnen maken 
gebruik van thermisch papier. Bij dit papier is een chemische 
stof op de bovenkant geprint, die verkleurd als hij wordt ver-
warmd. Door het wrijven van je nagel wordt het papier warm, 
net als met het strijkijzer. De stof die meestal gebruikt wordt is 
bisfenol A. Zo heeft de kassa dus geen inkt nodig, maar alleen 
een beetje warmte en af en toe een nieuw rolletje bonnetjes. 

Shirley Wouters
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Huis, tuin en keuken
De oplettende scheikundestudent zal het soms al opgevallen zijn. Sommige 
chemicaliën die wij na onze practica zo zorgvuldig opbergen in de brandkast of 
zuurkast, staan bij ons thuis gewoon in het kastje onder de gootsteen. Voor welke 
van deze huis-, tuin-, en keukenchemicaliën moeten we nou echt goed oppassen?
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Zoutzuur

Is je vader of moeder een klusser? Wel eens een muurtje 
gebouwd of juist afgebroken? Als je een beetje hebt gemorst 
met cement, is dit makkelijk weg te halen met een beetje 
zoutzuur, oftewel HCl. Vandaar dat zoutzuur in sommige doe-
het-zelf-winkels in Nederland te koop is. Natuurlijk hangt het 
van de pH van het zuur af hoe gevaarlijk het zuur is. Bij een pH 
kleiner dan 0,5 is de huid niet meer bestand tegen zoutzuur. 
Als er geen maatregelen genomen worden kan de huid snel 
oplossen, wat voor vervelende wonden kan zorgen die lijken 
op brandwonden. Tussen een pH van 0,5 en 1,5 kun je ook 
een vervelende wond oplopen, maar deze zal meer lijken op 
een eerstegraads brandwond. Bij een pH hoger dan 1,5 is het 
zoutzuur irriterend, en zul je snel ontdekken hoeveel kleine 
onzichtbare wondjes je opgelopen hebt. Zoutzuur dat voor 
consumenten te koop is, heeft meestal een pH van 1,5 of hoger. 
De stof is echter nog steeds gevaarlijk als hij in je ogen komt of 
in een grote wond. De meeste ongelukken met zuur gebeuren 
echter als mensen het zelf thuis gaan mengen. Als water bij 
zuur wordt gevoegd, vind direct een oplossingsreactie plaats. 
Bij sterke zuren is deze sterk exotherm, en de warmte die 
hierbij vrijkomt kan genoeg zijn om het zuur te laten opspatten, 
waardoor je het over je heen krijgt. Als zuur bij water wordt 
gevoegd, kan het water de vrijgekomen warmte makkelijk 
aan door de hoge soortelijke warmte van water. Er geldt dus:
‘Water bij zuur is bloed aan de muur!’ 

In veel landen wordt zoutzuur gebruikt voor zogenaamde 
zuuraanvallen. In de meeste gevallen zijn deze aanvallen 
gericht tegen vrouwen, en zijn ze het gevolg van eerwraak of 
een vergaand conflict. Omdat zoutzuur relatief makkelijk te 
verkrijgen is, is zo´n aanval niet moeilijk voor te bereiden.

Gootsteenontstopper

Een chemische gootsteenontstopper is vaak natriumhydroxide 
(NaOH) of zwavelzuur (H2SO4). Deze stoffen kunnen al 
opgelost zijn in water (vloeibare ontstopper) of in witte korrels 

worden gebruikt. Het proces van de gootsteenontstopper 
is gebaseerd op de hydrolyse van bestanddelen van het 
aangekoekte vuil, en verzeping 
van vetresten. Daardoor, en ook 
door de ontwikkelde warmte, 
wordt het vuil zacht en lossen 
veel delen op, waardoor het 
makkelijk met veel water is weg 
te spoelen. Natriumhydroxide 
is een zeer corrosieve stof, die 
door middel van hydrolyse ook 
delen van het oog, haren en 
nagels kan laten oplossen bij te 
lange en te sterke blootstelling. 
Het is dan ook verstandig om 
altijd handschoenen te dragen en een bril op te hebben. Bij 
een acute blootstelling aan irriterende dampen met een hoge 
concentratie van zwavelzuur kan men het ziektebeeld RADS 
(Reactive Airways Dysfunction Syndrome) ontwikkelen, 
bij meerdere blootstellingen aan lagere concentraties IIA 
(Irritant-induced asthma), beide aandoeningen die effect 
hebben op de luchtwegen. Voor zwavelzuur geldt hetzelfde 
als bij zoutzuur. ‘Water bij zuur is als spelen met vuur!’
Ongelukken met deze stoffen gebeuren als mensen restjes 
van een zure en van  een basische gootsteenontstopper 
tegelijkertijd gebruiken. De reactie die plaatsvindt is zo 
heftig dat een kokend mengsel omhoog kan spatten, en 
mensen kan verwonden met zuur-, base- en brandwonden. 
In 2006 vonden in Nederland een aantal ongelukken 
plaats met zogenaamde Croftybommen,genoemd naar een 
bekend merk gootsteenontstopper. Jongeren maakten deze 
bommen door aan opgelost gootsteenontstopper aluminium 
toe te voegen. Het aluminium lost bijzonder snel op en 
onder ontwikkeling van veel warmte ontstaatwaterstofgas. 
Een hermetisch afgesloten fles zal bij hoge druk dan 
uiteindelijk exploderen. Na een grap met een Croftybom 
liepen twee vrouwen in 2006 ernstige brandwonden op.

Bekende schoonmaakmiddelen en hun PH*

Stof pH
Schoonmaakazijn < 2
WC-eend ~ 1,5
Handzeep 4-6
Water (neutraal) 7
Vloeibare zeep 10
Ammonia 10,5
Gootsteenontstopper 14

* Stoffen met een pH kleiner dan 5 en groter dan 9 zijn schadelijk 
voor  de huid. Een pH kleiner dan 1,5 en groter dan 12 kan 
directe wonden opleveren als er geen actie ondernomen wordt.



Wat te doen tegen zuren en basen?

Bij contact met zuren en basen geldt ‘Eerst water, de rest komt 
later’. In theorie kan een zuur ook geneutraliseerd worden door 
een base, en een base door een zuur,  maar vaak is de hoeveel-
heid benodigde base of zuur niet echt direct af te meten, en 
kan een teveel van de tegenhanger voor net zoveel schade zor-
gen als de stof waar je in eerste instantie mee in contact kwam. 
Houd het daarom altijd bij het spoelen met water. Als er won-
den ontstaan, de huid zichtbaar van kleur verandert of er een 
irriterend gevoel of sterke jeuk blijft, raadpleeg dan altijd een arts.

Ethanol

Ethanol wordt als brandbare stof op het lab het liefst weg-
gestopt in een goed beveiligde brandkast. Er zijn echter al-
coholische dranken en schoonmaakmiddelen met een grote 
hoeveelheid van deze stof. In de hele wereld zijn sterke 
dranken op de markt met een zeer hoog alcoholpercentage. 
Deze brandbare stoffen kunnen gewoon bij iemand thuis in de 
kast staan. Ook schoonmaakmiddelen als spiritus moeten goed 
worden opgeborgen. De wetregelgeving over drank en horeca 
stelt geen maximum aan het alcoholpercentage dat in Neder-
land verkocht mag worden.Veel zeer sterke buitenlandse drank-
specialiteiten zijn ontzettend leuk als cadeau of souvenir. Let 
er altijd op dat je de drank koopt in een goede en legale slijterij. 
Dranken van kleine louche winkeltjes of gekocht op straat zijn 
vaak illegaal gestookt, niet gecontroleerd en kunnen een te hoge 
hoeveelheid methanol bevatten, een giftige stof.Naast brand-
baarheid is ethanol ook een giftige stof in hoge concentraties. 
Daarom moet ook gelet worden op goede opberging van alco-
holhoudende stoffen als parfum, eau de toilette en aftershave.

De sterkste alcoholische dranken 
ter wereld 
Merk % Herkomst
Stroh Rum 80 80% Oostenrijk
Poitin 1661 90% Ierland
Mariënburg Rum 90% Suriname
Everclear 95% Verenigde Staten
Cocoroco 96% Bolivia
Spirytus  Stawski 96% Polen

Zeer sterke dranken zoals Stroh 80 (80%) bevatten zeer veel 
alcohol, al zijn deze dranken eerder bedoeld om mee te mixen 
dan om puur te drinken.

Kruiden en specerijen
Niet alles wat je kan eten, is daadwerkelijk ook veilig. 
Vaak kunnen bepaalde kruiden en specerijen in kleine 
hoeveelheid als toevoeging in een gerecht erg lekker zijn, 
maar in grote hoeveelheden kunnen ze giftig zijn. Zo zijn 
vanille-extract en amandelextract in hoge concentratie 
uiterst giftig. In de Verenigde Staten is het afgelopen jaar 
veel aandacht geweest voor de zogeheten ‘Cinnamon 
Challenge’. Jongeren riepen elkaar op social media op om in 
één keer een hele lepel kaneel door te slikken zonder water te 
drinken en dit te filmen. Het spelletje kan leiden tot ernstige 

ademhalingsproblemen, verstikking, astma-aanvallen, 
longontsteking en zelfs een klaplong. De artsen noemen deze 
symptomen “onnodig en te vermijden”, hoewel ze niet heel 
vaak voorkomen. Hoesten, bloedneuzen, een brandende 
keel en overgeven zijn wel veel voorkomend. Kaneelpoeder 
bestaat voornamelijk uit cellulose, dat niet wordt afgebroken 
in de longen en permanente veranderingen in het weefsel 
kan veroorzaken. Hierdoor kan de longfunctie achteruitgaan. 

Kinderen

Chemicaliën in huis hebben dikwijls felle kleuren en zitten 
in vrolijke flesjes. Iedere weldenkende volwassene zal nooit 

zomaar een fles met giftige chemicaliën aan zijn mond 
zetten, maar voor kinderen is dat anders. Om te zorgen dat 
kinderen nooit per ongeluk deze stoffen binnen krijgen is het 
belangrijk ze op een plek te bewaren waar kinderen er niet bij 
kunnen, bijvoorbeeld in een hoog kastje, of bevestig speciale 
veiligheidshandvatten zodat een kind het kastje niet open 
kan krijgen. Denk hierbij ook aan spullen als aftershave of 
alcoholische dranken die onbereikbaar moeten zijn. Mocht het 
kind toch iets binnenkrijgen, raadpleeg altijd een arts, en neem 
zo vaak het kan het etiket van de stof mee naar de dokter. Laat het 
kind nooit braken, zuur bijvoorbeeld tast op zo’n manier alleen 
maar nog een keer de slokdarm aan, en laat het kind ook geen 
water of melk drinken, tenzij de arts dit uitdrukkelijk opdraagt. 
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Lunchlezingen
 

Maandag 27 mei stond er weer een 
lunchlezing op het programma. Dit was 
echter  een speciale lunchlezing, namelijk 
een ware ‘CDLF-lunchlezing’, georganiseerd 
door het Chemisch Dispuut Leiden en De 
Leidsche Flesch.
 
Het bedrijf Tessella was uitgenodigd om te praten over 
carrièremogelijkheden en lopende projecten binnen het 
bedrijf. Dit alles onder het genot van uitzonderlijk luxe 
broodjes, zoals zalm met roomkaas en pistoletjes met brie. 

Het bedrijf Tessella mengt zich met bijzondere projecten. 
Eric Arends en  Edo Noordermeer van Tessella lieten 
onder andere een filmpje zien van hoe een satelliet precies 
in een baan om de aarde wordt gebracht. Een proces wat 
tegenwoordig zo normaal is, dat je er eigenlijk niet bij 
stilstaat hoeveel berekeningen en dataverwerking hier aan 
te pas komt. 

Zo moet een satelliet kunnen corrigeren op windvlagen, 
slechtziende vogels en eventuele malfuncties. Hier springt 
het bedrijf Tessella in. Het consultancybedrijf geeft advies 
aan de European Space Agency en ontwikkelt algoritmes 
en berekeningen die zorgen voor een vlekkeloze vlucht 
naar een baan om de aarde. Dit is echter maar een 
enkel voorbeeld waar Tessella zich mee bezighoudt en 
dit zette Tessella al meteen op het lijstje van potentiële 
werkgevers van de lunchgenieters. Wederom een geslaagde 
lunchlezing!

Michel van de Graaff

Incotec

Onderwijs
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De frequente bezoeker van de website van 
het Chemisch Dispuut Leiden heeft wel-
licht de banner met de tekst “hij/zij gaat 
voor zaad” gezien. Deze banner is een ad-
vertentie van Seed Valley uit Enkhuizen. 
In dit collectief zijn meerdere bedrijven 
verenigd die actief zijn in planttechnologie 
en zaadveredeling, zoals Incotec. 

Op maandag 10 juni 2013 kwam Dr. Ir. Frans Tetteroo 
namens Incotec naar Leiden om een lunchlezing te 
geven voor de leden van het CDL. Onder het genot van 
luxe broodjes en drankjes konden wij luisteren naar de 
activiteiten en de carrièremogelijkheden bij dit bedrijf. In-
cotec is gespecialiseerd in zaad- en coatingtechnologie. Zo 
beschikt het bedrijf over een röntgenmachine waarmee 
het van elk tomatenzaadje kan kijken of het zal kiemen of 
niet, en zo zaad kan leveren dat voor 100% kiemt. Verder 

is het bedrijf ac-
tief in de coating 
van zaden. Deze 
coating kan ver-
schillende functies 
hebben, zoals gewasbescherming of het toevoegen van 
additieven. Dit bedrijf heeft multidisciplinaire Research 
& Developement als speerpunt. Ondanks de economische 
crisis is dit bedrijf alleen maar gegroeid. Er zijn veel va-
catures op hun website en verder heeft dhr. Tetteroo ver-
meld dat er bij Incotec altijd mogelijkheden zijn tot stage. 

Jacob van Hengst 



Onderwijs
Bindend studieadvies
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Maanden schieten voorbij, terwijl 
ontwikkelingen op het gebied van 
onderwijs elkaar in rap tempo opvolgen. 
Dit jaar heb ik jullie geprobeerd in mijn 
onderwijsstukjes zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden betreffende ons 
onderwijs. Ik heb jullie geïnformeerd 
over het blokrooster, het leenstelsel en de 
opleidingscommissie opnieuw aan het 
daglicht gebracht.

Het zal vele van jullie niet ontgaan zijn dat er momenteel al 
gewerkt wordt aan de nieuwste regeling om de langzamere 
student te motiveren en aan het werk te houden, zodat 
het studiesucces zal stijgen. Afgelopen maand hebben 
de universiteiten onder voorbehoud een verzoek bij de 
overheid ingediend of zijn een tweedejaars BSA mogen 
hanteren volgend jaar (in de vorm van propedeuse 
plus 30 punten). Deze nieuwe ‘brandende plaat’, 
genaamd het tweedejaars BSA, moet de tweedejaarsdip 
voorkomen om studievertraging gering te houden. 

Echter deze nieuwe regeling zal het probleem alleen maar 
uitstellen, wat wel moet resulteren in een bachelor waarin 
de student verplicht wordt om elk jaar 45 punten te 
halen. Een regeling die een groot deel van het zelfstandig 
studeren te niet zal doen. In plaats van zelfstandige 
bachelorstudenten die klaar zijn om in het diepe van de 
wetenschap te duiken, zul je scholieren overhouden die het 
niveau van een behoorlijke master niet alleen aankunnen.
De verloren jaren waarin de hardwerkende student 
de mogelijkheid zou krijgen tot zelfontplooiing en 
het verantwoordelijk plannen van zijn studie, kunnen 
moeilijk ingehaald worden. Wanneer de scholier 
zijn master start, zal hij zich meteen volledig moeten 
focussen op zijn master en geen mogelijkheid hebben 
tot verdere ontplooiing naast zijn studie. Hierdoor 
verliezen onze afgestudeerde masterstudenten hun 
aantrekkelijkste eigenschap, hun zelfstandigheid.

Langzame student nog langzamer
Maar dit is niet het enige nadeel van een tweedejaars BSA. 
Een tweedejaars BSA houdt ook in dat er de mogelijkheid 
is dat een student na twee jaar weggestuurd wordt. Dit zou 

inhouden dat hij twee jaar lang schulden heeft gemaakt 
voor niets. Wat moet deze student nu? Een hele logische 
vervolg stap zou zijn dat hij een nieuwe studie gaat volgen 
(universitair of aan de hogeschool), dit zou betekenen 
dat hij helemaal opnieuw zal beginnen en langer met zijn 
studie bezig zal zijn. Kortom een tweedejaars BSA zorgt 
er alleen maar voor dat een langzame student alleen maar 
langer studeert en meer schulden maakt. Ironisch, want 
deze regeling zou juist studievertraging tegen moeten gaan.

Maar aan wie hebben wij deze nieuwe maatregel te 
danken? Niet de universiteiten, wat sommige van jullie 
misschien zullen zeggen, maar aan de overheid. Doordat de 
overheid een hoog studiesucces eist van de universiteiten, 
zijn de universiteit genoodzaakt om hogere eisen te 
stellen aan hun studenten met alle gevolgen van dien. 

h e t ‘ l a n g s t u d e e r - d i l e m m a ’
Ik snap natuurlijk dat het tegenwoordig niet meer 
geaccepteerd wordt dat studenten op kosten van de 
maatschappij 5 á 6 jaar over hun bachelor doen en dan 
nog even rustig een master erachteraan. Het eerstejaars 
BSA was een geweldige eerste stap, die ervoor zorgde dat 
de studenten die de studie niet aankunnen weggestuurd 
worden. In combinatie met het leenstelsel, dat ervoor 
gaat zorgen dat (langer) studeren duurder wordt, durf ik 
te zeggen dat rond de 80% van de scheikunde studenten 
hun bachelor af zal ronden in vier jaar. Wanneer dit beleid 
een aantal jaar gevoerd wordt, zal het maatschappelijk 
de norm zijn om binnen vier jaar je bachelor af te 
ronden en stijgt dit misschien nog wel naar 90%.

Als ik toekijk hoe de overheid het ‘langstudeer-
dilemma’ probeert op te lossen, kan ik mij alleen 
maar zorgen maken. Ik hoop dat de overheid zich 
realiseert dat de sterkste karaktereigenschap van onze 
masters hun zelfstandigheid is. Daarnaast zorgt een 
tweedejaars BSA ervoor dat langzame studenten langer 
studeren. We kunnen slechts hopen dat de overheid 
nog bijzinnen komt en de studiesucces-eisen een klein 
beetje bijstelt. Het zou tenslotte zó zonde zijn als dit 
ook ten kosten van de kwaliteit van ónze educatie gaat.

       
  Thomas van den Ende
   h.t. assessor onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden




