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Praesidiaal

Le Roi est mort, vive le Roi! De koning 
is dood, leve de koning! Deze woorden 
werden voor het eerst gesproken na de 
dood van koning Charles de Zesde, ko-
ning van Frankrijk, in 1422. De uitspraak 
slaat terug op een wet die al veel ouder 
is. Om onlusten en burgeroorlogen te 
voorkomen was in de wet opgenomen 
dat de troon nooit leeg mag zijn. Met 
de laatste ademtocht van de, tot dan, 
huidige koning werd automatisch zijn 
troonopvolger tot koning uitgeroepen.
Volgens de tradities die binnen onze 
vereniging heersen is dit op eenzelfde 
manier geregeld. Tijdens de wisselce-
remonie wordt met één hamerslag de 
huidige praeses gewisseld voor zijn 
opvolger. Hiermee wordt verzekerd dat 
de vereniging nooit zonder ‘koning’ is 
en niet kan vervallen in interne twisten 
om de troonopvolging. Op dinsdag 
13 september was het mijn beurt om 
aan als opvolgend praeses het heft 
van de hamer vast te houden bij die 
alles-veranderende hamerslag. Sinds 
13 september zit het 79e bestuur van 
het Chemisch Dispuut Leiden, Santhé, 
op die nooit lege troon. Natuurlijk heb-
ben we er heel veel zin in en zitten we 
vol mooie plannen, daarover lees je 
meer op de volgende pagina’s. Ik wil 
graag op deze plaats juist terugblikken 
naar wat is geweest. Het 78e bestuur 
Monarchie heeft zich een jaar lang 
bikkelhard voor de vereniging ingezet 
en verdiend nog eenmaal een dankbe-
toon. Hoewel de uitspraak nooit zo be-
doeld is wil ik deze graag misbruiken 
en Monarchie bedanken voor alles wat 
ze voor het CDL heeft gedaan. Le Roi 
est mort, VIVE LE ROI!

Anthe Janssen
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Maak kennis met Santhé

Anthe Janssen - Praeses
Ik ben Anthe Janssen, inmiddels 
vierdejaars en net begonnen aan de 
Master Chemistry. Al sinds mijn eer-
stejaar ben ik actief bij het CDL. Eerst 
in de Eerstejaarscommissie en lunchen 
deed ik haast vanzelfsprekend in de 
bestuurskamer. In mijn eerste jaar was 
ik bijna elke week wel bij de borrel in 
het ECAST omdat de Borrelbunker 
destijds al grotendeels dicht was. 
Toen ik besloot om Scheikunde als 
major te kiezen ben ik ook in Leiden 
gaan wonen. Inmiddels woon ik dus 
al bijna drie jaar in Leiden. Vanaf mijn 
tweede jaar ben ik in allerlei commis-
sies actief geweest, haast teveel om 

hier op te sommen. Degene die mij het 
meest zijn bijgebleven zijn sowieso de 
BelgiëReisCommissie, de EersteJaars-
Weekendcommissie en natuurlijk het 
bestuur van Stichting PAC. Toen ik in 
maart 2011 door Monarchie gevraagd 
werd naar het bestuursinteressediner 
te komen was ik dan ook zeer vereerd. 
Ondanks dat ik ziek was werd ik enige 
tijd later bij mij thuis verrast door het 
voltallige bestuur. Op de vraag of ik 
praeses wilde worden van het 79e 
bestuur 

Santhé

Een paar weken geleden werd het bestuur gewisseld en sinds-

dien zit Santhé als 79e bestuur in de bestuurskamer. Wie zijn 

zij en wat hebben ze zoal gedaan? Je leest er alles over op de 

volgende pagina’s!

Stefan de Weger - Quaestor
Voor hen die mij nog niet kennen, 
ik ben Stefan de Weger. Dit jaar zal 
ik Quaestor zijn van het Chemisch 
Dispuut Leiden. Ik ben 20 jaren jong, 
maar inmiddels wel vierdejaars MST. 
Na bijna 18 jaar in Krimpen aan den 
IJssel gewoond te hebben woon ik nu 
ruim anderhalf jaar in Leiden. Vroeger 
heb ik fanatiek gekorfbald, alleen heb 
ik daar nu geen tijd meer voor. Dit 
komt mede omdat ik werk bij café 
Einstein in de binnenstad en hiernaast 

lid ben bij NSL. Afgelopen jaren ben ik 
steeds actiever geworden bij het CDL. 
Van consumerend lid, vooral de koffie, 
ben ik via de diescommissie en de 
lustrumcommissie inmiddels Quaes-
tor. Dit jaar zal ik de financiën van het 
CDL bewaken. Het geld dat door Ines 
binnengehaald wordt geef ik uit aan 
bijvoorbeeld paintballen en koffie. Dit 
jaar zal ik ook in de eerstejaarscommis-
sie en de diescommissie het overzicht 
houden. Tot ziens op het hok!

kon ik natuurlijk maar één antwoord 
geven: JA! Inmiddels is het zover en 
werken we met z’n vijven hard om er 
weer net zo’n Gouden jaar van te ma-
ken als vorig jaar! 

Jeroen Verheij - Ab Actis
Ik zou willen beginnen met het 
schrijven dat het mij een eer is om 
in dit prachtige magazine een stukje 
over de mooiste functie binnen het 
bestuur te mogen plaatsen. Hoe zou 
ik het aanbod kunnen weigeren in de 
voetsporen te treden van mijn vurige 
voorganger en slechts een nederige 
poging zou kunnen doen hetzelfde 
niveau te bereiken? Een zware last 
is onlangs doorgegeven en rust nu 
op mijn schouders. Hoe dien ik deze 

uitdaging tot een succes te kunnen 
volbrengen?
Gelukkig zijn daar mijn bestuursge-
noten van het 79ste bestuur Santhé 
voor. Met de hulp van Anthe, Stefan, 
Ines en Leon zal ik dit jaar het Che-
misch Dispuut Leiden dienen en er 
een gouden en chlorieuze tijd van 
maken! Ik hoop jullie veel te zien op 
alle activiteiten en natuurlijk bij de 
borrels, waar ik natuurlijk ook veel te 
vinden zal zijn!
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Ines Peters - 
Assessor Externe Betrekkingen
Ik ben Ines Peters, al weer derdejaars 
MST’er. Mijn ouders wonen in Drenthe 
en ik woon dus al sinds mijn eerste jaar 
in Leiden. Ook ik heb in de Eerstejaars-
commissie gezeten, waar mijn liefde 
voor het CDL is begonnen. Na het 
eerste jaar heb ik voor de major Tech-
nologie gekozen, om na een half jaar 
toch over te stappen naar Scheikunde. 
In dezelfde tijd heb ik de Belgiëreis 
mee georganiseerd, wat een erg groot 
succes was. Ook ik was zeer vereerd 
om bij het bestuursinteressediner te 
mogen zijn. Hoewel de functie die ik 
nu heb, assessor externe betrekkingen, 
niet als eerst bij mij was opgekomen, is 

hij me op het lijf geschreven. Met een 
duidelijke target voor ogen wil ik het 
komende jaar een belangrijke rol gaan 
spelen in het mogelijk maken van alle 
mooie activiteiten en reizen die het 
CDL gaat organiseren door hiervoor 
steun te vinden bij bedrijven. Verder 
zal ik me veel bezig gaan houden met 
het maken van posters en andere gra-
fica, iets waarbij hulp altijd welkom is! 
Naast mijn bestuurstaken ben ik bezig 
met de minor Braziliëstudies en leer ik 
dus een mondje Portugees/Braziliaans 
te spreken. Ik heb er heel veel zin in om 
van dit jaar een absoluut Gouden jaar 

te maken en ga me daar dan ook vol 
voor inzetten!

Leon Jacobse - 
Assessor Onderwijs
Vooral het afgelopen jaar heb ik mo-
gen ervaren hoeveel waarheid er in 
het CDL lied zit. Ondanks dat ik ook 
buiten m’n studie de tijd altijd wel 
goed weet te vullen met schaken en 
pianospelen, ben ik in de loop der tijd 
ook steeds actiever binnen het CDL 
geworden. Pianospelen en op kamers 
gaan is geen ideale combinatie (vooral 
sinds ik de beschikking heb over een 
vleugel), maar de reistijd naar het 
verre Nieuwerkerk a/d IJssel heb ik hier 
graag voor over. Dit jaar zal het CDL 
echter helemaal op de eerste plaats 
komen, nu het aan mij de eer is om as-

sessor onderwijs te zijn. Zo ga ik dit jaar 
proberen als brug tussen student en 
universiteit het onderwijs nog verder 
te verbeteren. Daarnaast ga ik me er 
ook voor inzetten om de afstand tus-
sen student en docent te verkleinen, 
niet alleen in de collegezaal, maar 
ook daarbuiten. Gelukkig hebben we 
daar met de Science Club een hele 
geschikte locatie voor. Wij gaan er dit 
jaar heel hard ons best voor doen om 
weer een mooi jaar toe te voegen aan 
de rijke historie van het CDL en dat 
kan natuurlijk alleen maar samen met 
jullie. Daarom hoop ik jullie vooral veel 

te zien op onze activiteiten en op het 
hok!
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Lustrumreis 2011: China

Amsterdam-Shanghai, 18 juli 
Eindelijk was het dan zover, na er een 
half jaar naar te hebben uitgekeken 
stonden we dan eindelijk op Schip-
hol. We waren één van de eersten en 
zagen dus langzamerhand iedereen 
binnenstromen. Iedereen had er zin 
in en sommige mensen leken stiekem 
toch wel een beetje zenuwachtig 
voor de grote reis. Toen we compleet 
waren konden we met de hele groep 
inchecken. Gelukkig had niemand de 
gewichtslimiet met de koffer over-
schreden (al scheelde het voor som-
migen weinig).
We vlogen via Moskou met de Russi-
sche maatschappij Aeroflot. Een vlucht 
van 3,5 uur. Nog steeds opgetogen 
en enthousiast kwamen we de slurf 
uit en belandden we in een lange rij 
voor de douane in Moskou. Het was de 
bedoeling dat we met twee vluchten 
door één douanepoortje moesten 
om onze handbagage te controle-
ren. Helaas moest ook iedereen zijn 
schoenen uit doen waardoor het al-

lemaal erg lang duurde en de rij niet 
echt leek te slinken. Alsof de Russen 
dat allemaal nog niet goed genoeg  
geregeld hadden was er helaas 
ook geen toilet/winkeltje/airco  
aanwezig. Vooral die airco zou wat we 
toen nog niet wisten toch wel de rode 
draad door ons avontuur worden.
Na dik een uur gewacht te hebben  
op een vliegveld waar een rondje  
lopen al niet tot de mogelijkheden 
behoorde en er verder ook niet  
veel te doen was stapten we op 
ons volgende vliegtuig, wederom 
van Aeroflot. Dit keer zou de vlucht 
negen uur duren. De mannen had-
den al gauw de pokeroptie op de 
computers gevonden, waar andere 
een film keken, aan het lezen waren, 
gezellig kletsten of al in diepe slaap 
verkeerden.  Na de gebruikelijke vlieg-
tuigmaaltijden genuttigd te hebben 
heeft iedereen wel een oog dichtge-
daan totdat we de volgende ochtend 
aankwamen in het overweldigende 
Shanghai.

Alle deelnemers

Het zeventiende, Chloorieuze Lustrumjaar is natuurlijk niet 

compleet zonder Lustrumreis. Dit Lustrum ging de reis naar het 

Verre Oosten: China! Onderweg werden Shanghai, Yangshuo 

en Hong Kong aangedaan, waar verschillende bedrijven en 

universiteiten werden bezocht. Hier een reisverslag van alle 

deelnemers... 

Shanghai, 19 juli
Eenmaal in Shanghai aangekomen 
maakten we kennis met het Chinese 
klimaat: minstens 30 graden met een 
luchtvochtigheid waar je bijna door-
heen moet zwemmen. Na de reis met 
de hogesnelheidslijn, de maglevtrein, 
van ruim 300 km/h richting het cen-
trum van Shanghai gingen we met een 
omweg naar het hostel. 
De groep viel uiteen in mensen die 
gingen slapen en mensen die de stad 
gingen verkennen. De eerste indrukken 
van Shanghai waren overweldigend. 
Hoge gebouwen die je nergens in Eu-
ropa vindt, laat staan de hoeveelheid 
aan wolkenkrabbers. Enkele hoogte-
punten van de eerste rondtocht waren 
uiteraard het uitzicht op Pudong, het 
gebied aan de andere kant van de 
rivier met de allerhoogste wolkenkrab-
bers, en de Nanjing Road, de grote 
winkelstraat waar je over ontelbaar 
veel Chinese hoofden heen kon kijken.  
Het bestellen van het eten ging via een 
mooi plaatjesboek. Uiteindelijk was 

Lustrumreis 2011: China
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het eten veel te scherp, maar met een 
lokaal biertje was het goed te doen.  
‘s Avonds probeerden we de captains 
bar uit op het dak van ons hostel. Onder 
het genot van twee happy hour bier-
tjes en een geweldig uitzicht begon de 
jetlag zich langzaam meester te maken 
van ons afgematte westerlingen. Rond 
een uurtje of acht lagen we allemaal 
voor pampus in ons bed.

Shanghai, 20 juli
“Owja, er is buiten geen airco!” Het 
is 7 uur ’s ochtends, snikheet en tijd 
om te ontbijten. Na een gefrituurde 
broodstick of een snelle ontbijtkoek 
stond iedereen te popelen om rich-
ting de verkoeling van de metro te 
gaan. Eenmaal bij Philips werden we 
verwelkomd met koffie, thee en de 
glimlach van Sherry, onze hostess voor 
die ochtend. Na een korte introductie 
van Frans, een alumnus van de Univer-
siteit Leiden die nu al jaren bij Philips 
in Shanghai werkt, kregen we een pre-
sentatie te zien over Philips en over de 
verschillen tussen Nederland (Europa) 
en China. Bij de laatste werd gebruik 
gemaakt van enkele komische plaatjes.
Om half 12 was het alweer tijd om te 
lunchen, uiteraard aan twee Chinese 
draaibare tafels. Het ene na het andere 
gerecht verscheen op tafel. Ook al had-
den we bij sommige gerechten geen 
idee wat het was, lekker was het zeker. 
“Hmmm, wat een taaie pasta is dit.” “Do 
you like jellyfish?”
Nadat we onze buikjes rond hadden 
gegeten maakten we, na enige discus-

sie met een beveiligingsbeambte, een 
groepsfoto met de letters van Philips 
erop. 
Eenmaal de goede bus gevonden 
gingen we op weg naar Zhujiajiao, het
Venetië van het Oosten. In dit pitto-
reske dorpje, tjokvol met bruggetjes, 
was een hoop te doen. Zo kon je 
goudvissen of schildpadden kopen, 
lekkere, in riet verpakte hapjes nut-
tigen en een tochtje maken met een 
bootje. Aangekomen in een gezellig 
uitziend eettentje werd naar de menu-
kaart gevraagd en werden we geleid 
naar de keuken, met daarin een paar 
stapels aquaria, om een vis uit te zoe-
ken. Met hulp van een woordenboekje 
en een beetje geduld werd uiteindelijk 
toch een menukaart bemachtigd. 
Rond kwart voor acht verzamelden 
we, gevoed en wel, bij de bussen om 
weer naar onze hostel terug te keren. 
Uitgeput maar voldaan na een inten-
sieve dag werd er door een enkeling 
een uiltje geknapt onderweg. 

Shanghai 21 juli
De donderdag begon vroeg, zelfs voor 
onze begrippen. Om 7:30 uur zou er 
een bus van AkzoNobel klaarstaan om 
ons naar hun Research, Development 
& Innovations gebouw te brengen. Een 
uur rijden door het drukke verkeer van 
Shanghai bracht ons uiteindelijk bij 
een modern uitziend gebouw te mid-
den van vele andere, vooral chemische, 
bedrijven. Hier werden we vriendelijk 
ontvangen en kregen we een heerlijke 
kop koffie aangeboden. 

Om 9:00 uur kregen we enkele uitge-
breide presentaties over AkzoNobel 
in China en de start van het RD&I lab 
in Shanghai. Deze presentatie werd 
gevolgd door presentaties over de 
verschillende onderzoeksafdelingen in 
het gebouw: Analysis, Material Science 
en Molecular Science. Een afgevaar-
digde van ieder van deze afdelingen 
lichtte toe wat er op dat vlak voor 
onderzoek wordt gedaan in Shanghai. 
Nadat deze inhoudelijke basis gelegd 
was gingen we om 11 uur beginnen aan 
de rondleiding over de drie afdelingen 
die ieder een eigen etage besloegen. 
Tijdens de tour was duidelijk te zien 
dat het lab nog in de opstartfase zit. 
De enorme laboratoria van de Mate-
rial Science en de Molecular Science 
groepen waren nog grotendeels leeg, 
slechts enkele onderzoekers bevolkten 
een hoek van het lab. Mede door de 
crisis is het opstarten wat vertraagd, 
het aantal onderzoekers zal volgens de 
planning de komende tijd vervijfvou-
digen. De afdeling Analysis was wel 
goed bemand, deze afdeling verzorgt 
een groot deel van de kwaliteitscon-
trole van de 25 productiefaciliteiten die 
AkzoNobel heeft in China. 
De rondleiding eindigde voor de 
touringcar die ons samen met enkele 
werknemers van AkzoNobel naar een 
restaurant een paar kilometer verder-
op bracht. Hier aangekomen kregen 
we een heerlijke lunch met opnieuw 
vele voor ons onbekende gerechten 
aangeboden. Tijdens de lunch konden 
we nog uitgebreid met het meegeko-

Lustrumreis 2011: China
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men personeel praten en hebben zo 
een goede indruk weten te krijgen van 
werken bij AkzoNobel in China. 
Om half 3 waagde de bus zich weer in 
het drukke verkeer om ons al toete-
rend en afsnijdend te verplaatsen naar 
een wat diplomatiekere buurt waar 
onze bestemming wachtte: het Ne-
derlandse Consulaat. Een immense en 
indrukwekkende hal leidde ons naar 
de 10e verdieping waar we werden 
opgewacht door Dirk Jan Boudeling, 
assistent attaché Technologie en We-
tenschap. Hij gaf ons een presentatie 
over consulaten en ambassades in het 
algemeen, het verschil ertussen en de 
diensten die ze aanbieden. Daar op 
volgend vertelde hij wat zijn baan als 
attaché precies inhield en werden de 
statistieken van de chemische bedrij-
ven in de Shanghai regio op tafel ge-
legd. Dirk Jan legde uit dat niet alleen 
bedrijven onderling contact zoeken 
via het consulaat maar dat studenten 
er ook prima gebruik van kunnen 
maken voor bijvoorbeeld stages. Na 
de presentatie maakte iedereen gre-
tig gebruik om in het Nederlands te 
vragen hoe het leven nou precies is in 
China, wat voor achtergrond Dirk Jan 
had en hoe hij terecht is gekomen in 
China, evenals tips voor leuke plekjes 
in de omgeving.
Na weer een lange dag op pad te 
zijn geweest trok iedereen zijn eigen 
plan voor het verdere verloop van de 
avond. Er werd nog wat door de stad 
gewandeld, lekker gegeten in een lo-
kaal restaurantje en terug gewandeld 

via een toeristische route naar het 
hostel. Voor enkelen was die route een 
retourtje straat over steken naar de 
voor velen inmiddels favoriete diner 
“Grandmother’s”. Terug in het hostel 
werden er nog wat spelletjes gespeeld 
waarna het merendeel de (spring)
veren in dook voor een welverdiende 
nachtrust.

Shanghai, 22 juli
Na wat nachtrust was de dag aange-
broken om bij Evonik op bezoek te 
gaan. We zijn per metro naar Evonik 
gegaan. Helaas moesten we een flink 
stuk lopen vanaf de metrohalte en 
met de hoge temperatuur en lucht-
vochtigheid was dit afzien. Tegen de 
tijd dat we bij Evonik aankwamen 
was iedereen bezweet (maar dit was 
niet heel ongewoon meer). Na wat 
onduidelijkheid bij de portier zijn we 
uiteindelijk binnen gekomen. Het be-
zoek begon met een presentatie over 
Evonik in het algemeen en vervolgens 
werden in een volgende presentatie 
de divisies uitgelicht met voorbeelden 
van producten.
Na de presentaties hebben we twee 
rondleidingen gehad. Bij beide labo-
ratoria werd het lotuseffect gebruikt in 
verschillende producten. Na de rond-
leiding zijn we gaan lunchen en had-
den we de inmiddels bekende Chinese 
draaitafels met verschillende gerechten.  
Na een korte stop in het hostel om 
het warme pak te wisselen voor wat 
meer comfortabele kleding, vertrok-
ken we naar Old Town. Hier bezochten 

we eerst de Yuyuan tuinen. Voor ons 
idee van een tuin staan daar best veel 
gebouwen, maar dat in combinatie 
met de bomen en het water zorgde 
voor aangename temperaturen. Dit 
leverde veel plekken op waar je even 
rustig kon gaan zitten en genieten van 
de prachtige omgeving. In de tuinen 
waren veel rotsen en veel groen. Na 
de Yuyuan tuinen stond eigenlijk de 
City God Tempel op het programma, 
maar die bleek tegen die tijd helaas al 
gesloten. Vervolgens was er gelegen-
heid om Old Town te verkennen, waar 
velen hun kans grepen om alsnog al-
lerlei souvenirs aan te schaffen. Tegen 
etenstijd werd er weer verzameld voor 
de Starbucks. Van Old Town zijn we 
vervolgens met de ferry naar Pudong 
gegaan. Zeer indrukwekkend om nu 
rond te lopen tussen alle enorme 
gebouwen die we steeds als uitzicht 
hadden gehad. Dat gevoel werd nog 
sterker toen we ons realiseerden dat 
wij allemaal ouder zijn dan al deze ge-
bouwen. We hebben vervolgens ge-
geten in een zeer sjiek restaurant hoog 
boven de grond, waar we ons niet 
helemaal op gekleed vonden. Samen 
met de vrees voor hoge prijzen leverde 
dit nogal wat discussie op voor de 
ingang, maar uiteindelijk hebben we 
toch gezellig met de complete groep 
gegeten. Zoals wel vaker ging het 
bestellen van het eten niet helemaal 
zonder problemen, maar dankzij het 
tolken van Xindi is het allemaal goed 
gekomen. ’s Avonds hebben we nog 
lang rondgelopen door Pudong, ge-

Lustrumreis 2011: China Lustrumreis 2011: China
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nietend van alle verlichte gebouwen, 
boten en parken voordat we met de 
metro terugkeerden naar het hostel.

Shanghai, 23 juli `s ochtends
Na een lange nacht voor sommige van 
de groep, ging `s ochtends ongeveer 
de helft naar het Shanghai museum. 
In het museum werden we voor on-
geveer 2 uur vrij gelaten om rond te 
kijken bij de verschillende collecties. 
Het museum heeft momenteel 10 
vaste Chinese collecties. We hadden 
bij lange na niet genoeg tijd om alle 
collecties te bekijken, vanwege het 
grote aantal stukken in elke collectie. 
Het totaal aantal stukken van alle 
collecties gaat over de 120.000. In de 
bronzencollectie waren er stukken die 
soms wel 3000 jaar oud waren. Bij de 
keramiek waren er veel voedsel, water- 
en wijnvaten te vinden, deze vaten wa-
ren vaak bewerkt met mythologische 
dieren, die vaak veel betekenis hadden 
voor de chinezen.  
De middag werd besteed aan een 
lange wandeling door het Franse 
gedeelte van oud-Shanghai. Deze 
eindigde in een karaokebar waar we 
met z’n allen een leuke avond “K-TV” 
beleefden.

Hangzhou, 24 juli
De zondag was vrij gehouden in het 
programma. De commissie raadde 
echter sterk aan naar Hangzhou te 
gaan, een stad een paar honderd 
kilometer verderop, beroemd om haar 
schitterende meer. Bijna iedereen nam 

dit advies ter harte en met 23 man 
vertrokken we op tijd naar Hangzhou. 
Daar aangekomen vertelde de trein dat 
het buiten 41 graden was. Hangzhou 
was, hoe schitterend ook, vooral heel 
erg warm. Fietsen, 90% luchtvochtig-
heid en ruim 40 graden is geen goede 
combinatie. Na een indrukwekkende 
dag keerden we allemaal moe en vol 
nieuwe indrukken terug in Shanghai 
waar bijna iedereen direct hun bed 
opzocht.

Shanghai, 25 juli
Na een vermoeiende maar leuke 
zondag in Hangzhou stonden we 
maandagochtend alweer vroeg klaar 
om met de bus te vertrekken naar DSM 
Shanghai. Na een ritje van een half uur, 
wat een uitstekende mogelijkheid was 
om bij te slapen, kwamen we aan bij 
DSM. Het programma begon met een 
presentatie over DSM zelf. Hierin werd 
uitgelegd hoe ze met veiligheid om-
gaan binnen het bedrijf volgens het 
SHE (Safety, Health & Environment) 
principe. Een voorbeeld daarvan is 
de regel dat je altijd de trapleuning 
moet vasthouden. Na de presentaties 
was het tijd om te gaan lunchen. Toen 
iedereen vol zat werden we weer 
teruggeleid naar het zaaltje om daar 
een film over DSM te bekijken. In deze 
film reisde een Brits-Chinese journalist 
de hele wereld over om interviews te 
houden met DSM-kopstukken. Aan de 
hand daarvan werd op een komische 
manier DSM als duurzaam bedrijf ge-
presenteerd. 

Hierna was het tijd voor een rondlei-
ding langs de R&D-labs. In de faciliteit 
van Shanghai wordt voornamelijk 
onderzoek gedaan naar voedselad-
ditieven. De laboratoria waren er dus 
op ingericht om de kwaliteit van voe-
dingsmiddelen die deze additieven 
bevatten te testen. Zo was er bijvoor-
beeld een lab om eigenschappen als 
kleur en viscositeit van Vitamin Water 
te testen, evenals de zogenaamde 
Bakery Shop waar werd gewerkt aan 
Bakezyme gist. Om zelf ook deel te 
nemen aan het onderzoeksproces 
deden we mee aan een smaaktest 
van kippenbouillon. Hierbij werd ons 
gevraagd 2 samples te proeven: een 
nieuwe kippensoep met smaakstof-
fen van DSM en een commercieel 
verkrijgbare bouillon. Gelukkig voor 
DSM werd hun bouillon het lekkerst 
gevonden door het CDL-smaakpanel.
Tenslotte werd het bezoek afgesloten 
met een presentatie over DSM in het 
algemeen door het Duitse locatie-
hoofd.
Omdat het de laatste dag was die we 
doorbrachten in Shanghai gingen we, 
weer terug in de stad, eten bij het oude 
vertrouwde Grandmother Shanghai. 
Na een goede maaltijd was het tijd 
om onze koffers in te pakken maar tijd 
voor een potje Fluxxen of kingsen was 
er natuurlijk ook. Later die avond ging 
er ook nog een groepje naar Bar 88.

Shanghai - Ergens, 26 juli
De laatste dag in Sjanghai begon met 
een rustige uitslaapochtend. Toch 
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was er al veel gedaan toen we – om 
12 uur – uitcheckten uit het hostel. 
De verschrikkelijke puinhopen op de 
meisjeskamer waren verdwenen en 
zelfs Cas was opgestaan. Verder was 
er uitgebreid inkopen gedaan voor de 
aanstaande treinreis, die niet 20 maar 
24 uur zou gaan duren!
Eenmaal in de trein aangekomen 
begon de chaos pas echt. Het smalle 
gangpad was vol mensen die hun 
plaats zochten en grote koffers. Het 
kostte enige moeite voordat iedereen 
zijn plaats had bereikt en zijn koffers 
ergens had gestald.
De trein vertrok als altijd netjes op tijd, 
en het vertrek werd begeleid door het 
CDL-lied in de zeventiende wagon. 
Al zaten we niet allemaal in dezelfde  
wagon, werd het toch al snel erg  
gezellig.

Ergens - Yangshuo, 27 juli
Na uren in de trein waren een aantal 
mensen het al aardig zat. Anderen 
daarentegen hadden de hele tijd  
geslapen. ‘s Ochtends werden de 
meeste van ons om een uur 6 gewekt, 
omdat de Chinezen aan boord ineens 
heel veel lawaai gingen maken. Maar 
toen wij er een paar uur later uit 
gingen, waren ze ineens heel stil. We 
zouden om acht uur ‘s avonds aan-
komen, dus we moesten onszelf nog 
een paar uur vermaken. Zo hebben we 
onder andere de kabouterdans, hoofd-
schouders-knie-en-teen en de polo-
naise gedaan. De Chinezen keken hun 
ogen uit. Verder werd er veel gelezen,  

geschaakt en natuurlijk gespro-
ken met elkaar en met een aantal  
Chinezen.
We kwamen uiteindelijk iets later aan 
in Guilin, namelijk half 9. Het werd 
daarom nog even stressen of we de 
laatste bus, die zou om 9 uur gaan, 
zouden halen. Gelukkig haalden we 
de bus en gingen we op weg naar 
Yangshuo. De busrit was een hele 
ervaring aangezien de buschauffeur 
als een bezetene over de weg reed. Na 
iets meer dan een uur kwamen we aan 
in Yangshuo. We namen de taxi vanaf 
de bushalte naar het hostel. Omdat het 
erg heiig en donker was konden we 
nog niet zien hoe mooi de omgeving 
was. Dat zouden we pas de volgende 
ochtend te zien krijgen. 
In het hostel werden de kamers 
verdeeld. Dit gaf aan het begin wat 
problemen, omdat het hostel nog in 
aanbouw is. Maar uiteindelijk had ie-
dereen een bed. Een klein groepje ging 
nog even de stad in, terwijl anderen 
nog even gingen poolen en kaarten in 
het hostel. 

Yangshuo, 28 juli
Bij onze aankomst in Yangshuo was ons 
al opgevallen dat het landschap flink 
veranderd was. Hoe indrukwekkend 
het landschap van Yangshuo is, werd 
ons pas de volgende ochtend duide-
lijk. Bij een zoektocht naar een wasma-
chine kwamen we boven in het hostel 
ope een dakterras met een prachtig 
uitzicht. Dat was dus veelbelovend  
voor de fietstocht die zou gaan volgen. 

Samen met onze twee gidsen gingen 
we eerst de fietsen regelen en vervol-
gens nog inkopen doen voor de rest 
van de dag. In eerste instantie was het 
plan om ons te verdelen in een snelle 
en een langzame groep, maar toen 
vervolgens de snelle groep de weg 
kwijt geraakt was, gingen we toch maar  
verder als één groep. Toen bleek 
ook dat er maar weinig verschil had 
gezeten tussen de snelle en de lang-
zame groep. Ook werd het cliché dat 
Nederlanders echte fietsers zijn hier 
bevestigd. De uitzichten waren zeker 
de moeite waard, maar fietsen in zulke 
extreme temperaturen valt nog niet 
mee. Naast de mooie uitzichten trok 
ook onze groep weer de nodige aan-
dacht, waarbij er uitgebreid gezwaaid 
is naar langsrijdende bussen met 
andere toeristen. Toen we bij een tus-
senstop een rijstveld inliepen, kregen 
we een flinke klap van de hitte. De vele 
liters water die al gedronken waren, 
bleken niet voor iedereen voldoende.
Na deze stop zijn er dan ook een aantal 
mensen afgehaakt en teruggekeerd 
naar het hostel. De rest van de groep 
fietste door naar Moon hill, een berg 
met daarin een groot gat met een 
voorspelbare vorm. Een select gezel-
schap waagde zich ook nog aan de 
klim naar boven voor een nog mooier 
uitzicht. Er was ook een flink aantal 
mensen dat dit niet zag zitten. Zij  
bleven beneden achter om even 
van de rust te kunnen genieten. De 
wandeling naar boven voerde via vele 
traptreden tot door het gat in de berg. 
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Een aantal van ons sloeg nog een  
clandestien pad in, om vervolgens he-
lemaal op de top te komen, waar het 
uitzicht nog verbluffender geweest 
schijnt te zijn. Weer beneden werd er 
weer een flinke voorraad koud water 
ingeslagen. Na een lange onderhan-
deling kon dit zelfs met muntgeld 
betaald worden. 
Hongerig van al het fietsen, was het 
tijd voor een stevige maaltijd. Zoals 
gewoonlijk was dit een gezellige boel 
waarbij voor de lokale specialiteit 
“biervis” erg in de smaak viel. Voor 
de avond stond de lichtshow op het 
programma, waarbij de omringende 
bergen als decor dienst deden. Van 
het verhaal was niet alles duidelijk, 
maar dat werd goed gemaakt door de 
vele flitsende kostuums. Velen wilden 
deze dag in Yangshuo optimaal benut-
ten en gingen tot slot nog ergens wat 
drinken.

Yangshuo, 29 juli 
Het was vrijdag. Deze dag was geheel 
naar eigen voorkeur te besteden. We 
checkten rond elven uit uit het hostel, 
vervolgens kon iedereen lekker zijn 
eigen gang gaan. Verschillende men-
sen hebben door de stad geslenterd, 
over de markt gewandeld, hebben 
zich hardhandig laten masseren en 
of martelen. Tot slot heeft een flinke 
groep zich nog vol zitten proppen bij 
de McDonalds. Na deze enerverende 
dag was het tijd voor een gezellige 
busreis van Yangshuo naar Guilin. 

Aangekomen te Guilin hoorde we het 
blije nieuws van de reiscommissie dat 
zij kaartjes hadden weten te bemach-
tigen voor de nachttrein. Wat we toen 
nog wisten was dat dit ZITPLAATSEN 
waren. (Dat klinkt beter dan het is). 
Stel je een 2de klas Nederlandse coupe 
voor, vul deze eerst met Chinezen en 
vermenigvuldig dit dan met twee. 
Dan heb je een goede indicatie van 
het aantal mensen dat ze daar in een 
coupe proppen. Om dit feestje com-
pleet te maken lopen er de gehele 
nacht mensen rond in die trein, maakt 
iedereen herrie en gaat het licht nooit 
uit. Zorg dus dat je ligplekken hebt 
in de Chinese nachttrein en neem je 
boksbeugel mee naar de WC om alle 
voordringende Chinezen een lesje te 
kunnen leren.

Yangshuo - Hong Kong, 30 juli
Klokslag 0:00 uur, de treinreis naar 
Shenzen zal nog zo’n elf uur duren. 
Eenmaal aangekomen op het trein-
station stond de gebruikelijke weg 
langs de douane op de planning. Na 
alle controles, waaronder de infrarood 
scanner voor koorts, met goed gevolg 
te hebben doorstaan kon de metroreis 
naar het hostel beginnen.
Eenmaal gesetteld ging een groot deel 
van de groep de stad in op weg naar 
Victoria Peak. De tram die naar Victoria 
Peak ging is een toeristische attractie 
met een verbazingwekkend steile rou-
te. Op de peak had je vanaf een speciaal 
daarvoor gebouwd uitzichtspunt een 
prachtig uitzicht over Victoria Harbour 

en de Kowloon Peninsula. Aangezien 
dit laat in de middag was kon na wat 
souvenir shoppen en eten het uitzicht 
ook in het donker bewonderd worden. 
’s Avonds was het uitzicht misschien 
wel nog mooier doordat je de stad 
met alle lichten kon zien en zelfs nog 
een heel klein beetje van de lichtshow, 
de Symphony of Light, meekreeg. Een 
gedeelte van de groep was op tijd om 
vanaf lager gelegen stadsdelen, zoals 
de Avenue of Stars, de lichtshow te 
zien. De Symphony of Light is de groot-
ste permanente licht- en geluidshow 
van de wereld, waar de verlichting van 
een aantal gebouwen wordt gebruikt 
in combinatie met schijnwerpers, la-
sers en achtergrondmuziek. Ondanks 
dat het zo grootst klinkt was het van 
een andere klasse dan de lichtshow in 
Yangshuo.
Na deze uitstapjes gingen een paar 
mensen nog ergens wat drinken, maar 
de meesten zochten op tijd hun bed 
op aangezien niet iedereen evenveel 
had geslapen in de nachttrein.

Macau, 31 juli
Zondagochtend hadden we vroeg de 
boot naar Macau. De boottocht duur-
de ongeveer vijf kwartier. Sommige 
mensen konden de boottocht wat 
minder waarderen, anderen sliepen 
nog gewoon een uurtje verder. Een-
maal aangekomen gingen we direct 
lopen richting het Macau museum. 
Daar aangekomen werd er besloten 
om wat sightseeing te gaan doen. In 
een land dat een mengelmoes is van 
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China, Portugal en Las Vegas is immers 
genoeg te zien. We hebben onder 
andere de enige nog staande muur 
van een soort kathedraal gezien en 
het fort dat gebruikt is om de Neder-
landers buiten de deur te houden. In 
het parkje bovenop het fort voelde het 
alsof je in Portugal was. Het was erg 
warm de hele dag, maar het windje dat 
er waaide maakte het iets dragelijker. 
Verder zijn we over een marktje gelo-
pen, waar ze de meest uiteenlopende 
soorten groenten en vlees verkochten. 
Daarna zijn we gaan bezoeken waar 
Macau zo bekend om staat, namelijk 
de casino’s. 
Sommige van ons wilden gokken en 
bleven hangen in het Grand Lisboa. 
Anderen wilden alleen rondkijken en 
hebben meerdere casino’s bezocht. 
Ieder casino had weer wat anders, bij 
sommige was heel erg druk rond de 
tafels, terwijl er in andere casino’s heel 
veel rust heerste. 
Helaas moesten we al vrij vroeg terug 
met de boot. De laatste boot die we 
konden nemen was die van acht uur. 
Aan het vele gesnurk te horen, was 
dit voor sommigen toch niet te vroeg. 
Eenmaal weer terug in Hongkong 
gingen we eerst weer naar het hostel. 
Daarna kon iedereen wat voor zichzelf 
gaan doen. Sommigen gingen meteen 
naar bed om wat bij te slapen, anderen 
ging wat drinken.

Hong Kong, 1 augustus 
De dag van 1 augustus begon cul-
tureel met de mogelijkheid om naar 

het Hong Kong Museum of History te 
gaan. Hier was van alles te zien over de 
geschiedenis van Hong Kong. Het was 
interessant, niet alleen vanwege de 
geschiedenis zelf maar ook om te zien 
hoe de inwoners van Hong Kong te-
gen hun eigen geschiedenis aankijken. 
Ook werd door sommigen Kowloon 
Park bezocht - vlakbij ons guest house 
en zeer de moeite waard.
Om 12:20 uur vertrokken we met de 
metro naar Kowloon Tong om een be-
zoek te brengen aan de City University 
van Hong Kong. Ten eerste was de uni-
versiteit heel makkelijk te bereiken. Je 
liep vanaf het metrostation naar buiten 
recht de ingang van de universiteit in. 
We waren een uur te vroeg aanwezig, 
vandaar dat iedereen eerst zelf een 
beetje de universiteit verkend heeft. 
Hierbij kwamen we erachter dat er een 
infomarkt stond met de verenigingen 
van de universiteit voor de eerstejaars. 
Het was een gezellige universiteit, 
waar naar het leek veel georganiseerd 
werd. 
Om 14:00 uur begon ons programma 
met de presentaties. Vooraf werden 
we al verwelkomd met een pakketje 
waar onder meer een mok met het pe-
riodiek systeem in zat. Rik opende de 
presentatiereeks me een korte presen-
tatie over Nederland en de Universiteit 
van Leiden. 
Tijdens deze presentaties konden we 
het verschil presentatiestijl zien tussen 
Nederlanders en Chinezen, en viel het 
op dat alle vragen die gesteld werden 

afkomstig waren van westerse men-
sen.
Na de presentaties was er een uitge-
breide tour over het lab en was er een 
ruimte waar de posters opgehangen 
kon worden. Er werd een aantal vragen 
gesteld over de posters waar een uur 
de tijd voor was. Daarna liepen we via 
de universiteit richting een restaurant 
waarbij we langs een enorm zwembad 
op de universiteit kwamen. Na heerlijk 
gegeten te hebben aan een van de 
befaamde tafels met draaiende glazen 
plaat, was het rond half negen tijd om 
te gaan. 
De avond heeft iedereen vrij besteed 
om nog wat van de Hong Kongse cul-
tuur mee te pikken.

Hong Kong, 2 augustus
De laatste dag met officiële program-
maonderdelen begon opnieuw vroeg. 
Allereerst zou er een bezoek worden 
gebracht aan de oudste universiteit 
van Hong Kong: de University of Hong 
Kong. Deze universiteit, gelegen op de 
hellingen van Victoria Peak op Hong 
Kong Island, kijkt uit over downtown. 
Hier werden we hartelijk ontvangen en 
van een dorstlessend drankje voorzien. 
Een presentatie over het de universiteit 
in het algemeen en het departement 
in het bijzonder volgde, waarna we 
een informatieve rondleiding door het 
gebouw kregen. Ook was er uiteraard 
oog voor de universiteit zelf: enkele 
gebouwen uit het begin van de 20e 
eeuw waren een mooi contrast temid-
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den van de vele nieuwe en soms nog 
in aanbouw zijnde gebouwen.
Om 12:30 uur was het alweer tijd om 
afscheid te nemen, we werden om 
14:00 uur bij de Hong Kong Univer-
sity of Science & Technology verwacht. 
Welkomgeheten door een afvaar-
diging van de studievereniging van 
Scheikunde werden we meegeleid 
voor een uitgebreide labtour door 
een enorm gebouw. De HKUST is nog 
niet oud, wat duidelijk te zien was aan 
de meeste faciliteiten. Na een mooie 
rondleiding kregen we een presentatie 
over het leven aan de HKUST. Dit ein-
digde in een levendige dialoog over de 
vele verschillen tussen Leiden en Hong 
Kong. Deze werd voortgezet tijdens 
de rondleiding over de campus. De 
rondleiding eindigde in het restaurant 
van de universiteit. Hier hebben we 
met onze 10 gastheren en -vrouwen 
en onze groep weer lekker gegeten. 
Tijdens het eten bleek dat de Chinezen 
ook een soort verenigingslied hadden. 
Bij wijze van afscheid hebben we na 
het eten nog onze liederen aan elkaar 
voorgedragen. Al met al een bijzonder 
mooie, informatieve en vermoeiende 
dag.

Hong Kong, 3 augustus 
Tai Chi. Vandaag zijn we in alle vroegte 
opgestaan om in Kowloon Park, als 
echte Chinezen, de dag met Tai Chi 
te beginnen. De souplesse, kracht en 
schoonheid waarmee wij dit deden 
valt natuurlijk niet in woorden uit te 
leggen! Na de intensieve training ver-

trokken we richting de Ten Thousand 
Buddhas Monastery. Om het klooster 
te bereiken klim je te voet een heuvel 
op, waarbij aan weerszijden van het 
pad “gouden” beelden van monniken 
staan. De tempel op de heuvel was 
indrukwekkend. Duizenden kleine 
buddha beeldjes stonden opgesteld 
op vele planken aan de enorme mu-
ren. De muziek die er werd gespeeld 
voegde ook nog veel toe aan de sfeer. 
Als je dan toch in Hongkong bent dan 
wil je ook de Giant Buddha zien. Deze 
buddha is 34 meter hoog en kan - zoals 
bleek tijdens de terugreis - vanuit het 
vliegtuig worden gezien. De reis naar 
de grootste zittende bronzen buddha 
in de open lucht is een avontuur op 
zich. Eerst een klein uurtje in de me-
tro van Kowloon naar Lantau. Daarna 
5.7km met de kabelbaan de baai over 
en de bergen in. Dit leverde een fan-
tastisch uitzicht op!
Eindelijk zo ver, ons laatste avondje! 
Het perfecte excuus om flink te gaan 
stappen. Met de metro zijn we naar een 
discotheek genaamd Neptune 2 ge-
gaan. Uiteindelijk vonden we het mooi 
geweest en zijn we naar huis gegaan 
voor één uurtje slaap. De laatste avond 
was anders dan we ons voorgesteld 
hadden maar toch, een hele ervaring 
op zich. Met een prachtige reis om op 
terug te kijken, kon de laatste avond 
immers ook niet meer stuk!

Hong Kong, 4 augustus
Op de allerlaatste dag van onze reis 
vlogen we met de zon mee terug naar 

Nederland. Op het vliegveld in Hong 
Kong hadden we al afscheid genomen 
van Xindi, die op een andere vlucht 
naar huis zou stappen, evenals van 
Renkse en Tom, die nog twee weekjes 
vakantie voor zichzelf gepland hadden.
De tien uur naar Moskou waren al met 
al sneller voorbij dat gevreesd: films 
en series en spelletjes in het vliegtuig 
verdrijven de tijd goed genoeg. We 
zaten helaas met z’n allen behoorlijk 
verspreid over het vliegtuig, wat de ge-
zelligheid natuurlijk in de weg stond. 
Toen we instapten in het vliegtuig 
dat ons van Moskou naar Amsterdam 
zou brengen, was voor ons gevoel de 
nacht allang begonnen en de vlucht is 
door velen al slapend doorgebracht.
Toen was het moment daar dat we 
weer voet op eigen bodem konden 
zetten. Voor velen wachtte een roe-
rende hereniging met de ouders die 
zo lief waren om hun studentjes op te 
pikken van Schiphol. Een klein groepje 
CDL’er zat ’s avonds laat nog in de trein 
naar Leiden, en zo kwam er een einde 
aan onze prachtige reis.

CDL, bedankt!
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EJW 2011: Sjaarzen in de dop

Toen iedereen gearriveerd was, moes-
ten we ineens een nieuw trucje leren! 
“Alle nullen in de matrix!” Het duurde 
even voor wij - de nullen - doorhad-
den wat een matrix nou precies is. 
Gelukkig waren er genoeg mentoren 
en EJW’cieleden aanwezig om het 
ons fijntjes uit te leggen. Onze wel-
komstcadeautjes kregen we gelijk 
bij de vorming van onze allereerste 
matrix.  Een t-shirt, een rugzakje, een 
pet en een fashionable keycord met 
je persoonlijke Sjaars-in-de-dop-ID! 
Uiteraard moesten deze spullen het 
hele weekend gedragen worden.
Even later verlieten we met toch een 
enigszins trots gevoel het centraal sta-
tion. Samen fietsten we naar het Gor-
laeus om kennis te maken met de twee 
prachtige studieverenigingen die MST 
rijk is, CDL en TG, en werden we ook 
voorgesteld aan de EJW’cie. Op deze 
locatie hebben we nog meer liederen 
ontdekt! Na gezongen te hebben 
voor onze eigen studieverenigingen, 
konden we die van LST natuurlijk niet 
vergeten. Dat zullen ze vast gewaar-
deerd hebben. 
Voordat iedereen in het Gorleaus los-
gelaten werd, kregen we een lekkere 
lunch voorgeschoteld. Daarna was het 
spel om de meeste Kudo’s te verdienen 
losgebarsten! Eerlijk gezegd heb ik 
geen idee wie er gewonnen hebben, 
maar volgens mij waren wij het in 
ieder geval niet. 
Na ons geïnstalleerd te hebben op 
de slaapzalen en ons buikje rond te 
hebben gegeten bij het avondmaal, 
was het weer tijd om op je Sjaars-in-
de-dop-ID te kijken. Het was tijd voor 
het maken van het MST-2011 jaarlied! 
Maar een lied alleen is natuurlijk geen 

complete voorstelling, daarom moest 
elk groepje ook een uitgebreide cho-
reografie in elkaar flansen. Ik zal maar 
niet vertellen wat voor afgang ons 
groepje heeft doorstaan... Het jaarlied 
dat gewonnen heeft is een mooie 
parodie op Sterrenstof van De Jeugd 
van Tegenwoordig. Eeuwige roem is 
wat het winnende groepje kreeg. Om 
te vieren dat wij - nuldejaars MST-ers 
- officieel een jaarlied hadden vervaar-
digd, werd de avond afgesloten met 
een knallend feest.
Hoewel het schijnt dat de EJW’cie za-
terdagochtend onze slaapzaal binnen 
is gekomen om ons met een megafoon 
te wekken, heb ik daar persoonlijk niet 
zo veel van gemerkt. Wel moesten we 
al snel buiten verzamelen, in de matrix 
natuurlijk, die deze ochtend een heel 
stuk beter gelukt was dan de avond er-
voor. Een fris potje ochtendgymnastiek 
schudde alle nullen lekker wakker. De 
fanatiekste ochtendgymnasten moch-

ten als eerste een broodje nuttigen als 
waardering voor hun inspanningen.
Met z’n allen gingen we met de bus 
naar de MST-faculteit in Delft. Daar 
aangekomen maakten we kennis met 
een uiterst ingewikkeld handelsspel: 
het shampoospel! Ik zal eerlijk zijn, de 
ochtend verliep verschrikkelijk traag. 
Gelukkig besloten wij, de technologen 
van ons shampoobedrijf ‘BLING BV’, 
om ons eigen levenspad te kiezen en 
namen we ontslag. Zonder baan geen 
geld natuurlijk, maar wat valt eraan te 
doen? Wie heeft wél geld? De Bank 
natuurlijk! “Op de grond! Dit is een over-
val! Geef ons al je geld!” Tot onze spijt 
waren de bankmedewerkers er niet 
van overtuigd dat onze pistolen echt 
waren, maar uiteindelijk boden ze ons 
wel een baantje aan. Win!
Na zo’n lange dag waren de mentoren, 
de besturen, de EJW-cie, maar vooral 
de nullen érg hongerig.  Gelukkig werd 
er in de ECAST gezorgd voor een lek-

Lina Kan

Vrijdagochtend 12 augustus was het zo ver. Ik vertrok geheel 

niet zenuwachtig met mijn koffer, slaapzak en luchtbed op mijn 

fiets gepropt naar station Leiden Centraal. Daar aangekomen 

zag ik allerlei mensen met gekke hoeden en giletjes, mijn naam 

roepend, naar me toe rennen. Met enige verbazing begon ik me 

te mengen met andere nullen/mentoren/bestuursleden. 
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ker diner. “Wat zullen we brouwen bij de 
BBQ, wat zullen we brouwen? Ethanol!” 
Béétje jammer dat er voor het grootste 
deel van het avondmaal geen bestek 
was, maar dat leverde wel erg veel 
creatieve oplossingen op! 
De BBQ was afgelopen en het was 
hoog tijd voor een Delftse kroegen-
tocht. Na een paar kroegen, biertjes 
en een warme chocomel ontdekte ons 
groepje een heuse live-band! Daarom 
hebben we het laatste deel van de 
avond de kroegentocht gestaakt en 
zijn we mee gaan swingen met die 
coverband.
Paniek! De bus is kapot en we moeten 
allemaal groepje voor groepje in een 
apart busje terug worden gebracht 
naar Leiderdorp! Dit duurde ontzet-
tend lang. “Hey buschauffeur, de hele 
bus moet plassen...” Oh verrassing! De 
bus is stiekem helemaal niet kapot, het 
is gewoon tijd voor het nachtspel! Als 
één na laatste groepje mochten wij 
vertrekken. We eindigden uiteindelijk 
als allerlaatste groepje dat terugkwam, 
omdat we ‘verdwaald’ waren op de 
wc. Wie had dat nou gedacht... Tijdens 
deze ontdekkingsreis moesten we 
hints volgen en het goede pad vinden 
langs alle vier besturen van het CDL en 
TG. We verbaasden onszelf nog over 
de kennis die we hadden opgebouwd 
tijdens deze afgelopen twee dagen! 
Met de goede antwoorden op hun 
vragen konden we Gotta-Catch-’M-All 
kaartjes van alle bestuursleden verdie-
nen die we de volgende dag moesten 
sorteren op bestuur en bestuursfunc-
tie. Na deze lange, maar erg leuke en 
originele nacht waren we eindelijk 

wedergekeerd op onze slaapzalen en 
vielen allen in een diepe en vredige 
slaap.
De zondagmiddag was een rustige, 
doch drukke middag. We maakten 
namelijk door middel van allerlei toe-
passelijke spelletjes kennis met een 
aantal commissies van het CDL en TG! 
Wat me bij is gebleven is de überlelijke 
supermooie fiets van Mo die we met 
z’n allen hebben mogen beschilderen 
in allerlei vrolijke kleuren. De schuur-
plekken van de zeepbaan (zandbaan) 
op mijn broek en ellebogen zal ik ook 
niet snel vergeten. Of het feit dat ik bij 
het proberen te raken van de foto’s 
van het bestuur van TG, toch meer 
echte bestuursleden geraakt leek te 
hebben... Deze middag was naar mijn 
mening een groot succes!
Hét hoogtepunt van dit weekend 
brak aan. We mochten eindelijk wraak 
nemen op onze gemene EJW’cie! 
Na een hevige achtervolging kregen 
we ze te pakken en met een mooie 
slingerbeweging belandden ze in het 
water! Natuurlijk zijn wij geen discrimi-
nerende nullen, dus wat mentoren en 
bestuursleden mochten het water ook 
in. Ik geloof dat er zelfs een paar nullen 
in terecht zijn gekomen. In ieder geval 
heb ik wel een hoop natte knuffels 
ontvangen. Na dit spannende mo-
ment mochten we onze gedichtjes en 
cadeautjes presenteren aan de EJW’cie 
als dank voor al hun harde werk. Ik zag 
een hele hoop mooie dingen voorbij-
komen, maar het allermooiste cadeau 
was toch wel Rogier in zijn avondkle-
ding.

EJW 2011: Sjaarzen in de dop

Voor een aantal mensen was dit het 
einde van het weekend, omdat ze nog 
wilden slapen voor de EL CID week, 
maar de rest mocht hun eigen kleren 
tevoorschijn halen en de hele nacht 
doorfeesten! 
Een paar magere uurtjes slaap later 
werden we weer gewekt. Het was tijd 
om te ontbijten, maar voor een aantal 
mensen was het vooral tijd om de 
spullen in te pakken en te vertrekken 
richting de EL CID week! Om 11 uur 
aangekomen op de Beestenmarkt in 
Leiden kreeg ik nog net de kans om uit 
te krassen: “Hoi, ik ben Lina en ik doe 
MST - “ ... en toen was mijn stem weg. 
Toen wist ik dat het weekend 100% 
geslaagd was!
Aanwezige besturen, mentoren, maar 
vooral de EJW’cie: Cas, Charlotte, Len-
nard, Long, Maurits, Nicole en Raisa, 
bedankt voor dit superleuke eerste-
jaarsweekend!
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Op bezoek bij: de OC

Een vage naam, “heb ik wel eens van 
gehoord”, de opleidingscommissie is 
niet een van de bekendste instanties 
van de opleiding. Wat veel mensen 
niet weten is dat het de belangrijkste 
kans op inspraak is voor studenten. 
Tijdens de vergaderingen worden 
niet alleen de resultaten van de (vak)
enquêtes besproken, maar wordt ook 
ingegaan op algemene zaken bin-
nen de opleiding zoals het rooster, 
de voorzieningen op de faculteit en 
het Onderwijs en Examenregelement 
(OER). De studentleden van de OC 
wordt hierbij gevraagd om hun me-
ning en zij hebben de mogelijkheid 
om zelf plannen in te dienen. Heb jij 
dus een goed idee voor de opleiding, 
zorg dan dat het via een studentlid in 
de OC geïntroduceert wordt!
Dit jaar zijn de studentleden: Kimber-
ley Zwiers (1e jaars), Joey Matla (2e 
jaars technologie), Nienke Firet (3e 
jaars technologie), Koen van der Ham 
(3 jaars scheikunde)
In oktober zullen nieuwe studentleden 
gekozen worden. 
Om een betere indruk te krijgen van 
wat de OC allemaal doet volgt hier een 
verslag van de afgelopen vergadering. 
Allereerst zijn de vakenquêtes uit de 
derde periode behandeld. De vak-
ken werden over het algemeen goed 
ontvangen, hoewel er enige discussie 

was over de moeilijkheidsgraad van 
het tentamen structuuranalyse ten 
opzichte van de oefenopdrachten. 
Hierna werd een plan besproken voor 
een herschikking van het curriculum, 
ingediend door het CDL. Hierin werd 
voorgesteld STM te verplaatsen naar 
het tweede jaar op de plaats van BCH, 
dat op haar beurt zou worden samen-
gevoegd met MLB. Tevens zou er ruim-
te ontstaan in het derde jaar voor een 
extra (bio)vak. Hoewel er veel steun 
was voor het verplaatsen van STM was 
er veel debat over de invulling van het 
curriculum qua biochemische vakken. 
Hierover zal dus later meer volgen. 
Een tweede plan, ingediend door 
Koen van der Ham en mijzelf, betrof 
de komst van een evaluatieformulier 
voor het opleidingsbureau (Peter 
Hamersma, Pieter van Dooren en Anjo 
Schaap). De gehele OC zag het nut van 
een dergelijke evaluatie in, voor de 
precieze vorm is inmiddels een eerste 
versie gemaakt. 
Tot slot werd een evaluatie besproken 
waarin de OC leden van verschillende 
opleidingen was gevraagd naar hun 
visie wat betreft de OC. Hieruit bleek 
dat de OC leden voldoende inspraak 
hebben, maar dat de bekendheid nog-
al wat te wensen over laat. Namens het 
CDL hoop ik dat dit artikel hier weer 
een steentje toe bijgedragen heeft!

Rik Mom

Blurb uit de oude doos
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Blurb uit de oude doos
Uit het archief

Waar eens flink opruimen al toe kan leiden. In het archief kwamen we een map vol met Blurb  

(origineel met een b!) tekeneningen tegen. In deze Chimica vinden jullie hier een selectie van.
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Rino in Genève: Supraquoi?

Even voorstellen, Stichting Rino is een 
groepje Bètastudenten dat langs mid-
delbare scholen in Nederland reist met 
de show ‘Freezing Physics’, waarin na-
tuurkundige principes worden uitge-
legd aan de hand van een groot aantal 
experimenten met vloeibare stikstof. 
Stichting Rino oriënteert zich ook in-
ternationaal, samen met vergelijkbare 
Europese stichtingen en verenigingen.
Zo kwam het dat ik samen met twee 
andere studenten, beide informatici, 
afreisde naar Zwitserland om daar een 
verkorte versie van onze show in het 
Frans te geven. Vrijdagochtend 16 sep-
tember vertrokken we al vroeg vanaf 
Schiphol, en werden we in Genève 
opgewacht door onze contactpersoon 
daar. Allereerst werden we rondgeleid 
door de vele onderzoeksgroepen 
die het Physics Department van de 
universiteit rijk was. Er wordt onder 
andere veel onderzoek gedaan naar 
grafeen, gewerkt met Scanning Tun-
neling Microscopes (STM), superlasers 
en natuurlijk supergeleiders. Heel 
interessant om zoveel grote onder-
zoeken te mogen bezoeken, en des 
te leuker omdat de onderzoeksleiders 
zo enthousiast waren over de reden 
van onze komst. ’s Avonds gingen we 
naar een culturele theatervoorstelling 
over supergeleiding, die de universiteit 
samen met een toneelgroep in elkaar 
had gezet. Het was heel leuk om ook 
eens een artistieke visie op weten-
schap te zien!

Zaterdag werd een drukke dag: de 
dag van onze optredens. We waren 
al vroeg in het gebouw om de show 
op te bouwen. De show ging uit van 
een feestje voor de ontdekking van de 
supergeleiding, en dus versierden we 
ons podium en de tribune met slin-
gers, vlaggen en balonnen. Om twee 

uur begonnen onze shows. We waren 
vooral zenuwachtig vanwege het feit 
dat we het Frans niet helemaal machtig 
waren, maar gelukkig hadden we het 
zo goed geoefend dat de show bijna 
vlekkeloos verliep. Zowel de ouders als 
de kinderen vonden de experimenten 
erg leuk. Na de shows stonden we de 

Shirley Wouters

Honderd jaar geleden werd in Leiden de supergeleiding ontdekt 

door Heike Kamerlingh Onnes in Leiden. Een wetenschappelijk 

fenomeen waarvan we nog steeds niet weten hoe het precies 

werkt. In de maand september werd er een groot symposium 

georganiseerd in Genève ter ere van de 100ste verjaardag van 

de supergeleiding, en stichting Rino was uitgenodigd om daar 

drie shows te geven voor de kinderen van werknemers van uni-

versiteit Genève en CERN.
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rest van de middag met een markt-
stand in de hal, en konden de kinderen 
en hun ouders zelf alle proeven doen 
die we net hadden laten zien. Voor ons 
was het zeker een geslaagde dag!
Zondagwas een vrije dag, en heb-
ben we alle toeristische hotspots van 
Genève bekeken, en aan het eind van 
de dag een gedineerd met een gepen-
sioneerd lid van de V.N, Arthur Dahl, 
die ons graag wilde ontmoeten. En 
een reis naar Genève is natuurlijk niet 
compleet zonder een bezoekje aan 
het fysische middelpunt van Europa: 
CERN, huis van de deeltjesversneller, 
waar we maandag naartoe gingen. 
Helaas  konden we niet bij de Large 
Hadron Collider zelf komen, omdat die 
op het moment in werking was, maar 
we hebben een rondleiding gekregen 
door de gebouwen, geluncht met de 
medewerkers en wetenschappers, en 
natuurlijk een bezoekje aan het CERN 
museum gebracht. Al met al was het 
voor ons een geweldig weekend, en 
een enorm voorrecht dat we de kans 
kregen om dit te beleven!

Rino in Genève: Supraquoi?
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M.A.T.C.H.

Woensdag 14 september was de 
kickoffborrel van het nieuwe MATCH 
seizoen. Een grote groep aanwezigen 
haalde herinneringen op van vorig 
jaar, praatten over de spectaculaire 
finale en filosofeerden over de beste 
groepssamenstelling. 
Na een korte uitleg voor de eerstejaars 
over wat het Majestueuze Activiteiten 
Toernooi voor Chemisch Hoogopge-
leiden nu eigenlijk inhoudt werd de 
inschrijving geopend. Al snel werden 
de eerste groepjes ingeschreven en op 
het moment van schrijven zijn er al elf 
MATCH-groepjes ingeschreven. 
De eerste activiteit die zal meetellen 
voor MATCH is al snel: vrijdag 30 sep-
tember om 13:00 uur zal een groep van 
40 CDL’ers met elkaar de strijd aanbin-
den in een groot Paintballavontuur. De 
inschrijflijst was in no time vol: het be-
looft een fanatiek MATCH te worden!
Heb je de MATCH-kickoff gemist en 
wil je toch nog meedoen? Inschrijven 
voor MATCH kan altijd: vorm een 
groepje van minimaal 3 en maximaal 6 
deelnemers en stuur dit in een mailtje 
naar het bestuur of kom langs op de 
bestuurskamer!

Anthe Janssen

Na een jaar lang mooie activiteiten in het grootse MATCH konden wij als 79e bestuur dit natuur-

lijk  niet zomaar overboord gooien. MATCH is dan ook terug! Dit jaar zullen er twee seizoenen 

MATCH worden georganiseerd. Wie volgt de SLARKS op? Wie voegt zich erbij in de Hall of Fame? 

Time will tell...
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