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Lieve leden,
De zomer hangt weer in de lucht waardoor er geen sprake was van obstructies voor de vele gave activiteiten
die het CDL heeft neergezet de afgelopen tijd. Wederom hebben studenten zich volop
kunnen ontplooien tijdens de carrièreactiviteiten van het CDL. Het hoogtepunt was,
wat mij betreft, de ‘Graduated, what next?!’ avond, die nu voor het tweede jaar werd
georganiseerd. Daarnaast kan ik met trots zeggen dat de broertjes-zusjesdagcommissie
ervoor heeft gezorgd dat de allereerste CDL-broertjes-zusjesdag nu een feit is!
Kort daarop vond het Ouderejaarsweekend plaats in Warnsveld tijdens een prachtig
zonnig weekend. Nog geen twee weken later konden wij met een CDL-delegatie afreizen
naar Utrecht voor de ONCS. Er werd fanatiek gesport en moe maar voldaan konden wij
terugkeren naar huis om ons voor te bereiden op het volgende feest. Het was namelijk
tijd voor de Diescommissie om de viering van het 92ste jaar te verzorgen. Dit jaar waren
de twee weken geheel in het thema ‘Dies De Mol’ waar niets is wat het lijkt en waar het
bij gebrek aan obstructies vrij eenvoudig bleek om tijdens het survivallen een nat pak te
behalen. Tijdens de Dies was het overigens tijd voor het kandidaatsbestuur om zich te
presenteren op de Verkiezings ALV. De weg naar de winst werd versperd door het tegenbestuur ‘Chantage’. Een
ware obstructie waren zij echter niet: het kandidaatsbestuur won met ruim en het is nu zeker dat zij volgend jaar
het CDL mogen besturen.
Deze gezellige drukte belemmerde het bestuur ‘Futiristisch’ niet om elkaar eens beter te leren kennen tijdens
de ‘Tour des Parents’ en een midweek naar Porto tijdens de Sine Regno. Deze tripjes hebben ervoor gezorgd
dat vermoeidheid niet langer een obstakel is en dat wij ons ook in de laatste periode van ons bestuursjaar weer
volledig zullen blijven inzetten voor het CDL. Vergis je niet, want na alle afsluitende activiteiten, vaak in de vorm
van een barbecue, moet de grootste activiteit van het CDL nog plaatsvinden. Van 17 juli tot en met 2 augustus reist
het CDL namelijk voor 2,5 week af naar het prachtige Japan. Na de zomer zal het dan tijd zijn voor het nieuwe
bestuur om het stokje van ‘Futiristisch’ over te nemen om mogelijke obstructies samen te overwinnen!
Mijn laatste praesidiaal sluit ik graag af door alle CDL-commissies te bedanken die dit jaar activiteiten hebben
georganiseerd. Samen hebben wij mooie herinneringen gecreëerd, waar ik na dit bestuursjaar zeker nog eens aan
terug zal denken. Gelukkig zullen veel van deze herinneringen terug te lezen zijn in de Chimica.
Veel leesplezier, succes met de laatste loodjes en een fijne zomervakantie toegewenst!

Iris de Bruin
h.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden

Lieve lezer,
Ja ja! Het jaar is alweer bijna ten
einde. Maar gelukkig is er nog
deze laatste Chimica om alle
mooie momenten van het CDL te
vangen in haar cover. Het thema
Obstruction geldt gelukkig niet
voor de redactie dit jaar. Het
afgelopen jaar verliep soepel en
als hoofdredactie zijn we ook
zeker in onze nopjes. Na jaren
stilstand komt er weer groei in
de commissie! Er zal volgend jaar
een verandering plaatsvinden in
de hoofdredactie en we kunnen
rekenen op een aantal nieuwe
leden. Spannend!

In deze editie vind je alles over
de activiteiten van de Dies om de
92ste verjaardag van het CDL te
vieren en lees je alles over TLC.
Ook zal het komende bestuur
vertellen hoe ze de plannen van
het huidige bestuur zullen gaan
doorvoeren volgend jaar. In het
Chemisch Journaal zal je onder
andere lezen over Madame Curie
en het AMC.
Veel plezier met het lezen van
deze laatste editie van jaargang
52!

Hugo Stegman
Hoofdredactie
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Marie Curie was de eerste vrouwelijke
Nobelprijswinnares. Deze nobelprijs was in de natuurkunde,
maar ook won zij een nobelprijs in de chemie. Zij is hiermee ook
de enige persoon die ooit een Nobelprijs in twee verschillende
disciplines heeft gewonnen.
Maria Salomea Skłodowska groeide op in Warschau
in Polen eind 19e eeuw. Polen stond in die tijd onder
Russische regelgeving, wat ervoor zorgde dat vrouwen
niet naar de universiteit mochten. Hierdoor vertrok
Marie naar Parijs om hier haar wetenschappelijke
opleiding te volgen. Hierna is zij daar onderzoek gaan
doen naar metalen.
In een onderzoeksgroep ontmoette zij Pierre Curie, met
wie ze later is getrouwd. Samen zijn zij onderzoek gaan
doen naar radioactieve straling.
Pierre en Marie bestudeerden in hun onderzoek naar
radioactiviteit het mineraal Uraniet, en ontdekten
zo twee nieuwe elementen. Nadat zij Uranium en
Thorium van het monster hadden verwijderd, kwamen
ze erachter dat het overige klompje metaal nog steeds
straling uitzond. Door verschillende chemische reacties
uit te voeren met het overige metaal, konden ze nieuwe
elementen scheiden. De zuiverheid ervan werd bepaald
door het meten van de radioactieve straling. Polonium
is het eerste element dat ze ontdekten, vernoemd naar
Maries vaderland Polen. Polonium bleek goed oplosbaar
in zuur, waardoor ze dit konden zuiveren. Radium, het
tweede element en vernoemd naar radioactieve straling,
is met behulp van elektrolyse geïsoleerd van het overige
metaal.
Pierre en Marie kregen twee dochters. Hun oudste
dochter, Irène Curie, won in 1935 ook een nobelprijs
in de chemie voor haar ontdekking van kunstmatige
radioactiviteit. Kunstmatige radioactiviteit is het
radioactief maken van niet-radioactieve elementen door
ze te bestralen met alfadeeltjes.
Naast dat Marie Curie een uitzonderlijke wetenschapper
was, was ze ook een vrouw in een wetenschappelijke
wereld vol mannen. Zelfs na de dood van haar man ging
Curie door met haar wetenschappelijk werk. Daarmee is
zij nog steeds een rolmodel voor heel veel vrouwen in de
wetenschappelijke wereld.
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Lise van den Bos

Opslag chemische wapens
Recent werd een Russische spion in Engeland op aangrijpende
manier geliquideerd. Deze moord vond plaats door een sterk
zenuwgif. Hoe komt het dat dit gif beschikbaar was?
In 1997, 21 jaar geleden, vond de conferentie voor
chemische wapens plaats. Hier zijn bijna alle landen ter
wereld akkoord gegaan om deze wapens, waaronder
het zenuwgas, te vernietigen. Om dit proces nauwkeurig
te monitoren is de “Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons” (OPCW) opgericht.
De afbraak van deze chemicaliën vergt natuurlijk veel
tijd. Zo zijn de Verenigde Staten nog steeds bezig om
hun voorraden te verwerken en zij verwachten pas in de
tijdsperiode 2021-2022 klaar te zijn, maar liefst 25 jaar
later.
De OPCW kwam in september van het vorige jaar met het
bericht dat Rusland al zijn chemische wapens, waar0nder
het zenuwgas, had vernietigd. Dit is echter tegenstrijdig
met het vermoeden dat de moord in kwestie met Russische
belangen is gepleegd. Zenuwgif is een chemisch wapen,
hoe kan dit zijn gebruikt als hiervan gezegd is dat het is
vernietigd? Volgens Britse onderzoekers is er gebruik
gemaakt van een zogenoemd binair wapen. Het wapen
bestaat uit twee vrij onschuldige stoffen. Bij menging
reageren de chemicaliën en is het dus mogelijk om ter
plekke een zeer dodelijk zenuwgif te creëren.
Gebruik en opslag van toxische chemicaliën in de
industrie wordt gelukkig zorgvuldig gecontroleerd door
overheidsinstanties en door de OPCW, als overkoepelende
controleur, ook al vallen de gebruikte chemicaliën niet
onder de categorie ‘wapens’.
Wat er na verwerking van deze stoffen gebeurt, is helaas
niet door de OPCW gecontroleerd. Hierdoor kunnen
industrieën, zoals grote kledingfabrikanten, zonder al
te veel tegenspraak de zware metalen, vaak toxische
kleurstoffen en schoonmaakmiddelen, dumpen in de
natuur. Het zou dan ook goed zijn voor de OPCW om
milieubewust te gaan controleren, zeker nu nog maar drie
procent wereldwijd van de chemische wapens verwerkt
moet worden.

Pepijn Lammers

AMC speelt eigen farmaceut
Cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) is een zeldzame
aandoening in Nederland, het aantal patiënten bedraagt
namelijk maar 65. CTX is een autosomaal recessief erfelijke
aandoening, dit wil zeggen dat beide ouders van een patiënt
drager zijn van ieder één genafwijking en de patiënt heeft
van elk van beide ouders juist de twee afwijkende genen
gekregen. CTX is een stofwisselingsziekte, die een voor een
verstoring zorgt in de galzuursynthese. Hierdoor hopen
cholesterol en cholestanol op in de ooglens, pezen en de
cellen van het centraal zenuwstelsel.
Al meer dan veertig jaar geleden bleek chenodeoxycholzuur
(CDCA) een werkend middel voor CTX. CDCA was voorheen
een middel tegen het oplossen van galstenen. In die tijd
kostte CDCA tussen de 300 en 500 euro per patiënt per jaar.

“Veertig jaar geleden bleek CDCA een goed geneesmiddel tegen
CTX, de prijs was toen een relatieve kleine 500 euro per patiënt
per jaar.”
In het jaar 2009 werd CDCA in Nederland uit de handel
genomen. Daarna werd het via de internationale apotheek
uit Duitsland gehaald. In Duitsland werd het op de markt
gebracht door Sigma-tau als Xenbilox. De prijs steeg fors over
de jaren heen tot uiteindelijk 40.000 euro per patiënt in 2017.
In 2017 is Sigma-tau, Leadiant geworden en daarna heeft
Leadiant de zogeheten weesgeneesmiddelen-status voor
het medicijn CDCA aangevraagd. De weesgeneesmiddelenstatus verzekert Leadiant dat er gedurende tien jaar het
medicijn niet door andere farmaceuten mag worden
geproduceerd. Door deze status heeft Leadiant de prijs van
het geneesmiddel fors laten stijgen, tot een ruime 200 000
euro per patiënt per jaar.

“Door de weesgeneesmiddelen-status is de prijs van CDCA fors
gestegen, tot een ruime 200 000 euro per patiënt per jaar.”

Fig. 1. Chenodeoxycholuur (CDCA)

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaat de strijd aan
met Leadiant tegen dit extreem dure geneesmiddel. De
apotheek van het AMC gaat het medicijn maken tegen CTX.
Het bijzondere aan dit proces is dat de zorgverzekeraars
hebben bevestigd dat zij deze versie van CDCA gaan
vergoeden, in plaats van de veel duurdere variant van
Leadiant. Wel gaat dit in tegen de regel voor magistrale
bereidingen voor geneesmiddelen. Verzekeraars zouden
namelijk niet de magistrale bereidingen mogen vergoeden,
wanneer er een alternatief op de markt wordt verkocht. Dit
is wel het geval. De uitzondering wordt gemaakt omdat het
AMC het medicijn voor een kleine 25.000 euro kan produceren
per patiënt per jaar in tegenstelling tot Leadiant, die 200.000
euro per patiënt per jaar vraagt. Het is een primeur dat
zorgverzekeringen goedkopere magistrale bereidingen van
een medicijn vergoeden en het middel van de farmaceut niet.

“Het AMC kan CDCA produceren voor een kleine 25 000 euro
per patiënt per jaar. Als primeur gaan de zorgverzekeraars de
magistrale bereidingen van CDCA vergoeden en niet het medicijn
van Leadiant.”
Patiënten met CTX kunnen een behandelrelatie aangaan met
de AMC-apotheek. Daarna kunnen artsen recepten insturen
naar de apotheek en wordt het geneesmiddel voor de patiënt
gemaakt. In de aankomende jaren wil het AMC verder
de strijd blijven aangaan tegen extreem dure medicijnen
door gebruik te maken van magistrale bereidingen van
weesgeneesmiddelen.
Bronnen:
Farmacotherapeutischkompas
Wikipedia
NOS
AMC

Samantha Groeneveld

Fig. 2. Schematische uitleg autosomaal
recessieve aandoening
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92 lentes jong
BBQ & feest in de Hut
De Dies werd dit jaar geopend op woensdag 16 mei met
de traditionele barbecue! Nu het LCP toch echt helemaal
gesloopt is, was de locatie dit jaar nóg een stukje verder
onder de schotel van het Gorlaeus. Dat was maar goed ook,
want het waaide zo hard dat de hamburgers je soms letterlijk
om de oren vlogen. Van alle kanten, hoeken en looproutes
kwamen mensen aan van hun dag in het lab of de trein uit
Delft en de barbecue kon beginnen!
De Diescommissie trotseerde gelukkig de windvlagen tijdens
het barbecueën en de CDL-tap deed zijn trouwe dienst,
waardoor de barbecue zeker geslaagd was.

“Deze eerste avond was in ieder geval een goede warming-up voor
de rest van de Dies die nog te wachten stond!”

namelijk ook hét spel van die Dies, waarin alle passe-partout
houders elkaar probeerden uit te schakelen gedurende de
aankomende week. Dit resulteerde er vooral in dat niemand
meer in z’n eentje naar de wc durfde en dat iedereen lekker
knus bij elkaar bleef onder de schotel, uit angst te kunnen
worden ‘vermoord’ in het spel. Ik wil natuurlijk niet al te veel
uitweiden over mijn eigen prestaties, want ik werd helaas al
op brute wijze uitgeschakeld tijdens het feest in de Hut.
Dit mocht de pret gelukkig niet drukken en het was weer
een gezellig avond inclusief rad en goede/foute hitjes. Deze
eerste avond was in ieder geval een goede warming-up voor
de rest van de Dies die nog te wachten stond!

Phebe van Langevelde

Extra spannend was deze barbecue trouwens voor alle
mensen met een passe-partout. Tijdens de barbecue begon

Het grote WIDM stadsspel
Op donderdag, direct na de borrel, zaten de teams gespannen
in de Science Club te wachten op test en executie. Niemand
was meer te vertrouwen en iedereen werd verdacht van het
zijn van de mol. De beschuldigingen werden steeds feller en
waren stuk voor stuk ver te zoeken. Echter werd het al heel
snel stil toen de Diescommissie binnen kwam lopen. We
kregen te horen dat de mol niet onder ons was, helemaal niet
meer. De mol was vermoord! En wij moesten de moord gaan
oplossen in de stad.

“Hier konden we met de hele groep detectives vieren dat we de
moord succesvol hebben opgelost.”
Elk team ontving een hint in een gesloten brief op weg naar
de locatie van hun eerste clue. We moesten er achter zien te
komen wie de moordenaar was, wat het moordwapen was en
ten slotte waar dit allemaal had plaatsgevonden.
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Met luid gebrul bezochten we de Diescommissie verspreid
over verschillende locaties in de stad. Met het oplossen
van een magisch vierkant, het correct beantwoorden van
inschattingsvragen, het raden van uitgebeelde liederen en
een chaotische speurtocht naar letters is het gelukt om de
moordenaar te identificeren. Tussen de opdrachten, snacks
en drankjes door is het ons gelukt om de puzzel op te lossen
met daarin het moordwapen. Uiteindelijk was het tijd voor
onze laatste aanwijzing, de moordlocatie. Eén voor één
kwamen de teams aan bij de brug in de stad, waar we raadsels
kregen die ons uiteindelijk naar het adres van de moord wees.
Hier konden we met de hele groep detectives vieren dat we
de moord succesvol hebben opgelost. Het was Dima! Met de
Moonshine! In de Roebels!

Lennard van der Boon

Dies de mol
Bierproeverij
Vrijdag 18 mei was het tijd voor de (op de uitbrakdag na) toch
wel meest relaxte activiteit van de Dies: de bierproeverij. Rond
een uur of zeven zaten we met een flinke groep CDL’ers klaar
in de Science Club, benieuwd naar wat de Diescommissie voor
ons in petto had deze avond. Al snel werd aan ons het eerste
biertje gepresenteerd door een van de commissieleden.
Hierbij werd een leuk verhaal verteld over de oorsprong van
het bier en dat je vooral tijdens het proeven het bier ook goed
‘langs je gehemelte moet laten gaan’. Vervolgens kregen we
allemaal een optimistisch halfvol glas om te proeven met
een passend stukje kaas daarbij, zorgvuldig uitgekozen door
commissielid en kaaskenner Alex.
Terwijl we gezellig aan het kletsen waren en ik ondertussen
op de hoogte werd gebracht over onder andere het
megaspannende stadsspel dat die dag daarvoor had
plaatsgevonden, volgden de andere biertjes om te proeven.

Survival of the Mollest
Daar was hij dan: de grote Survival of the Mollest. Na een
aantal drukke dagen, waar we als commissie veel voor
moesten regelen, was er dan nu eindelijk een activiteit waarbij
er niks anders van ons werd verwacht dan aanwezigheid en
enthousiasme. Het kwam allemaal erg mooi uit qua vervoer,
dus de treinreis werd geskipt. Vijftien mensen konden met de
auto’s reizen en vier sportieve Delftenaren durfden het aan
om naar het pittoreske Wateringen te fietsen, waaronder
ikzelf.
Na een half uur gefietst te hebben en een aantal keer fout
gefietst te zijn, kwamen we uiteindelijk aan bij de locatie,
2sur5. Hier werd de groep in tweeën gedeeld. Deze groepen
zijn elk dezelfde dingen gaan doen, echter in een andere
volgorde. Mijn groep begon met boogschieten, om de beurt
mochten we schieten. Vaak werd het bord geraakt, maar af
en toe vloog er ook een pijl rakelings langs het bord. Hierna
gingen wij kratstapelen. Door middel van kratjes moest men

De commissieleden bewezen zich als ware bierkenners door
in hun introducties woorden te gebruiken zoals ‘afdronk’ en
‘mondgevoel’.
Een grappig feitje over Chimay Blauw: dit zwaar donkere
biertje was oorspronkelijk op de markt gebracht als
kersteditie, maar werd al snel vanwege zijn populariteit het
hele jaar door verkrijgbaar. Mocht je een gekke geur ruiken
wanneer je dit bier drinkt, is dit waarschijnlijk afkomstig van
de pruimen die erin verwerkt zijn.
Aan het eind van de avond waren we allemaal zeer voldaan
van deze gezellige culinaire ervaring. Wat is bier toch eigenlijk
een leuk product!

Yacintha Vermeer

zo hoog mogelijk komen, waarna iemand tegen de kratjes
aan mocht trappen, zodat diegene bovenop naar beneden
viel. Gelukkig was iedereen goed gezekerd.
Onze volgende activiteit was het overlopen van touwen. Je
moest een touw over door gebruik te maken van een ander
redelijk los touw wat er horizontaal boven hing. Het andere
touw moest men over door gebruik te maken van enkele
verticaal hangende touwen.
Als klap op de vuurpijl werd de stormbaan bevochten en
overwonnen. Hier zaten bijvoorbeeld een wiebelige surfplank
en monkey bars in, maar bovenal veel modder. Heel veel
modder. Na de stormbaan was er gelegenheid om te douchen
(wat ook zeker nodig was). Voordat dit gebeurde is er nog een
hele mooie, vieze groepsfoto gemaakt.
Na het douchen was toch de activiteit over en uit, en was het
weer tijd om naar huis te gaan.

Alex Ruinen
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Lunchlezing BioDetection Systems

Moltalk

Midden in de Diesweek, op dinsdag, was het tijd voor de
lunchlezing van het Amsterdamse bedrijf BioDetection
Systems. Toen iedereen voorzien was van een lekker broodje,
iets te drinken en een stukje fruit kon de lezing beginnen.

Moltalk: het evenement in de Dies waar je bij wilt zijn als
je op de hoogte wil blijven van de algemene zaken binnen
het CDL. Naast de standaard ALV-agendapunten stond de
verkiezing van het 86ste bestuur van het CDL op de agenda.
Gaat het door 85ste aangedragen kandidaatsbestuur er
met de winst vandoor? Of heeft het tegenbestuur stiekem
genoeg stemmen weten te vergaren. Spoiler alert! Het 86ste
kandidaatsbestuur heeft gewonnen. Maar de strijd was
reuze spannend. De presentatie van het tegenbestuur deed
menig CDL-lid twijfelen. Moet ik nog wel loyaal blijven aan
het kandidaatsbestuur? Zijn deze mensen nog wel geschikt?
Tiemen in ieder geval nog wel een beetje. ‘Helemaal prachtig!’
Met deze uitspraken zal de Chimica lezer, die niet bij de ALV
aanwezig was, aardig verward raken. En ja, beelden zijn
natuurlijk niet in woorden uit te drukken. Voor de aanwezigen
zijn deze uitspraken naar mijn mening wel een goede
herinnering naar de presentatie van het tegenbestuur.

De lezing werd gegeven door Bram Brouwer, de CEO en
Founder van BioDetection Systems. Het bedrijf levert
innovatieve, sensitieve en efficiënte in vitro test methodes om
de veiligheid en kwaliteit van ons voedsel, onze gezondheid
en ons milieu te beschermen. Op dit moment werken er vier
PhD’ers, twee MSc studenten, twee HLO-studenten en twee
MLO-studenten op de R&D-afdeling van het bedrijf.
De lezing werd afgewisseld met interessante biochemische
verhalen en anekdotes over de toepassingen van de
producten van BioDetection Systems.
Een goed voorbeeld was dat BioDetection Systems het
bloedmonster van de Oekraïense presidentskandidaat
Viktor Joesjenko had geanalyseerd nadat hij na een etentje
met de directeur van de Oekraïense geheime dienst was
vergiftigd. BioDetection Systems is er met behulp van hun
onderzoeksmethoden achter gekomen dat Joesjenko was
vergiftigd met de zeer giftige stof dioxine. Naast dit voorbeeld
waar er nog tal van onderzoeken waaraan dit bedrijf heeft
bijgedragen.
Door de zeer enthousiaste spreker, het boeiende verhaal
en een zeer interessant bedrijf was dit zeker een geslaagde
lunchlezing. Graag bedank ik Bram Brouwer voor deze lezing.

Nu wil ik de resterende woorden van dit stuk gebruiken om
de Diescommissie van dit jaar te bedanken. Als passe partout
houder heb ik de Dies in zijn volle glorie mee mogen maken,
en hoewel ik de ‘Gotcha’ helaas niet overleefde, was de Dies
een prachtige tijd met originele activiteiten. Naast de Dies
commissie wil ik ook het f.t. feliciteren met hun verkiezing,
met name mijn bestuursgenoten Christine, Tiemen, Sanne en
Thijs. Zonder onze gezamenlijke inzet was deze overwinning
natuurlijk niet haalbaar en ik kijk reuze uit naar de volgende
ALV in september.

Christine Visser

Ted de Haas

Receptie & feest in Quintus
Iedereen kent het wel: naar een hoogtepunt moet je
toewerken. En zo was het ook met de Dies! De Diesreceptie
werd zoals altijd weer afgetrapt met een gebroken
erlenmeyer, dit keer door Bart van Slooten als pedel. Tussen
alle recipiërende commissies en oud-besturen kwamen er
ook besturen van andere verengingen langs. Uiteraard was
TG ook weer goed vertegenwoordigd! Voor degene die het
niet kennen, tijdens de receptie zijn alle leden uitgenodigd om
het CDL te feliciteren. Dit jaar was het al de 92ste verjaardag,
dus grootse cadeaus werden verwacht en gelukkig ook
gebracht. Enkele noemenswaardige aanwezigheden waren
de lustrumalmanakcommissie die het halflustrum kwam
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vieren, Anthe die voor de tiende keer langskwam (helaas
zonder de rest van zijn bestuur) en de BroZusCie die voor het
eerst ooit kwam recipiëren.
Na de geslaagde receptie was het tijd om op de beste
deuntjes van Quintus de mooiste moves te laten zien. Het
feest ging uiteraard tot in de late uurtjes door, al dan niet in
aanwezigheid van ondergetekende. Gelukkig hoef je niet het
hele feest mee te pakken om te weten dat een CDL-feestje
geslaagd was!

Loes Meyberg

Activity rush ...
PAC-Symposium
Het thema van het PAC-Symposium 2018 was: ‘Discovery’.
Dit thema werd uitgebeeld door een uitgebreid schema aan
sprekers en onderwerpen zodat er voor iedereen wat nieuws
te ontdekken viel.

“Iedereen die nog nooit naar een PAC-Symposium is geweest, zou
ik zeer zeker aanraden om een keer te gaan.”
Hoogtepunten van de dag waren de lezingen van Douglas
Stephan en Anthony Davis. Deze twee ervaren onderzoekers
hebben zeer hun best gedaan om hun onderwerp zo goed
mogelijk uit te leggen. Het PAC-Symposium van 2018 was
ook door het grote aantal bezoekers weer een enorm succes.
Mede door het grote aantal studenten dat meedeed aan de
Jong KNCV-posterwedstrijd en de béta quiz was deze dag
meer dan geslaagd. De dag werd afgesloten met een heerlijk
diner en natuurlijk een onmisbare borrel. Ik wil graag nog alle
aanwezigen heel graag bedanken. Iedereen die nog nooit
naar een PAC-Symposium is geweest, zou ik zeker willen
aanraden om een keer te gaan. Op het symposium komen
alle onderdelen van de scheikunde aan bod. Het is niet
alleen handig als oriëntatie, maar ook als uitbreiding van je
algemene kennis van de scheikunde.

Tiemen van Daalen

ECstreme: Minute To Win It!
We hebben twee weken hard studeren achter de rug, dus
was het een goed idee van de EC om even zonder zorgen
door Diergaarde Blijdorp heen te lopen als een 8-jarige.
Het eerste deel van de dag werd besteed aan spelletjes spelen.
Om hiermee te beginnen, mochten we eerst naar de andere
kant van de dierentuin lopen, naar het Oceanium. Daar was
de quiz met werkelijk de meest uiteenlopende vragen over
dieren. Weet jij hoe de pinguïns van Madagascar heten?
Een spandoek voor je groepje maken was het volgende
onderdeel. Uiteraard was dit bij het begin de dierentuin,
dus ondertussen hadden we bijna elk dier kunnen zien!
De spandoeken van ‘FC geld terug’, ‘Menno houdt
van vlinders’ en ‘braque’ waren werkelijk prachtig.

Tussendoor kregen we honger, dus gingen we naar de
snackbar bij de meest epische speeltuin van Blijdorp.

Ben je al moe van het heen en weer geloop, mag je nog even de
longen uit je lijf springen.”
De allerlaatste uitdaging van de dag was opdrukken en
zaklopen. Ben je al moe van het heen en weer geloop, mag
je nog even de longen uit je lijf springen. Zeer uitnodigend
was de chillsessie daarna dan ook met chips, snoepjes en
drinken. Na de aanwezige bucketlist zo goed mogelijk
te hebben uitgevoerd, werd de dag afgesloten met een
etentje in ‘Cafe de V’. Het was een zeer geslaagde activiteit!

Pepijn Lammers

AkCie Tikibad
Nadat het evenement initieel in het water was gevallen,
kon de Akcie dan toch echt haar (tweede) poolparty door
laten gaan. Door een storing in het Tikibad werd namelijk
de eerste poolparty verplaatst naar poolcafé ’t Dijkje. Het
aantal aanwezigen was in de paniek geslonken tot ongeveer
de helft, maar dit mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk
kwam er een herkansing en reisden wij alsnog naar het
Tikibad af. Na een korte vertraging bij de ingang konden wij
beginnen met de bucketlist. Gelukkig was het absoluut niet
druk, waardoor je nooit ergens in de rij hoefde te staan. Alles
werd getrotseerdan, van de nieuwe en grootste glijbanen tot
de kleinste kinderglijbaan. Natuurlijk waren er nog talloze
andere opdrachten, welke ik buiten beschouwing laat in dit
verhaal.

“Gelukkig was het absoluut niet druk, waardoor je nooit ergens in
de rij hoefde te staan.”
Uiteindelijk was een groot deel van de groep na drie uur wel
een beetje klaar met al dat gespetter en kon het natuurlijk
niet zo zijn dat er geen patatjes gekocht werden op ons
zwemfeestje. Uiteindelijk is alles goed uitgepakt en door
een geluk bij een ongeluk hebben we van één activiteit
twee activiteiten gemaakt. Bedankt iedereen voor jullie
gezelligheid en hopelijk tot de volgende AkCie activiteit: het
voetbaltoernooi!

Ted de Haas
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Broertjes-Zusjesdag
Nadat iedereen de weg had gevonden en was aangekomen in
de nieuwbouw van het Gorlaeus, kon de allereerste broertjeszusjesdag van het CDL van start gaan! De dag begon met een
introductie en een hoorcollege gegeven door Lies Bouwman,
waarna er een heerlijke lunch voor ons klaar stond. Weer
terug in de collegezaal gaf derdejaars MST-student Thijs een
demonstratie waarbij sommige broertjes en zusjes met veel
enthousiasme konden helpen. Na het ochtendprogramma
werd de groep opgesplitst en werd er gerouleerd tussen
verschillende onderdelen bestaande uit twee practica en
een rondleiding. De practica bestonden uit het bouwen van
je eigen lithium batterij en een practicum over kleurrijke
chemie. Tijdens de rondleiding kregen we korte praatjes in
het lab van verschillende onderzoeksgroepen. De dag werd
afgesloten met een borrel en een pubquiz waarbij de teams,
bestaande uit studenten en hun broertjes en zusjes, hun
kennis op het gebied van chemie, muziek en algemene feitjes
konden testen. Uiteindelijk bleek familie van der Wielen het
sterkst! Tijdens de borrel kon iedereen nog gezellig napraten
over deze zeer geslaagde dag en op de foto met de nieuwe
CDL-banner!

Christine Visser

ONCS
Tijdens Hemelvaart was het weer tijd voor de ONCS, de Open
Nederlandse Chemie Sportdagen. Dit jaar vond de ONCS
plaats in Utrecht.
Woensdagavond vertrok een grote groep CDL’ers na een
dag college of lab richting deze stad. Nadat alle luchtbedden
waren opgeblazen en er al verschillende kleuren shirts
bemachtigd waren, was het tijd voor het openingsfeest.
Ondanks dat het in de zaal aanvoelde als veertig graden was
het een zeer geslaagde avond. Het thema van de ONCS was
dit jaar ‘Cirque du Valence’. De ochtend na het feest werd
iedereen dan ook vrolijk wakker gemaakt door verschillende
circus liedjes en natuurlijk konden de clowns niet ontbreken.
Nadat iedereen zijn mooie sportoutfit had aangetrokken
was het tijd voor het ontbijt, toch wel weer iets wat je van
je bucketlist kan afvinken: ontbijten in het stadion van FC
Utrecht. Check!
De rest van de dag stond in het teken van sporten. Volleybal,
rummikub, frisbee, archery tag, knotsbal, bijna elke sport
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was wel aanwezig. Iedereen deed zijn uiterste best om
de verschillende wedstrijden te winnen, of was het toch
verliezen? Na een dag “intensief” gesport te hebben was
het ’s avonds weer tijd voor een feestje, waar weer tot in
de vroege ochtend iedereen zich prima heeft vermaakt. De
ochtend na dit feest werden wij dit keer wakker gemaakt
met een hele fanfare en de clowns ontbraken zeker niet. De
laatste dag stonden de finale wedstrijden op het programma.
Iedereen heeft gestreden en zijn/haar best gedaan. Helaas is
het dit jaar niet gelukt om te “winnen” en is het CDL een-nalaatste geworden….
Ik heb erg genoten van dit weekend en volgend jaar gaan we
weer voor de “winst”!

Chantal Huisman

CollectieCieLunch
De Charity Cake Lunch was na de themaborrel de tweede
activiteit van de CollectCie van dit jaar. De commissie
had verschillende taarten gebakken, van klassiekers zoals
brownies en appeltaart tot wat wildere taarten zoals een
witte chocolade monchoutaart en lavendel cupcakes.
Er was een presentatie voorbereid met de bedoeling om
de aanwezigen wat informatie te geven over het goede
doel dat we dit jaar uitgekozen hebben: het Universitair
Asiel Fonds, oftewel het UAF. Het UAF is een stichting
voor student vluchtelingen. Ze helpen destudenten hier
in Nederland om weer op het goede spoor te komen wat
betreft hun studie. Naast financiële steun hebben ze ook
diverse lopende projecten waarin ze bijvoorbeeld taallessen
of sollicitatietrainingen geven. Ook maken ze zich op
verschillende manieren hard voor de belangen van deze
mensen bij instanties zoals de academie of de politiek. .
Geïnteresseerd? Neem dan even een kijkje op www.UAF.nl/
mentoring.
De lunch was een groot succes, waarbij iedereen onder het
mom van “eating food while doing good” lekker van de
taarten aan het eten was en wij weer wat bij het potje voor
het UAF kunnen stoppen! Wij kunnen niet wachten tot de
volgende activiteit: een tweede themaborrel tijdens de CDL
Tapt in de Dies!

Lara van der Poll

... bij het CDL
OJW: kinderfeestje

AkCie voetbaltoernooi

Na maanden zwoegen in de collegebanken was het eindelijk
weer tijd voor het befaamde Ouderejaarsweekend. Na
de vele verhalen van vorig jaar te hebben gehoord, was ik
natuurlijk enorm hyped om dit jaar deel uit te maken van dit
legendarische weekend.

Dinsdag 5 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse CDL
voetbaltoernooi voor studenten, onderzoeksgroepen en
bedrijven.
Dit jaar speelden maar liefst 140 personen mee, verdeeld
over 19 teams. Tijdens de voorrondes probeerden iedereen
een plek te bemachtigen in de kwartfinale. Na de halve
finale te hebben doorstaan, speelde het team van TOPdesk
tegen de TG TiGers tegen elkaar. Na een spannende
wedstrijd mochten de TG TiGers zich de winnaar noemen
van het CDL voetbaltoernooi 2018. Ze verdienden eeuwige
roem en een mooie trofee. Langs de lijn kon men genieten
van de wedstrijden onder het genot van een stukje fruit,
een flesje water en het gezelschap van de enige echte
Verenigingsverzamelaar!

Het weekend begon rustig op vrijdagavond met lekker
wat drankjes en soppen in de CDL-soep, een woord dat
we ondertussen allemaal aan ons vocabulaire hebben
toegevoegd. Nadat het verjaardagsfeestje goed was
afgetrapt, is iedereen content in zijn bed gaan liggen.

“Na een pittoreske tocht over de wateren van Zutphen kwamen we
uit bij een veldje waar we lekker geluncht hebben en onze benen
hebben gestrekt.”
De volgende dag begonnen we met een goed ontbijt en zijn
we in de middag richting Zutphen gegaan waar onze kajaks
op ons lagen te wachten. Na een pittoreske tocht over de
wateren van Zutphen kwamen we uit bij een veldje waar
we lekker geluncht hebben en onze benen hebben gestrekt.
Eenmaal weer terug bij de kajakverhuur is de helft van de
groep naar de bierbrouwerij gegaan en de andere helft terug
naar het huisje. Bij het huisje heb ik nog even lekker zitten
klaverjassen waarna het avondeten al voor ons klaar stond.
Na een goede bodem zijn we die avond er weer goed voor
gegaan in onder andere de CDL-soep of bij de vuurkorf.
Zondagochtend kwam sneller dan de meeste van ons wilden,
maar het betekende wel dat het weekend voorbij was.
Commissie, hartstikke bedankt voor een geweldig OJW!

Na de uitreiking kon iedereen gezellig napraten met een
welverdiend koel drankje en een stukje (vega)vlees van de
BBQ. Bij de BBQ waren maar liefst 180 mensen aanwezig!

“Na een spannende wedstrijd mochten de TG Tigers zich de
winnaar noemen van het CDL voetbaltoernooi 2018.”
Al met al was het een prachtige dag en het weer was heerlijk!
AkCie en crew, bedankt voor deze geweldige activiteit!

Irene Eggink

Sjoerd Rieken
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CDL career
De Gupta Case Avond - 6 maart

Graduating - what next?! - 14 maart

De Gupta Case Avond, georganiseerd door zowel
het CDL als LIFE, stond helemaal in het teken van de
gezondheidszorg. Gupta is namelijk een consultancy
bedrijf dat adviezen geeft aan ziekenhuizen,
zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere spelers
in de zorg. Hoewel je als scheikundige in spé misschien
niet meteen aan een baan in de gezondheidszorg
denkt, is Gupta zeker geïnteresseerd in het werven van
afgestudeerde scheikundigen. Mede daarom kwamen ze
dan ook graag een van hun cases met ons bespreken.

De tijd vliegt voorbij. Voor je het weet ben je bezig
met je master en dan moet je al gaan nadenken wat
je daarna wilt gaan doen. Gelukkig zijn er al heel wat
CDL’ers ons voorgegaan en kunnen zij ons hierbij helpen.
Verschillende alumni kwamen vertellen over hun carrière
tijdens het ‘Graduating…What next?!’ event op 14 maart.
De avond werd geopend door Georg Stockinger. Na zijn
studie is hij via verschillende bedrijven uiteindelijk bij
Shell uitgekomen. Georg vertelde hoe hij hier terecht is
gekomen en hoe het is om bij zo’n grote multinational te
werken.

Na een introductie door twee medewerkers van Gupta
konden we in groepjes beginnen aan het oplossen van
de case. Het probleem: een ziekenhuis wil ervoor zorgen
dat ook in de toekomst genoeg patiënten voor hun
zorg zullen blijven kiezen. Aan ons was het de taak om
een plan te bedenken om dit voor elkaar te krijgen. Na
wat bedenktijd en een lekkere pasta of pizza, was het
tijd voor een korte pitch. Elk groepje kon zijn idee met
behulp van een pizzadoos als flipover aan de mensen van
Gupta voorleggen. Veel verschillende strategieën werden
bedacht, maar natuurlijk moest er aan het einde van de
avond één groepje tot winnaar worden uitgeroepen. Met
de pizzadoos die zij hadden ontworpen, verdienden zij die
titel naar mijn mening zeker!

Maartje Zweers

AkzoNobel Color workshop - 7 mei
Op 7 mei 2018 vond de CDL AkzoNobel Color workshop
plaats. De workshop begon met een uitleg over kleur en
vooral hoe kleur een impact heeft op jou en je omgeving.
Daarna ging het over hoe jij kleur beleeft en hoe dat
voor ieder persoon anders is. Tijdens de workshop kwam
bijvoorbeeld ook het verschil naar voren over hoe je met
kleuren verschillende dingen kan bereiken, zoals rust
uitstralen of een ruimte groter of kleiner laten lijken
dan dat deze echt is. Later in de workshop ging het ook
over hoe kleuren illusies kunnen veroorzaken. Of hoe
verschillende culturen over verschillende kleuren denken.
Hieruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat over de hele
wereld rood een actieve kleur is. En dat alle culturen blauw
associëren met rust. Na de Color workshop was er een
uitleg over hoe het maken van verf gaat bij AkzoNobel.
Er was een uitleg over welke ingrediënten er in verf zitten,
over hoe AkzoNobel zijn nieuwe verven ontwikkelt en
over hoe zij proberen om hun verven zo goed mogelijk te
maken. De workshop werd afgesloten met een borrel. Al
met al was het een zeer leerzame middag, niet alleen over
verf, maar ook over hoe jij kleuren ervaart.

Tiemen van Daalen
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Vervolgens was het tijd voor iemand die de meeste van
ons wel kennen. Dit was Irene Groot, assistent professor
bij CASC. Irene vertelde over haar academische carrière
en wat daar allemaal bij komt kijken; van een PhD tot een
postdoc in het buitenland en van de zware concurrentie
tot vrouwen in de academische wereld. Na te hebben
geluisterd naar deze twee interessante sprekers was het
tijd voor het avondeten. Er stond Chinees op het menu
en tijdens het eten kon gezellig met de sprekers worden
gepraat om al je vragen te stellen. Na het eten was het tijd
voor de laatste spreker, Teun Sweere. Hij heeft zijn PhD
afgerond bij SBC in 2017 en werkt nu bij Culgi. Dit is een
klein bedrijf gevestigd op het Bio Science Park.
Hierna was er natuurlijk nog een borrel, waar zelfs de
laatste vragen konden worden beantwoord. Dus of je nu
geïnteresseerd was in een academische carrière, liever het
grote bedrijfsleven ingaat of bij een start-up wilt werken,
alles kwam aan bod.

Rafaël Vos

Lunchlezing en excursie bij Givaudan - 7 maart

Katalyse excursie Albemarle - 23 maart

Tijdens de lunch lezing op 7 maart kwamen veel MSTstudenten voor het eerst in contact met het bedrijf
Givaudan. Dit bedrijf is een van de meest vooraanstaande
geur- en smaakstoffen producent, iets dat zij al tijdens
de lunchlezing op een hele interessante wijze naar voren
wisten te brengen. Zo was al snel duidelijk dat in vrijwel
elk voedingsmiddel, een aandeel van Givaudan zit. Ze
onderbouwde het verhaal door het verschil en het belang
van smaak- en geurstoffen te tonen aan de hand van
vanille.

Na wekenlang elektronen tellen bij het vak Katalyse in de
Leidse collegezalen, was het op 23 maart zover. Ongeveer
30 afgevaardigde studenten gingen op excursie naar
Albemarle, een internationaal bedrijf in de fijnchemie.
Albemarle specialiseert zich in het testen en produceren
van heterogene katalysatoren om de petrochemische
industrie zo efficiënt mogelijk te maken. Na een korte
lezing in onze favoriete collegezaal van prof. Eelco Vogt
van de Universiteit Utrecht, vond de excursie plaats
op het terrein van het bedrijf in Amsterdam, een heus
schiereiland niet ver van het centrum van de stad.

Verbazingwekkend genoeg was het juist de smaakstof
die lekker rook en de geurstof die een onaangenaam
sterk geurtje bij zich droeg. Gelukkig bleef het niet alleen
bij een lunchlezing, maar mochten we ook in Barneveld
langskomen om nog veel meer over dit interessante bedrijf
te weten te komen en te zien. Zo werden we ontvangen
met een lunch en kwamen vervolgens enkele werknemers
vertellen over hun functie binnen het bedrijf. Daarop
volgend mochten we ons reukvermogen op de proef
stellen. Dit om een kijkje te krijgen in de ontwikkeling van
een nieuwe geurstof. Dit gebeurt namelijk voor een groot
deel aan de hand van het reukvermogen van mensen,
super knap natuurlijk.
Tenslotte kregen we een uitgebreide rondleiding door de
fabriek en werd ons in geuren en kleuren verteld hoe alles
hier geregeld werd.

Sanne Romijn

Tijdens de rondleiding door de Research- en Developmentfaciliteit, waar nieuwe katalysatoren worden ontwikkeld
en getest onder een variëteit van omstandigheden, schoot
de tweedejaarskennis te kort toen werd gevraagd naar de
relevante procesvariabelen van een katalytisch proces
en men alleen de temperatuur en druk kon benoemen.
Katalysatoren, zo bleek, worden dan ook ontwikkeld
naargelang de procesomstandigheden, zoals retentietijd
en stroomsnelheid. Onderzoekers van Albemarle waren
dan ook niet vies van kwantumchemische berekeningen
voor het ontdekken van nieuwe katalysatoren.
Ook werd het productieproces getoond van de
verschillende katalysatoren die Albemarle produceert
voor onder andere de upstream HydroProcessing
Catalysis en de downstream Fluid Catalytic Cracking. In het
laatstgenoemde proces schieten de katalysatordeeltjes
met soms tientallen meters per seconde door de
regenerator, waar het roet wordt afgefakkeld zodat de
katalysator weer aan een nieuwe ronde kan beginnen.
Voor studenten van zowel de Scheikunde- als de
Technologierichting was het geheel een aangelegenheid
om de redeneringen en sommetjes over de katalyse tot
leven te zien komen.
Tijdens de afsluitende borrel werd uiteraard gesproken
over de onderzoeks- en carrièremogelijkheden voor de
aanwezige studenten. Medewerkers bij Albemarle krijgen
uitstekende doorgroeimogelijkheden doordat ze van
proces of van afdeling kunnen wisselen wanneer ze toe
zijn aan nieuwe ervaringen.

Tom Waas
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Ladies Career Night - 28 maart

CDLIFE career night - 30 april

Het was zover, 26 Maart 2018: de avond van de Ladies
Career Night. Met 37 inschrijvingen en de aanwezigheid
van vier bedrijven vormden we een flinke groep van 43
vrouwen. De studentes die deelnamen aan de avond waren
van diverse achtergronden binnen MST: masterstudentes,
derde-, tweede-, én eerstejaars uit zowel Leiden als Delft.
Ook de aanwezige bedrijven vormden een gevarieerd
gezelschap. DSM en Albemarle vertegenwoordigden de
meer scheikundige carrièrerichting en Keylane en SPIE
verzorgden de ICT-hoek. Het beloofde een enerverend
evenement te worden!

On the 30th of April the annual Career Evening was
organised by the CDL and LIFE. It was held in the
Science Club, and early attendants could make use of the
provided refreshments. After a short introduction by one
of the amazing organisers, the floor was given to Nick
Schopman, of Arnold & Siedsma. Arnold & Siedsma is a
company that works in the field of intellectual property,
specialised in technical patents. This makes them, subject
wise, quite close to chemistry and life sciences, but in
a way not often encountered. Mr. Schopman told the
audience about what a patent exactly is, and what a career
as patent attorney looks like. After a lot of questions, it
was time for dinner. This time dinner consisted of Chinese
food, which everybody happily ate.

De carrièreavond vond plaats in het sfeervolle restaurant
Kitch& waar we vanaf half zes werden ontvangen. Na
binnenkomst kon iedereen een naamkaartje en drie
drankbonnetjes ophalen. Toen iedereen eenmaal aan tafel
zat volgens de tafelschikking in het programmaboekje,
ging de avond officieel van start.
Afgewisseld door het voor-, hoofd-, en nagerecht, hielden
de verschillende bedrijven korte presentaties. Hierin
vertelden de vrouwen over hun carrière en het bedrijf.
Zo besprak Jana Juan-Alcaniz hoe zij een vroege carrière
binnen Albemarle combineert met het hebben van een
kind. De vrouwen van Keylane vertelden hoe je met een
scheikundige achtergrond ook in een andere sector werk
kunt gaan doen. Bij SPIE bleek binnen het bedrijf maar
één op de vijftien werknemers vrouw te zijn; des te meer
reden om vaker dit soort evenementen te organiseren! En
als laatst was Chantal Christis van DSM aan het woord.
Zij beschreef hoe zij met haar team onderzoek doet naar
enzymen in de voedingsmiddelenindustrie.
Het was een ontzettend leuke, leerzame en sfeervolle
avond waar we in de commissie met grote tevredenheid
op terug kunnen kijken. Hartelijk dank aan de vrouwen
van Albemarle, Keylane, SPIE en DSM, en dank aan alle
enthousiaste deelneemsters voor hun aanwezigheid!

Vita Nicolaï
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When everyone was done with dinner, the second
company began their presentation. Nicole and Floor of
the company Calco told us about the non-stereotypical
character of their IT company, and about the way the
company was founded out of a gap in the market.
They promoted Calco’s most important aspect, their IT
traineeship. During the traineeship the trainees learn a lot
about IT, but also some soft skills, and after the training
they are often able to get a job at the company they did
their finishing internship at.
The last company was Croda, of which Koen, Erwin and
Danny, told us about their work. Within the company they
all have three completely different functions. Croda is a
company of speciality chemicals, and their work ranges
from research to process engineering. Their products can
be found in a wide range of everyday items, from mobile
phones and sandwich bags to hockey sticks. Afterwards
there was time for some more drinks, and to talk to all the
presenters from the companies.

Marten Raaphorst

TOPdesk DISC training - 14 april
Dominantie, Invloed, Stabiliteit en bewustzijn (Consciousness):
een viertal (samen: DISC) gedragsomschrijvingen die - wanneer
je er bekend mee bent - een grote toevoeging kunnen zijn voor
effectieve interpersoonlijke communicatie. Op 13 april is het CDL
uitgenodigd voor een training in het kader van DISC bij TOPdesk.
TOPdesk is een software- en consultancybedrijf dat zowel profiten non-profitorganisaties ondersteunt in het verwerken van
taakverdelingen binnen en tussen verschillende afdelingen van een
organisatie. Na een warm ontvangst in een splinternieuw gebouw,
ingericht om een vriendelijke en open sfeer te doen uitstralen, kon
de training beginnen. Disclaimer: wat volgt vereist hokjesdenken.
Wat is DISC?
DISC is een gedragsmodel waarin de uitingen van mensen
ingedeeld worden in een van vier verschillende gedragstypes.
Als de vier types uitgezet worden in een assenstelsel, staat
de horizontale as voor directheid van communicatie en staat
de verticale as voor taakgerichtheid of mensgerichtheid. Elk
type kent een aantal identificerende eigenschappen:
Dominantie: maakt gebruik van directe verbale
communicatie, is gefocust op effectieve resultaten, houdt
van uitdaging, wil zijn/haar plannen doorvoeren.
Invloed: is optimistisch en sociaal, werkt graag samen, houdt
van entertainen, is gemotiveerd door het geven en krijgen
van complimenten.

Waarom DISC?
Het kunnen toekennen van bepaalde gedragen aan een
karakter, maakt dat je je beter in kunt leven in jouw
medemens - in wat voor (sociale) situatie dan ook. DISC biedt
een houvast om te kunnen interpreteren waarom mensen op
bepaalde manieren omgaan met situaties.
Dit geldt voor anderen, maar natuurlijk ook voor jezelf. Je kan
hier dan ook op inspelen. Uiteindelijk faciliteert herkenning
en interpretatie van verschillende gedragstypes verbetering
op gebied van motivatie, conflictvermijding, (professionele)
relaties en management. Let wel op: het begrip van de
vier types berust op hokjesdenken en is slechts een model.
In werkelijkheid is iemands karakter een 2D-spectrum,
dat aspecten van meerdere gebieden bij zich kan dragen.
Toch kun je vaak gebruik maken van de bekende valkuiloplossingkoppels die DISC biedt.
De training die TOPdesk heeft verzorgd is onderdeel van
een grotere training die intern gegeven wordt. Binnen het
bedrijf zijn de medewerkers bekend met het model, en zorgt
het volgens de medewerkers daadwerkelijk voor betere
onderlinge relaties. De training was erg leerzaam en nodigde
uit om meer te weten te komen van een ogenschijnlijk
onzichtbaar onderwerp, dat blijkbaar grote invloed heeft op
ons dagelijks leven.

Thijs Klein

Stabiliteit: vermijdt en voorkomt conflicten en verandering,
werkt graag samen, kan goed luisteren, heeft voorkeur voor
duidelijke plannen.
Consciousness: is voorzichtig en bedachtzaam, werkt
gedetailleerd, hecht veel waarde aan correctheid en
nauwkeurigheid, maakt plannen.
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...In Delft
By repeating these two surface reactions a thin film is formed
and because of the self-limiting nature of the reactions the
deposited film is conformal and the growth can be controlled
on the nanoscale. This technique can be used for various
applications like heterogeneous catalysis, electronics and
solar cells.
The metal compounds that are used for ALD are mostly metal
alkyls and metal halides that have great properties for ALD.
The downside is that these compounds are pyrophoric (they
ignite spontaneous in contact with air at room temperature),
produce toxic gases and are expensive. My thesis project is
part of a bigger collaboration with industry and academia to
find safe and cost-efficient metal compounds that are suitable
for ALD applications. My focus is on metal alkoxide complexes
because these complexes are not pyrophoric and are cheaper
to produce. There are three important parameters of the
metal complexes: The volatility, decomposition and reactivity
with the surface. In the lab I work on an ALD-setup where I
coat small silica wafers to test the important parameters of
the metal complexes that are supplied by a Finnish company.
In addition I look for the optimal operation parameters like
temperature, flow rates and exposure times of the reactants.
For measurements I use primarily spectroscopic ellipsometry
(SE) to find the growth rate, X-ray photoelectron scattering
(XPS) to look at the film composition and thermal gravimetric
analysis (TGA) to look at volatility and decomposition of the
complexes. When a suitable compound is found we have the
possibility to scale the process up by coating nanoparticles in
a fluidized bed.
In addition to testing new compounds, my thesis includes
working on an ALD application by coating quantum-dot (QD)
films and this is in collaboration with the Optoelectronic
Materials (OM) group at the TU Delft. QDs are nanocrystals
made of semiconductor material and are very interesting due
to their photovoltaic properties. For optoelectronic devices
the electron mobility in a QD film is too low and the QDs
have a short lifetime in air. By coating a QD film with ALD the
surface of the QDs is passivated to increase electron mobility
and secondly the coating prevents the QDs from oxidation
with air. The coating for this application is still made from
the metal alkyls and metal halides but maybe an alternative
metal alkoxide can be used in the future.

I am a master student chemical engineering at the TU Delft following
the process track. Currently I’m working on my thesis project in
the Product and Process Engineering (PPE) group. Although this is
not ‘in de toren’ I still hope to tell you an interesting story.
In the subgroup where I’m active, we investigate the
applications and the fundamentals of atomic layer deposition
(ALD). ALD is a kind of chemical vapour deposition (CVD), were
a metal compound and a counter reactant are subsequently
reacting with a surface.
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Combining the more fundamental experiments and the work
towards an actual application with ALD makes this a very
versatile project. There is a good balance between doing
experiments and analysing data and this makes the working
days not very repetitive. Every week there is a PPE group
meeting with some presentations to keep you up to date
with all the things that are going on within the group and
pizza every first meeting of the month. Also there are regular
meetings with everybody working on ALD experiments to
discuss problems you encounter and to help others solve
their problems. I have three more months to work on this
project and finish my thesis; luckily I am having a very good
time in this group.

Jordi Alkemade

In de levende toren
Alweer 8 maanden geleden begon ik aan het belangrijkste stuk van
mijn master Life Science & Technology: mijn master thesis. Vanaf
het begin van het studiejaar tot halverwege maart, zou ik in de
groep van Sander van Kasteren, wiens vakgebied Immunology is,
onderzoek doen naar een onderdeel van het immuunsysteem.
Met mijn achtergrond als bachelor chemisch technoloog en
louter 1 jaar aan life science kennis, was het toch wel spannend
om te beginnen aan een project wat puur en fundamenteel
immunologisch was. In het voorgaande studiejaar had ik
voor het kiezen van mijn project een gesprek gehad met mijn
PhD’er over mijn toekomstige project. Eerlijk gezegd begreep
ik tijdens dit kennismakingsgesprek weinig van de inhoud van
het project en heb ik me er goed doorheen gebluft. Gelukkig
werd dit aan het begin van mijn project na veel inlezen in
fundamentele immunologie een stuk duidelijker.

“Toen ik dit hoorde, was ik enerzijds verbaasd dat ze mij,
slechts een groentje in de Life Science sferen, hadden gekozen;
anderzijds was het wel een goede mogelijkheid op mijzelf te
bewijzen.”

Het feit dat ik mijn project gedurende de eerste paar weken
beter begon te begrijpen, betekende echter niet dat mijn
project mij daardoor makkelijker afging. Mijn project bleek
(in de woorden van professor Van Kasteren) het moeilijkste
project in de gehele groep te zijn. Toen ik dit hoorde, was
ik enerzijds verbaasd dat ze mij, slechts een groentje in de
Life Science sferen, hadden gekozen; anderzijds was het wel
een goede mogelijkheid op mijzelf te bewijzen. Mijn project,
wat dus zeer fundamenteel en lastig uit te leggen is voor
de leken, was gericht op een biomoleculair complex, het
MHC-I complex. Het is namelijk zo dat ons immuunsysteem
24/7 werkt om ons te beschermen tegen kwaadwillende
bacteriën, virussen en zelfs (onze eigen) kankercellen. Dit
wordt mogelijk gemaakt door zogeheten ‘antigen presenting
cells’, waaronder voornamelijk dendritische cellen. Dit MHC-I
complex bevindt zich onder andere op het celmembraan van
deze antigen presenting cells en speelt een belangrijke rol
in de activatie van het immuunsysteem in respons op deze
bacteriën, virussen en kanker cellen. Deze complexen zijn
helaas zeer lastig om te bestuderen met huidige methoden
die vooral antilichamen gebruiken om dit complex te
visualiseren.
Met de komst van bioorthogonale chemie, click chemistry,
is het mogelijk om zonder de cellulaire processen te
beïnvloeden, toch deze processen te bestuderen. Zo werd
er ook gedacht dat click chemie het bestuderen van het
MHC-I complex kon vergemakkelijken. Mijn project was dus
gefocust op het initialiseren en optimaliseren van de MHC-I
click chemie.

Na zes maanden onwijs veel experimenten te hebben
uitgevoerd waarin allerlei click condities werden getest,
moesten mijn begeleidster en ik helaas concluderen dat dit
niet succesvol was. Hoewel dit eerst als een teleurstelling
voelde, realiseerde ik wel dat door al deze experimenten,
we in ieder geval wisten wat niet werkte en dat is ook heel
waardevol. Ik kan met een goed gevoel terugkijken op
mijn zes maanden in Sanders groep. In vergelijking met
vakken, die soms redelijk traag gaan qua inhoud, voelt
een onderzoeksstage als een sneltrein van praktisch werk
en theoretische achtergrond. Hierdoor word je redelijk
snel een ‘expert’ in je onderzoeksgebied en kun je al gauw
kritische discussies voeren met PhD’s en professoren. Ook
word je al snel geconfronteerd met de realiteit van het
onderzoeksleven: teleurstellingen in de vorm van mislukte
experimenten, tegenstrijdige data en vooral veel vraagtekens
bij je hypotheses. Hoewel dit in het begin waarschijnlijk
zeer frustrerend is, leer je in de loop van je stage hier over
het algemeen goed mee om te gaan. Uiteindelijk leer je van
elk experiment steeds een beetje meer over je hypothese
en kan je dat weer meenemen in het bedenken van nieuwe
experimenten. Hoewel het onderzoeksleven niet zozeer voor
mij geschikt is, kijk ik met veel plezier terug op deze tijd en ik
hoop dat toekomstige masterstudenten er met veel plezier
naar uitkijken.

Miles Holborough-Kerkvliet

d
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Highlight:
Spectroscopic observation of a hydrogenated CO dimer
intermediate during CO reduction on Cu(100) electrodes
In “In de Torens: Highlight” we briefly discuss an important or
special publication from scientists working at the Leiden Institute
of Chemistry (LIC). In this edition, this is the paper from Elena
Pérez-Gallent, Marta C. Figueiredo, Federico Calle-Vallejo and Marc
T. M. Koper in Angewandte Chemie about spectroscopic observation
of a hydrogenated CO dimer intermediate during CO reduction on
Cu(100) electrodes.
The electrochemical reduction of CO2 and CO on a copper
catalyst yields important products like ethanol and ethylene.
The exact mechanism of this reduction is still under debate.
Of which the C-C bond formation in particular. One hypothesis
states first dimerization of CO and then hydrogenation of the
dimerized molecule. The authors provide compelling evidence
to support this hypothesis through Fourier transform infrared
spectroscopy (FTIR) and density function theory calculations
(DFT).
After the solution is exposed to CO, three absorption bands
appear in FTIR at 1677. 1600 and 1191 cm-1 (Fig 1). Water O-H
bending mode can be described to 1600 cm-1, while 1677
cm-1 can be described to C=O stretching of CO absorbed
to Cu(100). However, the 1191 cm-1 band indicates a C-OH
stretch. This stretch also grows upon application of more
negative potentials. In an experiment were 13CO is used,
the stretch shifts to 1145 cm-1, confirming that this band is
associated with carbon-containing species (Fig. 2a). Next,
the CO reduction is performed in D2O, in order to obtain
information hidden by the H2O bending modes. This yields
an absorption band at 1584 cm-1, which indicates a C=O
bending mode that is not absorbed CO (Fig. 2b). This is further
evidence for the appearance of carbon-containing species.

Fig 2. a) FTIR of 13CO reduction on Cu(100) in H2O; b) FTIR of
CO reduction on Cu(100) in D2O
hydrogen atoms, CO, COH, CHO, OCCO, OCCOH, OCCHO
and HOCCOH (Fig 3). DFT predicate bands at 1576 cm-1 and
1235 cm-1 for OCCOH, which comes close to the observed
bands at 1584 cm-1 and 1191 cm-1. Other computational
studies already concluded that OCCOH is the most stable
intermediate in the CO reduction on Cu(100).
The authors therefore conclude that the absorption bands
at 1191 cm-1 and 1584 cm-1 belong to the C-O-H and C=O
bending modes of OCCOH, a hydrogenated CO dimer.
For a complete view of all the experiments and conclusions
that the authors made, please read the full article at:
Angew. Chem. 2017, 129, 3675 –3678
https://doi.org/10.1002/anie.201700580

Through the recorded spectra of formaldehyde, formate,
methanol, acetaldehyde and acetic acid, it could be ruled
out that the observed bands resulted from these molecules
in solution. The authors resort to DFT to see what species
can correspond to the observed absorption bands. They
specifically look for C1 and C2 species that have no or low

Fig 1. FTIR of CO reduction on Cu(100) in H2O
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Fig 3. Scheme of investigated species and their predicted FTIR
absorptions.

Get to know:
TLC

“Heb je nog startmateriaal bewaard voor de TLC zo?”, “Oeps….” In
deze editie vind je alles over thin layer chromatography. Iets wat
elke chemicus moet begrijpen!
In deze uitgave van uw Chimica ben ik genoodzaakt om iets
heel gênants te vertellen. Zonder in detail te treden, kan ik
vertellen dat ik pas later in mijn bachelor leerde wat thin layer
chromatography (TLC) precies was. Wanneer ik ze tijdens m’n
LO’s moest doen, dan deed ik het gewoon, maar ik begreep
écht niet wat ik precies aan het doen was. Doordat ik heb
vernomen dat ik zeker niet de enige ben die deze belangrijke
techniek zo laat pas begreep, zal ik het deze uitgave van de
Chimica aan jullie uitleggen. Zo zal geen van de Chimicalezers
voor schud staan bij een stage!
Het opzetten van reacties is meestal niet zo moeilijk, vooral
als ze op kamertemperatuur onder normale atmosfeer
gedaan worden. Het moeilijke gedeelte komt later pas,
wanneer je de reactie stopt en begint met zuiveren. Daar
is TLC een onmisbare, snelle techniek waar we niet meer
zonder kunnen op het lab.

“Ben je ghetto? Gebruik een glazen pipet.”
De naam thin layer chromatography verklapt al een hoop
over de techniek. Je doet namelijk een kolom op een dunne
laag. Deze laag is meestal silica, dat wordt ondersteund door
een laag aluminium. Het geheel is iets dikker dan papier en je
kunt het dan ook gemakkelijk knippen. Dat komt ook goed
van pas, want je kan zo precies de grootte krijgen die je wil.
Onderaan het papiertje trek je een lijn ongeveer 1 cm boven
de onderkant met potlood. Op het lijntje zat je vervolgens
een aantal gewenste kruisjes met ongeveer 1 cm afstand
van elkaar. Vervolgens neem je een capillair, dip je deze in je
oplossing en raak je daarna het kruisje aan (ben je ghetto?
Gebruik een glazen pipet). Laat het stipje drogen en maak
een inschatting of je nog meerdere keren het kruisje wil
aanstippen. Is je compound UV actief? Dan kun je onder een
UV lamp inschatten hoe geconcentreerd je stip is. Nadat je
stip droog is, neem het TLC papiertje en plaats je hem in een
bekerglas met daarin een oplosmiddel. De bovenkant van het
oplosmiddel moet onder de stip blijven.
Het oplosmiddel zal nu langzaam naar de bovenkant lopen.
Wanneer het oplosmiddel bijna aan de bovenkant is, haal het

TLC papier uit het bekerglas en geef met potlood aan waar
het oplosmiddel gekomen is. Laat het papiertje even drogen
en analyseer het eerst onder de UV lamp. Omcirkel de stippen
die zichtbaar zijn onder de lamp met potlood. Gebruik
vervolgens een staining om de andere stippen zichtbaar te
maken. Vraag op het lab naar de UV lamp en de staining,
vraag ook zeker welke staining er gebruikt wordt.
De exacte werking achter TLC, is nog vrij ingewikkeld, maar
er is een korte simpele uitleg. Het silica is relatief hydrofiel en
het oplosmiddel wat eroverheen gaat, is relatief hydrofoob.
Wanneer je een mengsel hebt van een hydrofiele stof A en
een hydrofobe stof B, dan zal A geneigd zijn om aan het silica
te blijven plakken, terwijl B juist met het oplosmiddel omhoog
gaat. Uiteindelijk zie je dan A onder B zitten. De afstand die A
en B hebben afgelegd, gedeeld door de totale afstand die het
oplosmiddel heeft afgelegd zijn de Rf waarden van de stoffen.
Deze zijn oplosmiddel specifiek en worden vaak in verslagen
en publicaties vermeld. Heel handig om het in je labjournaal
te schrijven, zodat de volgende keer de TLC’s makkelijker te
analyseren zijn!
Door meerdere stippen te zetten, kun je veel te weten komen
over je reactie of je zuivering. Je kan bijvoorbeeld stippen
zetten van alle begin producten en van het reactie mengsel.
Zo kan je kijken of reagentia zijn weg gereageerd en er een
nieuw product is gevormd. Ook kun je dit gebruiken om te
kijken of je product al uit een silica kolom is gekomen.
Deze oppervlakkige beschrijving zal hopelijk helpen om niet
voor schut te staan in het lab. Het is zeker aan te raden om
je er nog beter in te verdiepen (lees: Wikipedia doorkijken),
voordat je een flinke synthese route gaat beginnen. Er
valt namelijk zeer veel informatie te halen uit dat simpele
papiertje!
Wees je ervan bewust dat het silica op het plaatje zeer slecht
voor je longen is. Ook is het niet goed om het plaatje vast te
pakken met je vingers, zeker als er oplosmiddel op zit. Knip
het plaatje in de zuurkast en houd het plaatje vast met een
pincet. Pas ook op de UV lamp, want als je daar je vingers
onder doet, kun je huidkanker krijgen.

Mark Kwakernaak
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Cystic fibrosis:

							mutations

Cystic

fibrosis (CF) is the most common fatal genetic disease
amongst Caucasians and is an autosomal recessive trait. Among
the Caucasian family one specific mutation is often found, this is
the F508del mutation. This mutation causes the Cystic Fibrosis
transmembrane conductance regulator (CFTR) protein to be one
amino acid shorter, causing malfunctioning of the protein and
misfolding and retention in the endoplasmic reticulum (ER). [1]
There are other mutations that, besides misfolding, will
decrease the efficiency of the channels and their activity.
Among these rare mutations is the G551D-CFTR mutation.
The CFTR protein is a transmembrane protein that, in healthy
condition, transports chloride ions from the cells to the mucus
on the epithelial of the lungs. In CF patients, the CFTR protein
is either absent or non-functional leading to defects in reuptake of chloride ions through cells, making sweat more
salty and mucus more viscous. Nowadays, two approaches to
treating this disease exist, correctors and potentiators can be
used separately or together to enhance quantity or activity
of the CFTR. [2] This review gives an overview of possible
mutations in CF patients and how they can be treated using
different approaches.

“The CFTR protein is a transmembrane protein that, in healthy
condition, transports chloride ions from the cells to the mucus on
the epithelial of the lungs.”
The F508del mutation will shorten the amino acid sequence,
therefore causing the protein to be retained in the ER. The
amount of protein in the epithelial membrane will decrease
due to this retention. This then causes a decline in the
number of channels that reach the surface. Moreover, the
opening of the channels is impaired by the mutation. The
protein retaining and the disruption of channel opening lead
to a decrease in CFTR chloride transportation activity.[2]
Effective therapies for the F508del mutation would be
the improvement of protein folding, channel gating and
cell surface stability. Restoring the chloride transport to
F508del CFTR is desirable and presumably requires two
steps: (1) the correction of misfolding of the protein to
increase the amount of functional mutated CFTR and (2) the
potentiation to increase channel opening. For the two steps
the corresponding small-molecules are called respectively
correctors and potentiators.[3] A corrector arrests the
degradation by preventing transport from the ER to the
Golgi apparatus. This arrest lets the transport continue and
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increases the quantity of the CFTR. Potentiators are smallmolecules that restore channel function in a non-optimal
functioning cell, therefore increasing activity of CFTR.
Pharmacological chaperones are already used in treatment
for diseases where ER-retained trafficking is present, such
as Fabry and Gaucher disease. [3] Nowadays, the idea is
explored to use pharmacological chaperones in treatment
for Cystic Fibrosis. Currently four correctors are known to
act as pharmacological chaperones in the treatment for
patients with the F508del mutation. [3] The target of the four
small-molecule correctors lies within the CFTR. The CFTR is a
multidomain chloride channel that includes two membranespanning domains (MSD), two nucleotide binding domains
(NBD) and a regulatory region that controls gating of the
channel. The F508del mutation resides in nucleotide binding
domain 1, making it a therapeutical target in CF treatment.
The four identified correctors are: VRT325, Corr4a, VRT532
and benzoquinolizinium. [3] The need for more glycosylation
occurs upon MSD-only CFTR treatment with VRT325 and
Corr4a. This observation suggests that these two correctors
may bind at the MSD side of the interface instead of the
desired NBD1 side. VRT532 has shown to increase the channel
open time, but did not alter the affinity of F508del-CFTR for
ATP that is required for the channel opening. [4] This has
led to the hypothesis that bindings occurs to a site between
the NBD and MSD. The benzoquinolizinium compounds
presumably do bind to the NBD1 but need excessive
concentration in order to execute correction. [5] Each of the
four correctors, that are used as pharmacological chaperones,
have a limitation, either in effective concentration or the
location of the binding site.
Besides the use of small-molecule correctors, potentiators
can be used to pursue another approach in CF treatment.
Potentiators are described as pharmacological agents that
increase ion-flow through activated CFTR. [6] The first
potentiator to enter human clinical trial was VX-770, which
is also known as Ivacaftor. For this potential drug, a phase 2
clinical study was performed, including patients that carry
the G551D-CFTR mutation. [6] This trial showed that oral
intake of VX-770 improved the activity of the CFTR. This
trial improvement was achieved by better CFTR function
biomarkers and lung functioning. [6] The improvement in
functionality of the lungs was very beneficial due to the
impairment that CF patients present. Results from this trial
have shown that VX-770 increased the open probability of

& a milestone in treatment

the channel only after channel activation. Moreover, it is
suggested that the pharmacological agents increase CFTRmediated secretion of chloride, which in turn could improve
epithelial cell function in CF patients. [5] The effects of VX-770
on the chloride secretion were assessed in cell lines from the
bronchi of CF and non-CF-patient lungs. The clinical study
also assessed whether VX-770 also potentiated F508del
CFTR. Incubation overnight showed that VX-770 is indeed a
potentiator for both G551D- and F508del CFTR-mediated
chloride secretion. [6] Thus, the results of these in vitro
experiments have shown that potentiators are valuable and
effective in CF treatment.

“The improvement in functionality of the lungs was very beneficial
due to the impairment that CF patients present.”
Subsequent pursuit of treatment in the pharmacological
industry led to the next step in CF treatment, being the
combination of a corrector and a potentiator. Correctors
and potentiators have shown their strengths individually
and were combined to improve treatment results. A CFTR
corrector VX-809, also known as Lumacaftor, was combined
with a CFTR potentiator VX-770, also known as Ivacaftor,
to form the commercially named drug Orkambi. Two
randomized, double-blind and placebo-controlled studies
were designed to investigate the effects of this drug in CF
patients with the F508del-CFTR mutation. Through 24 weeks
of clinical trial, the Lumacaftor-Ivacaftor groups showed
reduced rates of pulmonary exacerbations, such as COPD
symptoms. [2] Treatment also led to a decrease in the need
for hospitalization or intravenous antibiotic treatment.
The outcome of the clinical trial, which included over 1100
patients, shows that the combination of potentiator and
corrector into one treatment has a great clinical benefit that
is greater than previously observed with either one alone.
[2] Nevertheless, there are differences in results between
the F508del and G551D mutation. This increases the need
for continued research into combined drugs in the effective
treatment of CF. More importantly, this combination drug
represents a milestone in the treatment of the most prevalent
mutation in CF, being the F508del-CFTR mutation targeted
by this modulator drug.

“Nevertheless, this combination drug is a milestone in CF
treatment.”

In conclusion, the F508 deletion leads to misfolding in the
CFTR protein causing it to be retained in the ER. Effective
therapies for this specific mutation include improvement
of protein folding and channel gating. Improvement can
be achieved by using either potentiators or correctors.
Four correctors identified in treating CF might act as
pharmacological chaperones. The target of these chaperones
lies within the CFTR.

“More importantly, this combination drug represents a milestone
in the treatment of the most prevalent mutation in CF, being the
F508del-CFTR mutation targeted by this modulator drug.”
However, each corrector unfortunately has a limiting
factor. Besides these correctors, potentiators can be used.
Potentiators aim to increase the flow of ions through
activated CFTR. The first potentiator to have entered clinical
trials is VX-770 and is particularly good at treating the G551D
mutation as well as the F508del-CFTR mutation. Recent
developments in treating CF have led to a combined smallmolecule modulator that contains both a corrector and
potentiator. Clinical trials have shown promising results for
the F508del-CFTR mutation. However, more research needs
to be done to obtain the same results for the G551D-CFTR
mutation. Nevertheless, this combination drug is a milestone
in CF treatment.
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Air pollution in
Rotterdam
From the ground and from space

After my board year at the CDL in 2015/2016, it was time
for me to study again. Where most of you went for the
more obvious choices: Chemistry or Chemical Engineering,
I decided to broaden my horizon and disappeared in the
beautiful building of Civil Engineering in Delft to study
Environmental Engineering. During this study you can decide
if you are more into Environmental Technology or Science.
The Technology track focuses on water treatment and
recycling, while during the Science track they will teach you
more about meteorology, hydrology and big changes in the
climate system due to climate change.
The latter sounded perfect to me and so I dove into the
theory of rising heat parcels in the atmosphere and the loss
of ice sheets in Greenland. As part of the study you have the
opportunity to do an internship. This could be at any company
or institute as long it is related to your study and during the
internship you do research to some extent. With these very
clear guidelines I started my quest for an internship and found
one at the KNMI.

“Although the data was available to obtain results, working with
Python was a bigger struggle.”
KNMI is the Dutch National Meteorological Institute and is
mostly known for their weather predictions. They are the
ones who warn you when a big storm is heading towards
the Netherlands. In addition, much more research is done.
In November, when I started my internship, the satellite
instrument TROPOMI was just launched, which can be used
to measure NO2 columns from space. This instrument has
a very small spatial resolution and gives an indication of big
air pollution sources on a city-scale. A breakthrough, which
resulted in seeing the head of the department not only in the
hallways of the KNMI office, but also as a guest in Dutch tvshows, such as ‘Jinek’ and ‘De Wereld Draait Door’.
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The research I undertook during my internship was related
to this just-launched satellite instrument. I looked at the
distribution of air pollution in the Rotterdam area. I did this
based on air pollution monitors which were situated on the
ground and measured several air pollutants. I focused on five
of them: NO2, NO, O3, PM10 and PM2.5. As the monitors
uploaded the data I needed automatically towards an online
platform, I could easily access all data and do some dataanalysis with Python. Although the data was available to
obtain results, working with Python was a bigger struggle
and during my internship of two months, I established a lovehate relationship with the programming language.
Fortunately, after some initial difficulties I was able to show
patterns in the air pollutant concentrations related to the
meteorological conditions, or distance from a busy road. It
was interesting to see a correlation between the direction of
the wind and the direction of a road with much traffic. Not
only was there a comparison between the meteorological
conditions and air pollutant concentrations, but also with
satellite data from OMI, the precursor of TROPOMI. This
showed a correlation between the NO2 columns measured
by the satellite instrument and concentrations measured on
the ground.
The classification and research that I set up can be used to
find suitable stations to validate measurements during a field
or flight campaign. This could be a good start to distinguish
emission sources in the Rotterdam area. Also, the comparison
between satellite and ground observations is a field which is
fully in development and will progress rapidly in the coming
years. I am very glad that I could make a small contribution to
this development and got the opportunity to get to know the
KNMI. As I found out, this institute has much more to offer
than only weather predictions!

Rosa Meijer

My experience as
an international
student
Hi, my name is Anne, I am 21 years old and I am currently
doing my masters in Chemistry here in Leiden. At the moment
I have chosen for the track “Environment and Sustainability”.
Before coming to the Netherlands, I studied in a small town
in the center of Germany and I lived in an even smaller town
nearby, with my family and my lovely dog. One day (actually
it took more than 3 months) I decided to leave my German
life because firstly I wanted to see another culture, secondly
I wanted to live at the coast and thirdly I wanted to do some
biochemistry. I am really enjoying my stay in the Netherlands
so much and I think that the Netherlands is the perfect country
to get some high-quality international experience. And,
as this is in my opinion greatly due to the Dutch mentality,
here some thoughts on it (excluding all the nice bikes, tulips,
windmills and the bad weather):

4. I just have to say it: my favorite word in Dutch is ‘lekker’.
It is a very handy word for international students because
you can always (really nearly always) use it. It means that
something is tasty or just nice/lovely/cool. Some examples:
‘Toetjes’ (it’s a yoghurt) are very lekker;
“Wow, the weather today is so lekker!”;
“These CDL couches are actually pretty lekker”;
“ Sleep lekker.”
5.

You can as well abbreviate everything.

6. A very nice Dutch proverb is: God created the world, but
the Dutch created the Netherlands. I can’t tell if it is true but
in every case the Dutch were ‘lekker’ busy with it.
7.
People just stock up some sunshine in the park or
sit on the street and have a dinner there. Nobody cares. I try
not to care, but I just find it so cool every time. And next to
that the Dutch are pretty open-minded and supportive (cool
people = happy Anne).
8.
In Dutch there are so many strange sounds that can
hurt your throat while trying to talk. The most difficult word I
found up to now is this city near Rotterdam: Gorinchem.
9.
Imagine: You are riding your bike. Then you approach
a traffic light. Unfortunately it is red. But instead of needing
to stop you can either drive over red or there may be one of
these awesome sensors in the ground that recognize that
you with your bike are on top of the world and that this traffic
light should please let you and your royal bike pass. And then
very fast the light becomes green and you, the king, can pass.
That’s pretty cool!

1. Being here in the Netherlands, far away from my normal
previous life, makes me love so many new things. I am even
starting to like herring and Guus Meeuwis…
2.
I am still surprised by the way the “Leideners” could
dance on the 3rd October on the swimming platforms on the
water. This is just uniquely cool!
3.
Dutch ‘salad’ is not salad. It’s mayonnaise with taste.
It’s very tasty though. However, somebody mentioned that
German salad is based on mayonnaise as well. It’s true, but
it doesn’t change the fact that Dutch salad is still not salad.

10. Dutch people love to dress up for every occasion and this
is really cool. Since Trump, orange was not my favorite color,
but on Kings day for the first time in a long while I enjoyed
again all the orange people. For the next event, Christmas, I
am looking forward to having an ugly Christmas sweater as
well!
So, all in all I am really enjoying my stay here and every
expectation that I had was greatly exceeded. 10/10 would do
it again!
Thanks for reading!

Anne Goetz
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Van
85
naar
86
Waar gaan we mee verder?
De Verkiezings Algemene Ledenvergadering is geweest en na een spannende strijd is het
kandidaatsbestuur ingestemd! Volgend jaar zullen Ted de Haas, Christine Visser, Tiemen
van Daalen, Sanne Romijn en Thijs Klein het CDL vertegenwoordigen. Op deze pagina vind je
drie punten waar bestuur 85 mee begonnen is en waar bestuur 86 graag mee doorgaat!

professoren bezoek
Het bezoeken van de professoren en docenten van het LIC staat ook bij het
aankomende bestuur op het lijstje met beleidspunten. Het is bestuur
‘Futiristisch’ dit jaar gelukt om in contact te komen met vijftien
professoren/docenten. Het aankomende bestuur gaat haar best doen om
zoveel mogelijk professoren en docenten te betrekken bij het CDL!

Huisstijl
Dit jaar heeft ‘ Futiristisch’ zoveel mogelijk in de huisstijl weten te zetten,
waaronder een nieuwe staande banner. De banner die wordt opgehangen
bij meer formele activiteiten zoals carrièregerichte activiteiten of tijdens
ALV’s heeft nog niet de nieuwe huisstijl. Het aankomend bestuur heeft als
plan om een nieuwe banner aan te schaffen in de CDL-huisstijl en de oude
te gebruiken bij meer informele activiteiten zoals de Open Mic Night van de
faculteit of tijdens de ONCS.

Hokzaken
Het hok is natuurlijk de welbekende uitvalsbasis van het CDL, maar deze
plek moet natuurlijk wel met de tijd meegaan. ‘ Futiristisch’ heeft op het
gebied van duurzaamheid hier invulling aan gegeven door een mokkenrek op te hangen. Leden kunnen hun eigen mok ophangen waardoor het
verbruik van de papieren bekertjes verminderd wordt. Het aankomend
bestuur wil hierop inspelen door een betere balans tussen de verkoop van
gezonde snacks en ongezonde snacks op het hok.

Voor het 86ste bestuur is het nu tijd om onder andere deze plannen uit te werken en zich voor te bereiden op een bestuursjaar
bij deze mooie studievereniging van Leiden, het Chemisch Dispuut Leiden.
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EJW Memories
We zijn er (bijna) allemaal geweest: het EJW! Als je de foto’s terug kijkt, zul
je je misschien meteen weer kunnen verplaatsen in jouw eerste momenten
tegenover de EJWcie. Heel veel zingen in de zon en gave spellen doen met jouw
nieuwe studiegenoten onder leiding van de EJWcie.
Dit weekend is uiteindelijk toch iets leuks om op terug te kijken! Maar wat is er
nog van die etmalen zingen over gebleven? Vul de woorden in de liedjes in en
kijk onderaan de pagina voor het antwoord!

Schrödinger

MST lied

Het is de Schrödinger vergelijking,
tweede orde differentiaal.
__________ wat een onding,
roepen wij dan allemaal.

En wij zijn MST’ers, en wij zijn MST’ers,
En wij zijn MST’ers… en jullie zijn allemaal suf!
En jullie zijn allemaal suf! En jullie zijn allemaal suf!
[herhalen]

Neem als basis eigenfuncties,
van de ________,
want die zijn tijdsonafhanklijk,
zodat de golven blijven staan.
Ik heb mijn __________ beschreven,
hopen dat ‘ie convergeeert.
En dan delen door het antwoord,
want dan is ‘ie genormeerd.
En plaats dat is impuls,
maar dan Fourier getransformeerd.
En daaruit volgt heel natuurlijk,
dat hij er niet mee commuteert.
Het ________,
is bij iedereen bekend.
Weet je goed hoe hard je wandelt,
weet je niet meer waar je bent.
________heeft al eens geschreven:
E dat is _____ kwadraat.
Dat betekent als de bom valt,
dat ‘ie weinig overlaat.

Het Chemielied
Een praktisch werkend technoloog
Viel in een grote bak met loog,
Toen hij te ver vooroverboog
Om het ________ te leren
Toen hij gemist werd op zijn post,
Was hij al vrijwel opgelost,
Het heeft nog heel wat zuur gekost
Hem te precipiteren
Een jong studente, vol talent,
Om ______ te zeggen niet gewend,
Gaf zich aan iedere student
Zonder gemoedsbezwaren
Maar toen ze na een feest eens ________
Zwom in de Binnenwatersloot,
Werd longontsteking snel haar ________.
Zij werd slechts twintig jaren.
Als ________ komt u hier aan
U denkt die studie zal wel gaan
________ moet ook bestaan
Dat valt te combineren
Door katers komt U steeds te laat
Een practicum, dat slechter gaat
Doch na een jaar als ________
Mag U het weer proberen.

Het CDL lied
CDL is mijn dispuut
Al vanaf het begin
Ja, CDL, want zonder jou
Heeft __________ geen zin
In deze grote vrienden___
Daar sta je nooit alleen
Met je ______ en je borrels
Sleep ik me er doorheen
CDL O’ CDL
Luister goed naar wat ik zeg
Je bent ‘t beste _______ Dispuut
Ik wil hier nooit meer weg (2x)

Als je een goed lid was, had je het zelf geweten.
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Titel

Engage your senses
Givaudan is het grootste bedrijf ter wereld dat zich bezighoudt
met de ontwikkeling van geur- en smaakstoffen. Het van origine
Zwitserse concern creëert haar producten om ervaringen los te
maken, ze richten zich op het vormen van herinneringen die je
krijgt bij geuren en smaken. We spraken met Sjack Elings, Process
Development Chemist bij Givaudan op de locatie in Barneveld.
Wat houdt de functie Process Development Chemist in?
“Als Process Development Chemist doe ik heel veel zaken.
Ik houd me bezig met het optimaliseren en ontwikkelen van
de processen en ik kijk als chemicus naar procesgerelateerde
zaken zoals veiligheid, introductie van nieuwe technologieën
en het beheren en verbeteren van recepten. Het is een
omvangrijke functie waarbij je moet letten op alle facetten
van de productie om een compleet plaatje te krijgen. Het is
de perfectie combinatie tussen kantoorwerk, communicatie
en soms ook labwerk.”

Welke vaardigheden zijn belangrijk bij deze functie?
“Het is niet verstandig om in je ivoren toren te blijven zitten en
alleen te werken aan de processen. Je moet juist de werkvloer
op om écht naar de processen te kijken en te praten met de
operators in de fabriek. Communicatie is dus erg belangrijk.
Daarnaast moet je streven naar perfectie; focussen op een
zo hoog mogelijke efficiëntie. Natuurlijk is ook kennis van de
organische chemie van belang.“

Is het raar dat we niet zo vaak gehoord hebben van Givaudan?
“Nee, eigenlijk niet. Givaudan is geen bedrijf wat zich op
de consumentenmarkt bevindt. Wij leveren onze geur- en
smaakstoffen aan andere bedrijven voor hun producten.
Givaudan heeft ook een afdeling organische chemie. Bij het
ontwikkelen en produceren van onze producten ontstaan
soms vraagstukken die met chemie te maken hebben,
bijvoorbeeld bij het reduceren van afvalstoffen.”

Wat voor chemische functies zijn er nog meer binnen Givaudan?
“We hebben een aantal afdelingen binnen Givaudan waar
chemische kennis belangrijk is. Er zijn laboranten voor de
kwaliteitscontrole, afdelingen voor analytische chemie en
voor research op organisch chemisch gebied. Daarnaast
zijn er ook nog flavouristen en parfumeurs die met een
driejarige opleiding, die grotendeels berust op kennis van
organische chemie, de smaken en geuren componeren tot
een uiteindelijk product. Er wordt hier bij Givaudan dus ook
veel geïnvesteerd in chemici en hun kwaliteiten.”
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Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
“Elke dag is anders, het hangt af wat de prioriteit heeft die
dag. Het kan een overzichtelijke dag zijn waar we aan allerlei
zaken werken, maar er kunnen zich ook problemen voordoen
waar ad hoc een oplossing voor bedacht moet worden. De
dag start met een teammeeting waarbij trouble shooting
belangrijk is. We horen direct waar we tegen aan lopen en of
er vragen zijn vanuit de fabriek.”

Is er verschil tussen de locaties van Givaudan in Barneveld en
Naarden?
“Op deze locatie in Barneveld produceren we de grondstoffen
voor voornamelijk smaakstoffen. Deze grondstoffen
worden onder andere op de locatie in Naarden verwerkt
tot smaakstoffen. Ook beschikken ze daar over analytische
technieken, zoals NMR, en kijken ze verder naar de mogelijke
applicatie van de (grond)stoffen aan de hand van nieuwe
trends en ontwikkelingen op het gebied van smaakbeleving.”

Hoe ziet de toekomst van Givaudan eruit?
“Met de kennis die we nu hebben, kunnen we als bedrijf
goed vooruit. We hebben veel expertise om ons te kunnen
ontwikkelen en dat is nodig ook. We zijn een groot bedrijf
en ook een bedrijf dat continu in beweging is. Er is een trend
om meer te gaan werken vanuit het oogpunt van “natural”
en “organic”, rechtstreeks uit de natuur. We onderzoeken
daarom ook hoe we de natuur en reststromen kunnen
inzetten in onze processen.”

Ben je zelf ook veel meer bezig met smaken en geuren in je dagelijks
leven?
“Door deze baan ben ik er wel meer in geïnteresseerd.
Tijdens het koken herken je wel smaken en geuren en met
de achtergrond die ik heb vanuit het bedrijf weet ik ook meer
over de smaken en kan ik de link ertussen leggen.”

We bedanken Sjack voor het interview en zijn collega Kees Ruiter
voor de rondleiding door de fabriek. Ben je benieuwd geworden
naar Givaudan en hun expertises? Kijk op www.givaudan.com.
Nicole Lambertina en Hugo Stegman

Education in one year
When I started to write this education page, I realized that it is
already my last one! But that also made me think of all the things
that happened so far, which is quite a lot. In my last education
update I will try to give you a brief overview of this academic year.
Since the beginning in September, one thing was very
clear: in the Education Committee of the Bachelor MST the
curriculum change was going to be a big topic this year. And
it was, till February there was a lot of talking about the issues
that could occur and in what order all the courses should
be given. After a lot of discussion, the dots finally seemed
to connect and now the new curriculum is a fact! I am very
curious how it will all work out.

“Courses are put in a different order and new combinations have
been created.”
The new curriculum, and of course the new track, is
implemented to improve the quality of the program and to
better accommodate the needs of the students. Now there
are more options and therefore every student should now
have a better fit, but will that really be the case? Courses have
been put in a different order and new combinations have
been created.To find out whether this change has improved
the program compared to the ‘old’ way, the commissioner of
education of TG and I organized an evaluation of the whole
year. We did this for the first year students and second year
students this year. With the information the students shared
about exams, facilities, study materials, digital learning
space, learning progess and study pressure during the periods
we were able to write a good report about the first year of
the new curriculum and about the year that from September
will be converted to the new system. If both this years’ and
next years’ evaluation are compared we will know what is
improved in the opinion of the students, and what could still
be.
Besides evaluations with multiple years in the Bachelor, the
CDL also organized a NSE discussion dinner for the master
students. As most of you know, from January till March
students can fill out the NSE (National Student Survey) to rate
different aspects of your program. The results are of serious
importance for both starting and current students. Low NSE
results can be compared to scoring bad grades on exams: if
you don’t have a look on your graded test, you won’t be able
to improve your mistakes.
That is why the CDL organized a discussion with various
master students, where we discussed subjects as soft skills,
facilities, career preparation and exams. It turned out to be

quite a productive evening with delicious pizzas!
At the start of the year all new master students need to find
a mentor to guide them through the master program and
to help them make certain choices. Therefore the master
organizes the Meet the Mentor activity in November, where
different Principal Investigators will be showing their research.
Not only for master students this is a useful event, but Meet
the Mentor can alsob a great asset to the bachelor MST.
At the event 3rd year students can oriëntate to find a good
subject for their bachelor thesis.This year the CDL suggested
a change of the Meet the Mentor, that will make the event
more accessible and applicable for bachelor students!
Furthermore, since this year the assessor of the Science
faculty organized meetings with the board members
responsible for education from all study associations of our
faculty. This is really helpful, because every program handles
certain cases differently. From these meetings the CDL
actually learned that a NSE discussion is a very nice way of
evaluation, but it also brought the insight that the MST and
Chemistry programs both are very good with their schedule
and for example the guiding of new students.
Besides the evaluations, the CDL also provides preparation.
In February we organized a minor orientation, where second
and third year students can find out more about the various
possibilities that the minor offers. Students will start their
minors in September, so they will have to choose between
a more specifying or a more broadening minor, or even a
minor abroad! Another workshop we organized was the
LaTeX workshop, which was really interesting. During this
workshop, the participants learned about the basics of
the LaTeX software. This is software which makes it really
easy to make thesis reports or any other document and is
recommended by many researchers.
Lastly, in July a group of the CDL will travel to Japan for
a studytrip. During this trip we will find out more about
the culture of the country. In addition, we will be visiting
multiple companies and universities. During these visits, the
participants will meet Japanese professors and researches. It
is very interesting to learn about the Japanese way of doing
research and to have a look at these high rated universities.
I’m really looking forward to the last part of this year and I
would like to wish you all a very good and well deserved
holiday!

Yorick Baljeu
h.t. assessor onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden
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