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De jaarlijkse Belgiëreis voor tweedejaars was weer een daverend succes! Er zijn weer 
bedrijven bezocht, er werd veel gedronken en er is veel geprakt. Belgiëreisganger Jeroen 
Verheij was zo vriendelijk om zijn scherpe pen te gebruiken om ons verslag uit te bren-
gen  van deze zeer geslaagde reis!

Bladvulling

10 HatcHikidee Bestuurstrip

Zoals in de vorige Chimica te lezen was verblijft onze e.t. ab actis Mark Rood in het 
mooie Valencia voor een onderzoeksstage. Hij is inmiddels alweer terug, maar heeft 
in de tussentijd wel bezoek gehad van al zijn oud-bestuursgenoten. Wij waren dus 
wel benieuwd naar wat Hatchikidee nu weer voor spannends heeft meegemaakt!
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4 exclusief!
Dit eerstejaarscommissie van dit jaar is al een tijdje bezig hun jaargenoten te 
vermaken. En hoe! Nog maar net een half jaar bezig en nu al hebben ze er 3 activiteiten 
opzitten. Na een gratis lunch hebben ze ook een excursie naar het Omniversum en 
een nieuwsjaarsborrel georganiseerd. De Chimica doet daar verslag van!

7 lustrumreis naar cHina!

Een lustrum en dus ook een lustrumreis en dus geen Europa! De lustrumreiscommissie 
pakt dit jaar dan ook extra groot uit en zal ons meenemen naar het exotische China! Welke 
boeiende plaatsen we exact zullen bezoeken is te vinden in deze Chimica!

Redactioneel
Liefste CDL’ers,

De tweede Chimica van dit jaar heeft eventjes op zich laten 
wachten, maar hij is er dan eindelijk.  
We hebben met de redactie weer wat oude vertrouwde 
rubrieken geschreven, maar ook hele nieuwe rubrieken tot 
leven gewekt. Zo is BLURP weer te vinden in een prachtige 
strip waar het water molecuul weer uit zijn dipolaire 
depressie is, uiten Dennis van der Meij en Tom Postma hun 
frustraties weer in een sappige column en schrijft onze 
lieftallige Preases Meaux weer een mooie Praesidiaal.
Met onze nieuwe hoofdredacteur Anthe Janssen en 
een speciale fractie binnen de redactie die zich bezig zal 
houden met een nieuwe layout, gaat de Chimica een 
nieuw tijdperk tegemoet! 

Namens de hele redactie wens ik u veel leesplezier!

Praesidiaal
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Verenigingsliefde

Op het moment van het schrijven van 
dit praesidiaal is Valentijnsdag (en de 
Valentijnsborrel!) net voorbij. Toch wil 
ik, in al mijn sentimentaliteit, nog even 
doorgaan over de liefde. Maar dan 
niet zo zeer over liefde voor die ene 
persoon waar je Valentijnsdag dan-
send, zoenend en chocoladefonduend 
mee hebt doorgebracht, maar over 
die onvoorwaardelijke liefde voor een 
vereniging (al dan niet ingeschreven 
bij de KvK). 

Wat precies motiveert nou een be-
paalde persoon om constant tijd en 
energie te steken in een vereniging om 
die vooruit te helpen en te verbeteren? 
Sommigen zijn zelfs bereid om achter-
stand op hun studie op te lopen door 
in het bestuur te stappen of om een 
zware commissie op zich te nemen. En 
anderen verlaten zelfs hun vriend(in) 
om hun verenigingsambities na te 
streven! 

Verschillende theorieën zijn van toe-
passing op dit opmerkelijk verschijnsel 
waarbij een individu op een onzelf-
zuchtige manier zich inzet voor een 
gemeenschap. In eerste instantie is 
er de evolutietheorie, die zegt dat de 
overlevingskansen van de mens (en 
andere dieren) veel groter is wanneer 
zij samenwerken om hun overlevings-
doelen na te streven. Hierdoor hebben 
wij een soort drang ontwikkeld om 
naar wezens toe te trekken die sterk 
op ons lijken, zodat de overlevering 
van onze genen een grotere kans van 
slagen heeft. Volgens sommige evo-
lutionisten ligt dit zelfs ten grondslag 
aan het principe van vriendschap.

Een andere theorie die ontstaan is 
in de sociologie zegt dat we graag 
een ‘hoger doel’ nastreven. Doordat 
een persoon zich bewust is van zijn 
‘kleinschaligheid’, wil die graag een 
hoger doel vervullen door zich in te 
zetten voor een grotere gemeenschap. 
Hier haalt het individu een gevoel 
van zelferkenning uit, omdat die veel 
betekend heeft voor een grotere groep 
mensen.

Welke van deze, of andere, theorieën 
de juiste is weet ik niet. Mijn persoon-
lijke mening is dat mensen zich aan-
getrokken voelen tot een bepaalde 
vereniging omdat die vereniging ook 
over een bepaalde cultuur, normen 
en waarden beschikt waar wij ons 
mee kunnen identificeren. Dat zou de 
reden kunnen zijn dat een vereniging 
altijd ‘hetzelfde soort mensen’ aantrekt, 
wat je misschien nog sterker ziet bij 
studentenverenigingen dan studiever-
enigingen. In een zekere zin zou je zelfs 
kunnen zeggen dat je een vereniging 
wèl kan zien als ‘die ene persoon’, 
wiens idealen, karakter en persoonlijk-
heid je net zo veel kan koesteren als bij 
een levend mens. Een vereniging kun 
je dan weliswaar niet vasthouden of 
omhelzen. En een vereniging kun je 
ook niet knuffelen of zoenen. En met 
een vereniging kun je al helemaal niet 
chocoladefonduen. Maar geloof mij 
als ik zeg dat je wel van een vereniging 

kunt houden, met heel je hart. Een 
vereniging zal nooit zeggen dat zij ook 
van je houdt, maar ‘onvoorwaardelijke 
liefde’ is dan ook wanneer je daar ge-
noegen mee neemt.

CDL. Onvoorwaardelijk.

Praesidiaal
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ExClusief!
Dennis van der Meij, Madelon 
Molhoek

Vanaf dag één zat deze bruisende, en-
thousiaste groep sjaars vol met ideeën 
voor allerhande activiteiten. De tijd zal 
leren welke van hun plannen ze ten 
uitvoer zullen brengen, hoe dan ook 
een commissie om in de gaten te hou-
den, of je nu eerstejaars bent of niet!

Omniversum
Zesentwintig november, op deze kille 
dag zou het gebeuren, de eerste acti-
viteit van de EC 2010; ExClusief. Na het 
geweldige OC college van deze vrijdag 
verzamelden 15 eerstejaars en 4 be-
stuursleden van 2 verenigingen om de 
reis naar Den Haag te beginnen. Deze 
reis werd mede mogelijk gemaakt door 
het openbaar vervoer en al snel waren 
we bij het Omniversum aan gekomen. 
We konden eindelijk weer opwarmen. 
Rust was er echter voor ExClusief niet 
bij. Negentien kaartjes, negentien 
mensen, en toch een kaartje te weinig. 
Lekker bezig jongens, dit belooft veel 
goeds.

We zijn uiteindelijk toch met z’n allen 
binnen gekomen en zijn de educatieve 
film ‘Under The Sea’ gaan kijken. Het 
ging over het leven onder water en 
dan voornamelijk over dat leven wat 
de meeste mensen niet te zien krijgen, 
diepzee en zeldzame vissen dus. Het 
was verbazingwekkend interessant, 
wat menig eerstejaars van te voren 
niet had verwacht. Het ronde scherm 
om je heen zorgde voor extra charmes 
en een bijzondere belevenis. Maar we 
zijn nog steeds MST’ers, dus het bleef 
niet alleen maar serieus en leerzaam. 
Er moest natuurlijk gewerkt worden, 
gewerkt aan de schunnige grappen en 
opmerkingen als “Dat lijkt mijn moe-
der wel” vlogen al snel de zaal door. 

Voor degenen die er niet bij waren, 
sommige vissen waren op zijn minst 
gezegd afschrikwekkend lelijk.

Na een klein driekwartier ging het licht 
weer aan, konden we eindelijk onze 
misselijkheid van het achterover liggen 
inslikken en verlieten we de zaal. De 
film was helaas erg snel afgelopen en 
we hadden liever wat meer gekeken. 
Maar niet alles was droevig en jammer, 
er stond ons namelijk nog een erg leuk 
onderdeel op te wachten. Het borrelen 
bij Ymke. Na de tram en trein weer ge-
nomen te hebben liepen we weer door 
de kou naar het huis van Ymke, waar 
de deur nog best wel dicht was. Na een 
lange tijd werd eindelijk de deur open 
gedaan en konden we naar binnen en 
borrelen. Het was nog een erg leuke 
avond met een drankje en veel snacks. 

NieuwSjaarsborrel 
Tja, dan zit je hier. Vlak na zo’n Nieuw-
jaarsborrel. Op het moment van schrij-
ven is het Chinese Nieuwjaar net drie 
dagen begonnen. Je hebt iedereen 
een gelukkig nieuwjaar gewenst en 
je hebt lekker geborreld en dan moet 
je nog zo’n stuk schrijven. Helemaal 
geweldig natuurlijk. Het eerste blok 
is morgen vrij dus ik kan redelijk uit-
slapen, dus aan het werk, tijd genoeg 
om een leuk stukje te schrijven over 
de NieuwSjaarsborrel, georganiseerd 
door de EC. 
Het was weer mooi, het was heel 
erg gezellig met alle eerstejaars en 
er is flink geborreld. Ik kwam na een 
borrel op de studentenvereniging 
natuurlijk fashionably late aan, t=2 
uur en de borrel was al in volle gang. 
Nadat er een nieuwe fles champagne 
was opengetrokken om mij nog van 

een welkomstdrankje te voorzien kon 
het feest dan echt beginnen. Ik had 
helaas de prachtige speech van de EC 
gemist, maar volgens Madelon was 
het overweldigend. Ondanks het mis-
sen van de speech moest het feestje 
toch doorgaan. Er was genoeg bier 
en de tappersgilde deed prima werk. 
Er werden volop spelletjes gespeeld, 
waarvan waarschijnlijk de helft van 
de spelers niks meer weet, en er werd 
genoeg gesocialiseerd. Om mijn late 
binnenkomst te compenseren ben ik 
maar als een van de laatste Sjaars op 
de borrel gebleven. En terecht, want 
het was weer een hele mooie activiteit. 
De EC heeft weer goed hun best ge-
daan. De gekkigheid was er gelukkig 
wel, maar het is beperkt gebleven, 
voor zo ver ik weet heeft niemand 
een gracht opgezocht. Al met al was 
het weer een geslaagde borrel met 
het thema *thema*. De EC was volop 
in glitters en sterren versierd en de 
zaal was omgetoverd in een werkelijk 
paradijs (mede dankzij de muziek en 
het bier). Nu vlak voordat ik naar bed 
ga en me klaar maak voor een heerlijk 
college Structuuranalyse, heb ik alweer 
zin naar de volgende activiteit van de 
eerstejaarscommissie. 

De eerstejaarscommissie van ’10-’11 was al lange tijd het onderwerp van gesprek, roddels en 

gefluister. Na veel ‘niet hopen’ en ‘wacht maar af’ is de commissie dan toch compleet en geïnstal-

leerd. Voor dit collegejaar zijn Eerstejaars Commissie: Ymke van Zwet, Mariëlle Wiegman, Bianca 

van Tol, Stan van de Poll, Sandra Wiegman, Madelon Molhoek, Boris Polm en Marc Sonneveldt. 

Zij hebben zichzelf al snel gedoopt tot “ExClusief”



ExClusief!

Producing energy from alternative fuel sources will help to protect our world and  
our children’s future.

Albemarle’s success has always depended on anticipating the challenges and 
opportunities that lie ahead. That’s why we’re working on sustainable solutions 

such as developing catalysts that convert renewable biomass materials, like 
algae, leaves and wood chippings, into transportation biofuels. 

No one has all the answers, but through our research and development 
programs and the partnerships we’ve formed, we’re unlocking the 

potential of renewable energy sources.

© 2010 Albemarle Corporation. All rights reserved worldwide.

Max’s mother works for Albemarle.

www.albemarle.com

fueling  
hiS  
future
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Lang zullen we leven in de 17Chlooria!

Lustrumthemabekendmaking
Om het thema op passende wijze in te 
luiden is tijdens een borrel op 10 no-
vember het thema gepresenteerd. Er 
werd in de wandelgangen al flink ge-
speculeerd over mogelijke thema’s als 
“Vet lipofiel!”, “Lord of the Benzeenring” 
en “Op een entropisch eiland” maar 
die waren helaas - of beter gezegd: 
gelukkig - allemaal fout. Het komende 
lustrumjaar staat namelijk in het thema 
van Hollandsch 

17
Chloorie!

Activiteiten
Mocht je nu denken “Leuk, maar wat 
houdt dat dan precies in?”, dan is het 
antwoord simpel. Het houdt in dat in 
het komende jaar vele leuke activi-
teiten georganiseerd worden. Denk 
bijvoorbeeld aan de lustrumreis, waar-
over je in dit nummer nog meer kunt 
lezen. Maar ook activiteiten dichter 
bij huis zijn er genoeg. Zo wordt het 

Zoals je misschien wel weet zijn we bij het CDL gek op feestjes. 

Normaal gesproken hebben we geen enkele reden nodig om een 

feestje te bouwen maar als je vereniging haar 85e verjaardag 

viert is dat natuurlijk wel een mooie gelegenheid om eens flink 

de bloemetjes buiten te zetten. Het komende jaar 2011 betekent 

namelijk het jaar van het 17e lustrum! Maar zeg nou zelf, wat is 

een feestje zonder thema? Helemaal niets!

hoogtepunt van het lustrumjaar is na-
tuurlijk de lustrumweek die loopt van 
16 tot en met 20 mei. Die week trappen 
we af met de barbecue, gaan we los op 
het feest en vieren we de verjaardag 
zoals het hoort, met taart! 

Schaatsen en Sinterklaas
De eerste twee dingen waar je aan 
denkt bij Hollandsch 

17
Chloorie zijn 

natuurlijk schaatsen en Sinterklaas. Dat 
erkent de LuCo ook, dus op 3 decem-
ber werden de ijzers ondergebonden 
en na een welgemeend “It Giet Oan!” 
kon het ijs betreden worden. Hier 
bleek al snel dat de een iets beter kon 
schaatsen dan de ander, maar de lol 
was er niet minder om. 
De goedheiligman was speciaal voor

het CDL nog wat langer in Nederland 
te gebleven dus op 8 december was 
het voor de stoute leden billenknij-
pen. De Rijmpiet had voor iedereen 
een mooi gedicht gemaakt, maar ook 
de MATCH-groepjes waren op dreef. 
Logisch, er konden immers punten 
verdiend worden. 

Kortom, het wordt een lustrumjaar om 
nooit te vergeten. Of zoals de Liedcie 
al schreef: “We houden van een feestje, 
een reis en almanak. We feesten door 
tot ’s morgens vroeg en zijn nog 5 jaar 
brak!” 

De Lustrumcommissie

lustrum natuurlijk geopend met een 
feest, op 20 april. Een week later, de 28e, 
vindt het lustrumsymposium plaats en 
weer een week later, op 2 mei, wordt 
de lustrumalmanak gepresenteerd. Het 



chimica 7
Lustrum

Lang zullen we leven in de 17Chlooria! Lustrumreis naar China!
Rik Mom
Lustrumreiscommissielid

Denk groots, denk exotisch, denk China! In de zomer van 2011 

zullen we een bezoek brengen aan dit prachtige land. De 25 

deelnemers zullen zonder twijfel voorpret hebben bij de ge-

dachte aan het lopen door de drukste winkelstraat ter wereld, 

het fietsen door de rijstvelden in het schitterende Karstgebergte 

of het bezoek aan de grootste permanente lichtshow ter wereld! 

Dag 1  Vliegen naar Shanghai
Dag 2  Aankomst en wennen aan klimaat
Dag 3-8   Shanghai
Dag 9-10 Slaaptrein naar Yangshuo
Dag 11  Yangshuo en omgeving bezoeken
Dag 12  Reizen naar Hong Kong
Dag 13-17 Hong Kong & Macau
Dag 18  Terug vliegen naar Amsterdam

Programma

Shanghai is het grootste economisch 
centrum van China, wat weer spiegelt 
wordt in haar 19 miljoen inwoners en 
bloeiende chemie. Hiermee zal kennis 
worden gemaakt tijdens een bezoek 
aan een aantal grote multinationals: 
DSM, Philips, Akzo Nobel en Evonik. 
Waar geld wordt verdiend, wordt dit 
natuurlijk ook uitgegeven. Dit is terug 
te zien in de enorme winkelstraten en 
hypermoderne gebouwen die Shang-
hai rijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de 468 meter hoge, spectaculair 
gevormde Oriental Pearl Tower (zie 
afbeelding). 
Tussen alle moderne gebouwen door 
schemert de lange historie van de 
stad. Met bezoeken aan onder andere 
de City God tempel, Yuyuan tuien, de 
Bund en het Shanghai Museum wordt 
hier ruim aandacht aan besteed.
Na de drukke wereld van Shanghai 
reizen we per trein naar het rustige 
Yangshuo. Dit stadje ligt midden tussen 
de rijstvelden in het Karstgebergte en 
is daarom een paradijs voor natuurlief-
hebbers. Er zal een fietstocht worden 
gemaakt door de opmerkelijk vlakke 
dalen tussen de bergen. Traditionele 
boeren met de bekende rijsthoeden 
ploegen het land om met hun buffels. 
Anderen dragen de oogst in enorme 
balen weg met een juk. Dit zelf probe-
ren te dragen is een ervaring, maar kan 
resulteren in, in lachen uitbarstende 
boeren. Tijdens de fietstocht zal ook 
Moonhill worden bezocht, van waar 
een prachtig uitzicht op de omlig-
gende bergen mogelijk is. 
Voor degenen die niet van natuur 
houden is er vanzelfsprekend ook 
genoeg te doen: marktjes, lekker eten 

en massages zijn slechts een paar 
voorbeelden. 

De reis zal worden vervolgd naar 
Hong Kong. Op het eerste gezicht lijkt 
deze stad het Westen van het Oosten 
met zijn indrukwekkende skyline. De 
rijke historie van de stad is echter niet 
vergeten. Deze wordt nog elke avond 
uitgebeeld in The Symphony of Lights 
waaraan de hele skyline mee doet. 
Daarnaast zullen onder andere de 
10.000 Bhoeda’s tempel en Man Mo 
tempel worden bezocht. Interactie 
met de “locals” wordt gegarandeerd 
door een lesje Tai Chi en een avondje 
met de Chinese studenten. Naast 
culturele activiteiten in de stad zullen  
de universiteiten University of Hong 
Kong, City University of Hong Kong en 

Hong Kong University of Science and 
Technology bezocht worden. 
Aan de overkant van de baai van Hong 
Kong ligt Macau, ook wel Las Vegas 
van het Oosten genoemd. Waar over-
dag vooral het strand en de Portugese 
monumenten attracties zijn, buist ’s 
nachts het casinoleven op. Tijdens de 
reis zullen wij hier een volle dag (en 
nacht) in duiken!
Helaas zal na het bezoek aan Hong 
Kong en Macau een einde komen aan 
de reis. 
Rest mij nog namens de gehele 
Lustrumreiscommissie te zeggen: Wij 
hebben er zin in!  
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Ontspoord
Dennis van der Meij

Ik ben rustig onderweg voor een heer-
lijk biertje, ben ik precies op tijd voor 
mijn trein: Vertraging. En dan durven 
ze nog te beweren dat het maar vijf 
minuten zijn ook. Sta je daar tussen 
de biologen en HBO’ers in de kou te 
wachten. Eén uitleg voor de bipolaire 
depressie die in de toekomst op je te 
wachten staat. 

Ik zit nu gelukkig wel in de trein, na on-
geveer dertig minuten op het perron 
te hebben staan wachten. Maar dan 
heb je natuurlijk geen zitplek gevon-
den. Die deuren stoppen nooit precies 
voor je neus en je kunt nooit meteen 
instappen om een zitplek te vinden. 
Zitten is er niet bij, want nee, een extra 
treinstel in de spits zorgt natuurlijk 
weer voor een uurtje vertraging. De 
intentie is wel goed, ze willen graag de 
drukte verminderen die ze veroorzaakt 
hebben door, ik citeer, “een treinstel te 
vergeten”. En hun beste oplossing is 
om een treinstel erbij te zetten op Den 
Haag HS. Prima initiatief. Maar niet als 
het aankoppelen van een treinstel drie 
kwartier duurt. 

Heb je eindelijk een zitplek gevonden 
in die ondertussen muffe trein, wil je 
eindelijk je, alweer koud geworden, 
koffie op gaan drinken en een lekker 
krantje lezen, ben je alweer op plaats 
van bestemming. Mag je weer opstaan. 
Sta je voor de deur te wachten, val je 
om omdat de machinisten blijkbaar 
nooit van subtiel remmen hebben 
gehoord. Dat was bij mij uitgelegd bij 
de eerste autorijles, maar dat zal bij 
treinen wel anders werken. Gaan de 
deuren open en sta je oog in oog met 
een meute depressief kijkende men-
sen waar je je nog doorheen probeert 

Wat is stereotype NS? Blauw/geel? Snelheid? Service? OV? Was 

het maar zo. Frustratie, vertraging en drukte komen eerder bij 

me op. Iedereen kent het wel, iedereen heeft het meegemaakt 

en iedereen is erdoor geïrriteerd. Ook nu ik dit schrijf is de trein 

overdruk, te laat en kil.

te wurmen. Ondertussen al veel te laat 
voor je afspraak. En dan verwachten ze 
ook nog eens dat je voor dat ritje geld 
betaalt! Het is dat ik een gratis OV heb, 
het enige lichtpuntje in deze kille duis-
ternis wat zichzelf NS heeft genoemd.

Maaaaaar, dan ben je er nog niet, nee, 
je moet ook nog terug. En dan begint 
het hele gezeik weer van voor af aan. 
Je zit na een geweldige borrelavond 
met je dronkenkop in de trein en je 
bent blij dat je snel je bed in kan dui-
ken. Je hebt de sneltrein genomen, lijkt 
je snel, die naam geeft wel zo’n indruk, 
maar ik denk toch dat het sneller kan, 
bijvoorbeeld door geen theekransje 
van 12 minuten te houden op Laan van 
NOI. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van mijn dagje trein van vandaag. Er 
zijn nog honderden voorbeelden op te 
nomen: brandende wissels, bevroren 

wissels, bladeren op de rails, treinstel 
vergeten, gekken die de machinist 
van buitenaf besluiten te knuffelen en 
noem zo maar op. 

Het lijkt nu wel alsof ik alleen maar 
negatief ben en dat ik ook geen op-
lossingen heb. Maar ik zie een hele 
duidelijke oplossing. Waarom ziet de 
Nederlandse politiek dit niet? Er zijn 
hele goede systemen op deze wereld, 
zoals het metrosysteem in Londen, 
die geweldige aansluiting hebben en 
waar het kaartjessysteem ook goed 
werkt. Waarom besluit Nederland dan 
iets nieuws te ontwikkelen, wat alleen 
maar geld en tijd kost en alleen maar 
problemen oplevert? Het kan toch niet 
zo lastig zijn, als Londen en andere 
grote agglomeraties treinen op tijd 
kunnen laten rijden en om de 5 minu-
ten. Was de NS zoals het metrosysteem 
in Londen, dan nam niemand meer de 
auto. 



Ontspoord

Maaikes ontdekkingstochtMaaikes ontdekkingstocht

Maaike

Maaike studeerde van 2000 tot 2006 biologie aan de Universiteit Leiden met als 

afstudeerrichting Science Based Business. Meteen na haar master is ze aan de 

slag gegaan als consultant bij TOPdesk in Delft. “Ik dacht dat zo iemand 60 uur 

in de week werkt en ontzettend hip en commercieel is. Maar dat hoeft gelukkig 

helemaal niet.”

Van studie naar stage

“Het leukste aan mijn studie vond ik de afwisseling in onderwerpen. Zo heb ik naast biologische vakken 

ook medische en bedrijfskundige vakken gevolgd. Ik heb onderzoeksstages en een snuffelstage bij een 

middelbare school gedaan. Mijn plan was om na mijn studie het onderzoek in te gaan. Maar hoewel mijn 

onderzoeksstages erg interessant waren, zag ik mezelf nog niet verder gaan in dit vakgebied. Bij Science 

Based Business kreeg ik vakken als marketing en Financial Management; het feit dat het gericht was op 

het bedrijfsleven vond ik erg fi jn. Na veel wikken en wegen heb ik bedacht dat ik na mijn afstuderen voor 

de overheid of in het bedrijfsleven wilde gaan werken. 

Op onderzoek uit

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in het bedrijfsleven heb ik de Bèta Banenmarkt 

bezocht. Het stond dat jaar vol met IT-bedrijven. TOPdesk was een van de weinige bedrijven die ook 

geïnteresseerd waren in biologen. Het bedrijf kwam leuk op mij over: veel vrijheid, een informele 

werksfeer en alles wat je van IT moest weten zou je daar leren. Met elk gesprek 

met TOPdesk dat toen volgde, werd ik enthousiaster. Toch twijfelde ik: zou ik het 

wel redden in de IT? Vind ik IT überhaupt leuk? 

Weg met de twijfels

Tijdens het leertraject van de inwerkperiode werd de eerste vraag al beantwoord. 

Je wordt hier niet in het diepe gegooid: je wordt goed begeleid en de technische 

kennis pik je heel snel op. Het antwoord op de vraag of ik het wel leuk zou 

vinden kreeg ik bij de eerste klant: leuk vind ik het zeker. Het beste aan mijn 

baan vind ik het contact met veel verschillende bedrijven en mensen. Hoewel 

ik nu niet lesgeef, ben ik wel bezig met kennisoverdracht omdat ik mensen leer omgaan met onze 

software. Bepaalde vaardigheden die ik heb geleerd tijdens mij studie, pas ik nu dagelijks toe in mijn 

werk. Als consultant moet je communicatief vaardig zijn: je moet met allerlei soorten mensen kunnen 

samenwerken. Ook moet je analytisch kunnen denken. Bedrijfsprocessen moet je doorzien en wanneer 

klanten hun wensen niet zo helder kunnen uitleggen, moet je toch snel snappen wat ze bedoelen. 

Niet té hip

Als je afgestudeerd bent, is het handig om te weten wat je graag doet. Ik had nooit gedacht dat 

ik consultant zou worden. Ik dacht dat zo iemand 60 uur in de week werkt en ontzettend hip en 

commercieel is. Wel wist ik dat ik het leuk vond om mensen om me heen te hebben en om kennis over te 

dragen. Nu heb ik veel organisaties van binnenuit gezien en kan ik snel zien bij welke bedrijven het heel 

goed gaat en bij welke minder. Zo weet ik dat het goed zit bij TOPdesk. We gaan informeel met elkaar om 

en je hebt de vrijheid om te ontdekken waar je goed in bent.”

---------------------------------------------------------

TOPdesk is een jong en internationaal software- en consultancybedrijf, waar jaarlijks ongeveer 40 

hoogopgeleide starters hun carrière beginnen. Er heerst een ideaal startersklimaat: je komt terecht in een 

academische werksfeer, waar zelfstandigheid en leergierigheid belangrijk zijn.

Martinus Nijhoffl aan 2, 2624 ES Delft

t (015) 2 700 900 e vacatures@topdesk.nl

____
‘‘Ik had nooit 

gedacht dat 

ik consultant

zou worden.”____
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Hatchikidee

Hatchikidee bestuurstrip naar Valencia

Zoals eerder al naar u bekend was 
gemaakt, was onze ab voor een lan-
gere periode naar Spanje vertrokken 
om aldaar zijn kennis der chemische 
kunsten uit te breiden. Wij, als de rest 
van het 75e bestuur der Chemisch 
Dispuut Leiden, konden natuurlijk dit 
niet zomaar goedkeuren. Al snel was 
onze bestuursvakantiebestemming 
dan ook besloten, Hatchikidee ging 
naar VALENCIA!

Tijdens een koud, nat, herfstachtig 
weekend in oktober vertrokken wij 
gezellig met z’n vieren naar de mooie 
stad Valencia, om natuurlijk Mark een 
dikke knuffel te geven (en heel wat pe-
pernoten en chocola), maar ook om de 
zonnestralen eens op te zoeken. Voor 
een leuk studentenprijsje klommen wij 
in een ‘Bueling Bliegtuig’ met gratis bij-
behorende sensuele niet-achtergrond 
muziek wat ‘Bincent’ erg leuk ‘bond’. Op 
Aeroport de València kon Mark onze 
Hollandse koppies (en 1 Chinees) al 
snel herkennen en een verwarmende 
hereniging van Hatchikidee was daar. 
Wat hadden wij daar lang op gewacht!

Een ontbijtje met bier en Spaanse 
broodjes op een zonnig terras deed 
ons een groot genoegen. Een week-
end vol ontspanning en vertier was 
begonnen. Al gauw merkten wij 
echter dat Mark een Spaans ritme had 
aangenomen om zowel nooit op de 
klok te kijken, als la-ng-za-am te lopen. 
Ook de siësta was een terugkomend 
begrip in zijn vocabulaire. Dat kon ons 
natuurlijk niet weerhouden nog steeds 
enthousiast te zijn en Valencia te willen 
verkennen. Echte Nederlanders als wij 
zijn, moesten natuurlijk het onderste 
uit de kan halen!

Elke dag hebben we een culturele 
bezichtiging gedaan door de stad. De 
stadspoort, kathedraal, stadsplein, sci-
ence museum, het (oude) stadion van 
FC Valencia.. Alles hebben wij bekeken 
en gezien! En Marks aanwezigheid was 
natuurlijk geweldig dezer dagen! Een 
wandeling naar een bezienswaardig-

heid duurde af en toe meerdere tijds-
perioden (lees: het is 3 uur lopen, maar 
met enkele biertjes tussendoor lukt 
ons dat wel), en in sommige gevallen 
kon Mark ons enkel een uitgebreide 
toeristische route wijzen.

Natuurlijk hebben wij ons best gedaan 
om de studentenstad Valencia eens 
een beetje te onderzoeken. Al gauw 
hadden we begrepen dat het in Valen-
cia een gewoonte is om voor 1 euro-
biertjes 8 km te lopen! (Die Spanjaar-
den kunnen natuurlijk helemaal niet 
fietsen!) Wij vonden deze gewoonte 
wel iets weg hebben van een avond-
vierdaase-zonder-medaille... De disco-
theken waren ook erg gezellig, maar 
eigenlijk was het buiten op de parkeer-
plaats nog veel gezelliger met 1 euro 
blik-biertjes en honderden Spaanse 
mensen. Halloween werd hier tot onze 
grote verbazing uit-bun-dig gevierd 
op alle mogelijke openbare plaatsen 
en pleinen. Eenieder was verkleed en 
had flessen drank bij zich. Zo af en toe 
sneuvelde er ook enkele Spanjaarden 
overgevend op de stoeprand of tegen 
een ambulance.. Wij vonden hiertus-
sen een mooie kroeg waar de te jonge, 

verklede mensen niet werden toegela-
ten en het not-done was om wijn te 
bestellen, maar wij hadden het hier erg 
naar ons zin.

Adaptief en flexibel als wij, Hatchiki-
dee, zijn hebben wij deze vakantie-
dagen gespendeerd in Spaanse tijden 
en Spaanse tradities met veel tapas (1 
euro per stuk!), bier (1 euro per pul!), 
siësta (elk moment van de dag!) en laat 
avondeten (rond 23 uur!). Omdat men 
hier graag pas om 3 uur ’s nachts een 
club bezoekt, zagen wij een mogelijk-
heid om een OBIBO te organiseren nu 
het bestuur weer compleet was. Hier-
naast een verslag van dit onderzoek, 
dat voor deze speciale gelegenheid in 
Valencia was omgetoverd tot OBICO.

“Hatchikidee”

Chi Ting Fung & Mark Rood
e.t. praeses & e.t. ab actis 
(Hatchikidee)

75e bestuur “Hatchikidee”: v.l.n.r. Ruud, Vincent, John, Mark, Chi
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OBIBO-verslag: Spaanse Cider

Aangezien alle leden van de OBIBO 
eindelijk weer eens bij elkaar waren, 
was de tijd rijp om onze belangrijke 
taak als één van de meest prominente 
commissies van het CDL te vervullen. 
Gezien de locatie enigszins afweek 
van eerdere biertestlocaties, besloten 
wij ook ons onderzoek enigszins aan 
te passen. Er werd besloten dat we, in 
plaats van bier, een plaatselijke spe-
cialiteit kundig aan de tand zouden 
voelen. Na veel discussie werd Cider 
gekozen als het onderwerp van ons 
onderzoek. Natuurlijk zijn wij ook maar 
arme studenten, dus in de plaatselijke 
supermarkt besloten wij om alle mer-
ken cider in het prijssegment 0 tot 2 
euro aan een gedegen onderzoek te 
onderwerpen. We kwamen thuis met 
welgeteld 6 flessen cider. Onderaan de 
pagina staat een tabel met de belang-
rijkste resultaten.

Er zat duidelijk veel verschil tussen de 
verschillende geteste ciders. Hoewel 
sommige merken best goed te drinken 
waren, is er ook een grote hoeveel-
heid glazen in de ‘afvalkom’ terecht 
gekomen. Marks Franse huisgenoot 
vond de slechte ciders wel goed te 
drinken, misschien zegt dat weer wat 
over de smaak van Fransen. Gelukkig 
kwam onze Assessor Onderwijs op het 
lumineuze idee om uiteindelijk een 
beetje van alles ciders in de afvalkom 
te gieten en dit goed te roeren. Bij het 

Naam Alc. % Geur Smaak Kleur conclusie eindoordeel
Sidra el Gaitro 4,1% Sterke geur Typische cider geel ‘prima cider’ 8

Sidra Rosada 4,1% Witte wijnig Smakeloos, 
waterig, veel 

koolzuur

oranje-roze ‘hier kunnen we dron-
ken van worden

7

Sidra Asturi-
ana

4,1% Stinkt mes-
tig/urine

appelsmaak geel ‘jammer dit’ 1

Sidra extra el 
Gaitro

4,8% Cidergeur gekke nasmaak geel ‘ik zou niet nog een 
fles kopen

5

Sidra Asturi-
ana

5,0% Mestig appelsmaak geel ‘ik zeg nee!’, ‘ik kan wel 
janken..’, ‘ik kap ermee’

3

M. Busto Sidra 
Natural

6,0% Bijna geen 
geur, fruitig

zuur (heel 
anders dan de 

rest)

troebel ‘....’ (iedereen was 
moe/zat)

6

proeven van dit interessante mengsel 
bleek dat de smerige smaken en geu-
ren van de verschillende ciders elkaar 
goed uitbalanceerde en dat dit meng-
sel eigenlijk het beste smaakte. 
Als algemene conclusie kan gesteld 
worden dat Spaanse ciders van minder 
dan 2 euro geen aanrader zijn en de 
OBIBO zal de volgende weer gewoon 
bieren gaan testen, dat beviel toch 
een stuk beter. Gelukkig kwam onze 
Spaanse vriendin met genoeg bier om 
er nog een mooie avond van te maken. 
Eind goed, al goed!

De OBIBO-commissie: Heeft zich ten doel gesteld om verslag aan het CDL uit te 
brengen van hun onderzoek naar speciale bieren.

Hatchikidee bestuurstrip naar Valencia
oBIBO-commissie

o
B
I
B
O
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Blurp!

Wat ben jij?

Vaak stellen mensen zich de vraag: Wie ben ik, of wie ben jij? 

Hoewel sommigen dit een heel interessante vraag vinden, is 

het voor een aspirant chemicus veel interessanter om de vraag 

te stellen: Wat ben ik? Het maakt het probleem gelijk een stuk 

kleiner: het is niet zo heel persoonafhankelijk waaruit iemand 

bestaat. Wat ben ik deel 1: Waterstof!

ydrogen: Grieks voor 
‘watermaker’, is het 
meest voorkomende 
element in het heelal. 
Ongeveer 75% van 
alle massa is waterstof, 

wat best een prestatie is voor het aller 
lichtste element. Een echte ster is zelfs 
verloren zonder waterstof, onze zon 
verbrand elke seconde zeshonderd 
miljoen ton H. Zeshonderd miljoen. 
Elke seconde. Verbranden is natuurlijk 
niet het goede woord, het fuseert tot 
vijfhonderdzesennegentig miljoen ton 
He. De overige vier miljoen ton gaat 

verder als die andere verschijnings-
vorm van materie: energie. 
Behalve onze enige echte bron van 
energie is waterstof natuurlijk op veel 
meer manieren onmisbaar voor leven. 
Ons lichaam bestaat voor maarliefst 
10 massaprocent uit waterstof.  In de 
vorm van water, koolwaterstoffen, 
eiwitten etc. Zelfs DNA vouwt niet 
zonder waterstof. 

Natuurlijk zijn er ook minder geslaagde 
toepassingen uitgeprobeerd, als vul-
ling van zeppelins heeft waterstof één 
van zijn slechtere dagen meegemaakt. 

H

Er is geen ander element dat zoveel 
heeft bijgedragen aan een belangrijke 
wetenschappelijke theorie dan water-
stof. Natuurkundigen vinden de mees-
te elementen maar matig interessant, 
alleen waterstof is echt interessant: het 
is namelijk het enige atoom waarvoor 
de Schrödingervergelijking exact op 
te  lossen is. Dankzij waterstof hebben 
we nu dus de quantumtheorie. Als 
chemicus maken we ons doorgaans 
niet zo druk om isotopen, of waterstof 
nu geen, één of twee neutronen heeft, 
het zou chemisch gezien identiek 
moeten zijn. Volgens de quantumthe-
orie is dit echter niet het geval! In de 
snelheid van reacties schijnt het wel 
degelijk (een heel klein beetje) ver-
schil te maken. Met dit idee hebben 
Canadezen een nieuw ‘isotoop’ van H 
gemaakt: Muonium. Een enkel positief 
geladen muon vormt de kern, in plaats 
van een proton. Omdat een muon 
fors lichter is leidt dit tot het bijzonder 
instabiele 0,11H. Het bewijst echter wel 
dat de quantumtheorie gelijk heeft, de 
reactiekinetiek verschilt aanzienlijk van 
de bekende vormen van waterstof.

Anthe Janssen
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Lief CDL,

Ben ik een nucleofiel, dan ben jij mijn electrofiel

Ben ik een base, dan ben jij mijn zuur

Ja CDL, voor jou is geen berekening te duur

Verrassend als de snelheid van Heisenberg

Maar vasthoudend als pyridine in mijn beenmerg

Zo negatief is onze mengingsenthalpie, 

Voor mij sta je zelfs hoger dan Madame Curie

Heb ik je nodig dan ben jij altijd daar

Verzachtend als koper in een grignard

In evenwicht als een keton met zijn enol

Spontaan als een aldol

Vurig als aluminiumhydride en nitraat

Intens als kaliumpermanganaat

Je activiteiten zijn niet meer radioactief te labelen, mijn Geigerteller slaat op hol

Ja jij bent de laatste orbital, die mijn golffunctie maakt tot een bol

Bindend als tegelijk datief, moleculair en iogeen

Als je ons over alles integreert dan zijn wij een

Voor mij ben jij niet de latex handschoen

Nee, jij bent de bril

Want jou zou ik nooit weg doen

Bij je blijven is wat ik wil

CDL is mijn dispuut al vanaf het begin

Ja CDL want zonder jou heeft scheikunde geen zin

LiedCie Poëzie

Blurp!

Wat ben jij? LiedCie Poëzie
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“Jongens, over een jaar komen we met iets nieuws, en het 

wordt ont-zéttend tof!”. “Jezus Christus,” denkt de halve wes-

terse wereld; “dan moet ik maar vast gaan sparen!”

Hoe Apple het voor elkaar heeft gekregen is me werkelijk een 

raadsel. Ik vind het persoonlijk walgelijk, maar dat doet niets 

af aan de genialiteit ervan.

iPads met kreeftenmousse
Tom Postma

Het begon allemaal met een groep 
Amerikanen met een nerd-gehalte 
waar de gemiddelde Chimica-lezer 
zich geen beeld bij kan vormen (kan je 
nagaan), die ruwweg 35 jaar geleden 
begonnen met de verkoop van door 
oprichter Steve Wozniak handgemaak-
te computers zonder scherm of toet-
senbord (zie Fig. 1). Het naar moderne 
maatstaven nutteloze apparaat kostte 
destijds 666,66 dollar, want Wozniak 
was dol op “herhaling van getallen”. 
Juist. 
Dat was vroegâh. Toen het Apple-logo 
nog een regenboogvlag was. Toen 
Bill Gates jaloers keek naar de uitvin-
ding van de computermuis en het 
kleurenscherm met icoontjes op een 
bureaublad. Vroegâh, toen computers 
nog van kunststof gemaakt werden, in 

de spiegel met een analoge spiegelre-
flexcamera. Alles  waar zo’n half afge-
kloven appel op staat is nu stijlvol en 
cool, tegen elke prijs. Sterker nog; het 
feit dat je 2200 euro neerlegt voor een 
laptop maakt het alleen maar toffer. 
Het is niks anders dan het elektronische 
equivalent van merkkleding. “Kijk mij, 
met mijn lichtgevende appel op mijn 
macBook, mijn iPad, mijn champagne, 
en mijn kreeftenmousse.” 

Neem bijvoorbeeld de iPod touch, een 
mp3-speler zoals de iPod, maar dan 
groter, duurder, breekbaarder, en ook 
nog eens met minder geheugen. Er 
zijn er 45 miljoen van verkocht, touchs-
creens zijn namelijk cool.

iPad: een naar verluidt slechte tablet-pc 
die vooral gewoon heel groot is. Hij kan 
niet multitasken, dus een muziekje af-
spelen terwijl je je mail checkt is er niet 
bij. De reclamecampagne werd een 
jaar voor de release opgestart. Mensen 
werden door Apple betaald om in de 
rij te gaan staan op de eerste verkoop-
dag. Kosten? 500 euro. In een halfjaar 
5 miljoen verkocht. Touchscreens zijn 
namelijk cool.

Apple Inc. heeft zichzelf in een bi-
zarre machtspositie gewrongen, en 
alle gadget-junkies volgen als makke 
schaapjes. De aankondiging is vroeg en 
laat de details een beetje in het mid-
den, om de mensen met de dikke por-
temonnees al een beetje geil te krijgen 
voordat het nieuwe stuk state-of-the-
art nutteloosheid op de markt komt. 
Soms gaat het zelfs om een nieuwere 
versie van een oud product, waarna de 
iPhone bezitters van de oude stempel 

400e neerleggen voor een iPhone 4, 
die is nieuwer en duurder, ofwel beter 
en toffer. 

Apple verantwoordt zich tegenover 
niemand. Recentelijk kwamen ze 
nog in opspraak doordat in hun 
touchscreen-fabriek, die voor het 
drukken van de kosten en een naar 
het schijnt optimale belasting van het 
mileu maar in China uit de grond is ge-
stampt, de medewerkers geïnstrueerd 
werden om de schermpjes met het 
op de lange termijn levensgevaarlijke 
hexaan schoon te maken, in plaats van 
met de ethylalcohol die hier normaal 
voor gebruikt wordt. Dat gaat immers 
sneller, dus goedkoper. Dat betekent 
op zijn beurt meer geld in het laatje 
van ome Steve, dus het zenuwstelsel 
van die Chinese arbeider kan hem eer-
lijk gezegd gestolen worden. Jammer 
genoeg denkt de westerse consument 
hier precies hetzelfde over. Het was het 
vijfde nieuwsitem in het 8 uur-journaal, 
en daar was het ook mee afgelopen. 
Touchscreens zijn namelijk cool. Cooler 
dan Chinezen. Do the math.

Apple Inc. heeft zijn schaapjes op het 
droge. Apple conformeert niet aan 
trends, trends conformeren aan Ap-
ple. Steve Jobs lacht in zijn vuistje. En 
terecht.

 “Kijk mij, met mijn lichtgevende ap-

pel op mijn macBook, mijn iPad, mijn 

champagne, en mijn kreeftenmousse.” 

plaats van geborsteld aluminium. Toen 
de hoofdletter in “iMac” nog gewoon 
ouderwets vooraan stond. Toen de 
wereld nog niet verpest was door mijn 
aanwezigheid. Toen de TU nog een 
hoogeschool was. 

Er is veel veranderd. Apple heeft zijn 
kleinschalige allure verloren. De bezit-
ters van Macs zijn inmiddels allang 
geen bebaarde oude mannen met 
sandalen meer, het zijn de hipsters met 
teveel geld. Je kent ze wel, die mensen 
die hele middagen besteden aan het 
maken van bewerkte, liefst grofkorre-
lige monochrome-zelfportretten voor 

Fig. 1: De Apple I
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Waarschuwing!

Dit reisverslag kan meerderjarige, beledigende en grove 

informatie bevatten die niet geschikt zou kunnen zijn voor 

minderjarige, niet aan deze reis deelnemende en andere niet 

sociaalvaardige lezers. Quotes en verhalen zijn zo aangepast 

dat alleen deelnemers van deze fantastisch prakke reis deze 

informatie zullen begrijpen.

Jeroen Verheij

Schraal en marginaal - Woens-
dag 26 januari

Na een zwaar en een door wel zeer ex-
clusief gezelschap tentamen Bioche-
mie gemaakt te hebben, vertrokken 
de deelnemers van de Belgiëreis 2011 
richting Antwerpen. Na een voorspoe-
dige reis kwamen zij aan in een idyl-
lische jeugdherberg naast de snelweg 
gelegen die eerst nog bereikt moest 
zien te worden. Nadat hun rundlede-
ren schoenzolen door modder waren 
gemolesteerd, konden de deelnemers 
eindelijk hun (soms wel exorbitante 
zware) bagage afgeven en de hoofd-
stad van Vlaanderen gaan ontdekken. 

Echt veel ontdekt hadden de deelne-
mers niet. Zij  kwamen aan bij karaoke-
bar Bonaparte, de bar uitgekozen door 
onze fantastische ab praktis der Che-

misch Dispuut Leiden Freek Hoekstra, 
en zijn daar de hele avond ook geble-
ven, vergezeld door opvallend veel da-
mes. De naamgenote van deelnemer 
Rudge bleek interesse te hebben in een 
paar Leden. Helaas, de gevoelens van 
de naamgenote en haar MBO vriendin-
nen werden keihard afgewezen door 
onze vrouwelijke Leden en langzaam, 
na zeer veel ethanol, werd duidelijk dat 
onze Freeky de Leden naar een gaybar 
heeft gebracht. 

De met overwicht kampende DJ 
speelde wel een zeer beperkte selec-
tie van de opgegeven muziek af. De 
apotheose van de avond was toch wel 
toen het Bananenlied werd ingezet dat 
haast foutloos werd meegezongen. 
Vriendelijk werd duidelijk gemaakt dat 
Bonaparte spoedig ging sluiten  en 
er werd traditiegetrouw een souvenir 

Bonaparte foto

achter gelaten dat een paar dagen la-
ter door een feeder weggehaald wed.
De avond werd afgesloten met een 
quote in de taxi van onze geweldige 
Freeky: 

“Wat boeit ’t of je sokken nog 
aan zijn. ’’

‘’Dat zou een weerwolf ook zeg-
gen’’ - Donderdag 27 januari

Al vroeg in de ochtend waren enkele 
deelnemers aan de ontbijttafel te vin-
den. Kritiek was er van een ‘’chinees’’ 
die vond dat sommige deelnemers 
wel erg luid arriveerden en heeft dit ‘s 
nachts tegen een willekeurige voorbij-
ganger weten te vertellen, die dit niet 
kon waarderen  De anderen waren 
nog in hun bed te vinden.  
In Tenue de Ville gehesen, onderweg 
naar 3M te Zwijndrecht, kwam plots-
klaps mevrouw Ding tot de ontdekking 
dat zij haar handdoek was vergeten. 

Bij 3M aangekomen werden de deel-
nemers hartelijk ontvangen en ge-
trakteerd op overheerlijk middageten 
dat door sommigen,die het ontbijt 
hadden over geslagen, extra werd 
gewaardeerd. Vervolgens kregen de 
deelnemers een presentatie over het 
bedrijf.

3M (Minnesota Mining and Manufac-
turing) Company is een internationaal 
technologiebedrijf met meer dan 
50.000 producten dat al meer dan 
100 jaar nieuwe producten introdu-

Belgiëreis 2011
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ceert en perfectioneert, uitvindingen 
doet en producten ontwikkelt voor 
uiteenlopende sectoren. Innovaties, 
mede ontstaan uit combinaties van 45 
technologieplatforms, bieden prakti-
sche oplossingen voor organisaties en 
consumenten.

De deelnemers kregen een rondlei-
ding door het bedrijf en het bezoek 
werd afgesloten, waar nog goodybags 
werden uitgedeeld met een paar van 
3M’s producten. Toen was het toch 
echt tijd om het zeer gastvrije 3M vaar-
wel te zeggen en continueerden de 
Leden hun reis richting Mechelen waar 
zij in een milieu neutrale jeugdherberg 
aankwamen. 

Spelletjesavond stond op het pro-
gramma. De gemoederen liepen soms 
wel zeer hoog op tijdens het weerwol-
ven en al zeer snel was iedereen uit zijn 
schulp gekropen. Weerwolven werd 
afgewisseld door Stef en Stef werd 
afgewisseld door klei en condooms.

Ines: ‘’jongens! De tafel moet wel 
echt schoon achter gelaten wor-
den.’’
Jeroen: ‘’Laat Weiyi er overheen 
blazen, alcohol schijnt te desinfec-
teren.’’

Brrrrr….. Brussel – Vrijdag 28 
januari

Over het laatste spel was de dame van 
de herberg niet over te spreken. Tom, 
die de ochtend als schuldige werd 
aangewezen door haar, wist niks van 
condooms aan deurklinken, deuren en 
muren. Een paar brakke deelnemers 
hebben de inmiddels gekalmeerde 
vrouw hun verontschuldigingen aan-
geboden en de vrouw leek daarmee 
tevreden te zijn. 

Totdat haar humeur werd verpest 
doordat mevrouw Bras haar thee niet 
opdronk. 

Het volgende bedrijf dat de deelne-
mers gingen bezoeken was AkzoNobel, 

een van ‘s werelds toonaangevende 
industriële ondernemingen. Weer wer-
den zij hartelijk ontvangen met een 
zeer uitgebreide lunch en kregen  de 
deelnemers een rondleiding door de 
plants in Machelen en Vilvoorde waar 
o.a. uitgelegd werd dat AkzoNobel  de 
grootste verf- en coatingsproducent 
ter wereld is. Als belangrijke fabrikant 
van specialistische chemicaliën voor-
zien zij industrieën overal ter wereld 
van kwaliteitsingrediënten voor 
producten die essentieel zijn voor het 
menselijk bestaan. 

Bas: ‘’Badges inleveren mensen!’’
Cas: ‘’Dat zou je toch ook niet aan 
Ash Ketchum vragen?’’

Na het bezoek aan AkzoNobel vertrok-
ken de deelnemers richting Brussel en 
na een zenuwslopende reis kwamen 
zijn aan in de laatste herberg die in-
middels op de hoogte was gesteld van 
de studentikoze activiteiten van de 
avond daarvoor. ‘’Inchecken was  nog 
niet mogelijk’’ vertelde de zurig Waalse 
receptioniste, omdat onze panda zijn 
auto nog aan het parkeren was nabij 
het Atomium. Dezelfde panda heeft 
ons die avond kennis laten maken met 
een paar van Brussels uniekste kroe-
gen, waaronder een grafkistcafé,  een 
café met zeer Bourgondische dames 
en een café met huiden.

Er werd toch nog een beetje gedacht aan de afwezige praeses.

Minnesota Mining and Manufacturing Company
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Veerle: ‘’Ik vind de bloemkool best 
aardig…’’
Xindi: ‘’Hoeveel heb jij op?’’

De bloemkool van MST -  Zater-
dag 29 januari

De kou viel deze ochtend niet mee. 
Daar kon de wandelgroep die om 9 uur 
vertrok onder leiding van Ines Peters 
wel over meepraten. 

Eindbaas: ‘’Hoe zijn jullie hier geko-
men?’’
Jeroen: “Elke keer als zij tegen mij 
praat, sterft er een hersenscel af.’’ ’

Nadat alle deelnemers wakker waren 
geworden en om 10 uur de herberg 
werden uitgekickt, kwamen zij tot de 
ontdekking dat mevrouw Ding nog in 
de herberg aan het slapen was. Deze 
werd uiteindelijk ook uit de herberg 
gekickt en heeft vervolgens een indivi-
duele rondeleiding van een vreemde-
ling gekregen door Brussel. 
Rond het middaguur was gelukkig 
iedereen herenigd, de een iets kouder 
dan de ander, en kon het museum 
worden bezocht. Dit “museum” waar 
bier werd gebrouwen, maakte het 
bekende Geuzen bier en andere naar 
eigenzegge gastronomische bieren. 

De voormalig Leidsche gids wist ons te 
vertellen dat al het bier dat geprodu-
ceerd werd in het museum  100% bio-
logisch was, waarvan  een grondstof de 
“bloemkool” was.  
De laatste avond werd afgesloten in 
de discotheek van de herberg waar 
de ethanol rijk vloeide en sommige 
deelnemers dit binnen konden hou-
den. Een beperkt gezelschap maakte 
nog een kleine avondwandeling onder 

leiding van de panda die de Leden tot 
nergens leidde. 

Jessica: ‘’Ik voel aan m’n water dat 
ik beter ben met rijden.’’
Duhan: ‘’Nou ik weet niet hoor, ik 
voel ‘t aan m’n...’’
Jeroen: ‘’….. bamboe?’’

Atomium – Zondag 30 januari

Jeroen tegen Weiyi: ‘’Kan je nog zit-
ten?’’

De laatste dag van de fantastische reis 
werd adequaat afgesloten voor het 
Atomium. 

Het Atomium was in 1958 het belang-
rijkste paviljoen en het icoon van de 
Wereldtentoonstelling van Brussel, 
de Expo 58. Het symboliseerde de 
democratische wens om de vrede 
te bewaren tussen alle volkeren, het 
geloof in zowel de technische als de 
wetenschappelijke vooruitgang en 
uiteindelijk was het de uitdrukking van 
de optimistische visie op de toekomst 
van een nieuwe, moderne en super-
technologische wereld die de mens 
de kans moest bieden op een beter 
leven. Hierna zou iedereen richting 
huis vertrekken.

Do the Akzo!

Belgiëreizigers voor het Atomium
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Are you ready to add color  
to your life?

One out of every three aircraft is painted 
with our coatings. They can withstand 
sudden temperature variations from 
minus 60 to plus 40 degrees centigrade. 
They also weigh less. These technological 
advantages have made us a world leader 
in aerospace coatings. Coatings is just 
one of the many activities of  AkzoNobel, 
an international and multicultural 
company with leading positions in paints, 
coatings and specialty chemicals.  
Want to know more? www.akzonobel.nl 
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