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Praesidiaal

Chi Ting Fung
praeses

Waarde leden,

Hier ligt die dan, eindelijk weer een vers 
gedrukte mooie nieuwe chimica. Een 
blad met allerlei spannende nieuwtjes 
in het nieuwe collegejaar. Wat is het 
toch fi jn om weer vanaf het begin te 
beginnen. Je kunt je weer voornemen 
om altijd naar college te gaan en elke 
avond een hoofdstuk uit Atkins te 
lezen. Vergeet vooral de huiswerkop-
drachten niet voor extra bonuspun-
ten. Bij een nieuw collegejaar horen 
natuurlijk ook nieuwe eerstejaars. 
Nieuwe studenten die hun best gaan 
doen om keihard scheikunde, oftewel 
de nieuwe opleiding MS&T, te stude-
ren. Nieuwe sjaarsen betekent ook 
nieuwe ervaringen: Welke vereniging 
vind ik het op één na leukst? (het CDL 
staat natuurlijk op 1) Welke nieuwe 
sport ga ik in Leiden beoefenen? In 
welk nieuw studentenhuis ga ik straks 
bezat m’n bed in? Nieuwe boeken, 
nieuwe roosters, nieuwe fi ets?! Wat is 
het toch moeilijk om een nieuw begin 
te hebben!! Maarja.. een schone lei, 
wie houdt daar nu niet van? 

Bij een nieuw collegejaar hoort ook 
een nieuw bestuur. Een gezelschap 
waarin ik de eer heb gekregen om 
te mogen leiden. Laat ik mijzelf eens 
voorstellen: mijn naam is Chi en ik 
ben de nieuwe praeses van het CDL. 
Meer over mij vind je verderop in deze 
nieuwe chimica. Een nieuw bestuur 
brengt gelijk ook een nieuwe be-
stuursnaam met zich mee, laat ik deze 
even kort toelichten. Het 75e bestuur 
der Chemisch Dispuut Leiden heeft de 
naam “Hatchikidee”. Nu zal jij als oplet-
tende lezer wel hebben opgemerkt 
dat mijn voornaam deel uitmaakt van 
de nieuwe bestuursnaam. (Geheel 
niet toevallig vind je verderop in deze 
chimica een artikel gewijd aan deze 
traditie.) Meteen zul je daarna wel 
gedacht hebben hoe in hemelsnaam 
deze tekst aan het nieuwe bestuur te 
relateren valt. 

Misschien moet je je indenken hoe 
het zou zijn om 23 jaar lang met de 
naam Chi rond te lopen op deze aard-
bol (gelukkig bestaan er duizenden 
naamgenoten..) Woorden als hat-chi, 

cheating, chi-na en chi-wuawua 
hebben de afgelopen jaren de revue 
gepasseerd. Een passende en origi-
nele bestuursnaam werd nog best 
moeilijk, terwijl er tal van  mogelijk-
heden bestaan. Bijvoorbeeld wil ik in 
mijn bestuursjaar liever niet met fi sh-
and-chi-ps, red-hot-chi-li-peppers of 
chi-li-concarne geassocieerd worden. 
Benamingen als chi-square, chi-raal 
en chi-ppen waren ook niet al te best. 
Dan zul je misschien wel begrijpen dat 
“Hatchikidee”  toch een best positieve 
uitroep is.

Maar we zijn nog niet klaar met alle 
nieuwigheid! Een nieuw collegejaar 
betekent in dit geval ook een nieuwe 
decaan! Prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel 
zal vanaf nu onze faculteit gaan run-
nen. We zijn allen benieuwd wat deze 
wiskundige man voor ons in petto 
heeft. Tegelijkertijd zal een nieuwe 
student assessor plaatsnemen in het 
faculteitsbestuur. Daarnaast hebben 
we het afgelopen jaar al kunnen ge-
nieten van nieuwe attributen in het 
Gorlaeus, nu verwachten wij ook in 
december een nieuwe borrelbunker! 
(bovengronds!) Had ik al verteld dat 
we een nieuw begin hebben?....

Nieuw, new, neu, nouveau, nuevo.. 
allemaal erg nieuwe woorden, maar 
wie bepaalt er eigenlijk wanneer iets 
nieuw is? Als iets niet nieuw is, is het 
dan meteen oud? Waar ligt eigenlijk 
de grens en wie bepaalt wanneer de 
overgang plaatsvindt van nieuw naar 
oud? Men vraagt mij wel eens of ik 
een nieuw truitje heb, dan antwoord 
ik vaak met: ‘nee deze heb ik al een 
tijdje’. Betekent dit dan meteen dat 
mijn truitje oud is? Als je een nieuwe 
fi ets hebt, wanneer is deze dan oud? 
Als je tien rondjes om Leiden heen 
hebt gereden? Of tien rondjes om je 
huis? Waar ligt de maatstaaf en wat 
is ons referentiekader voor nieuwe 
dingen? Theoretisch gezien zijn wij 
het nieuwe bestuur, maar na de wis-
seling zijn wij het huidige bestuur. Is 
ons bestuur dan niet nieuw meer? 
Echter zijn wij ook niet oud… Volgens 
de dikke van Dale heeft het woord 
nieuw de betekenis van iets dat pas 
sinds kort bestaat of in gebruik is. Dan 

vraag ik me dus weer af wat ‘sinds kort’ 
mag inhouden. Deze vraagstelling zet 
mij zo nu en dan weer aan het denken. 
Wie mij kan helpen dit probleem op 
te lossen mag mij hiervoor benaderen. 
Voor eenieder die niet nieuwsgierig is 
naar deze oplossing, kom gewoon 
met mij een kopje koffi  e drinken (à 
CDL kamer). Want koffi  e, dat noem ik 
tenminste niet nieuw.

Dan rest mij nu nog iedereen een 
goed collegejaar te wensen! Moge we 
een leuke tijd tegemoet gaan! Ik heb 
er reuze veel zin de vereniging een 
jaarlang te mogen besturen. Tot snel!

‘Hatchikidee... een nieuw jaar 

maak je maar één keer mee...’
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Een nieuw bestuur
Hallo lieve leden en iedereen die dit leest, ik ben Ruud. Mij is gevraagd om hier 
een stukje over mezelf te schrijven zodat jullie een beetje weten wie ik ben en 
wat ik doe. 

Dus hierbij wat over mij; ik ben 20 jaar (m’n verjaardag is op 29 juni, onthoud die 
dag!!) en ik woon in Leiden. Om precies te zijn, ik woon op de Vrijheidslaan. Ik heb 
één echte hobby, misschien beter gesteld passie, en dat is muziek. Zelf speel ik 
gitaar, maar ik hou er ook van om muziek te luisteren, er over te praten, bandjes 
te kijken enzovoort. Naast mijn lidmaatschap bij het CDL ben ik ook lid van de 
studentenvereniging SSR-Leiden. Hier ben ik ook elke week wel te vinden om 
mijn bierconsumptie wat op te schroeven. 

Dit was een korte introductie over wie ik ben, natuurlijk kun je voor meer in-
formatie over mij altijd langskomen. Nu wat over wat ik volgend jaar ga doen. 
Volgend jaar ga ik de positie van assessor acquisitie innemen in het 75e bestuur 
“Hatchikidee”. Als gevolg hiervan zal ik ten eerste in belang van de vereniging 
proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor activiteiten. Ten tweede zal 
ik vaak te vinden zijn op de CDL kamer voor elk lid wat zijn of haar hart wil 
uitstorten en iemand nodig heeft om tegen aan te praten. 

Ik hoop jullie hierbij genoeg te hebben verteld over mij en wat ik ga doen. 
Daarnaast hoop ik dat jullie net zo als ik uitkijken naar alle mooie activiteiten die 
georganiseerd gaan worden in het komend jaar! 

Ruud Kortlever
assessor acquisitie

Ik ben Vincent de Vrind en zit nu in mijn derde jaar van SMST. Ik ben geboren in 
Leiden en heb daar ook gewoond tot mijn negende. We zijn toen met de familie 
verhuisd naar Tianjin (China) voor drie jaar. Mijn vader kreeg daar een baan aan-
geboden bij een Australische glasfabriek en na heel wat wikken en wegen zijn 
we het avontuur aangegaan. Drie jaar in het buitenland vonden we maar aan 
de korte kant dus toen er een baan vrij kwam in Perth (Australië) zijn we daar 
naartoe verhuisd en hebben daar uiteindelijk ook drie jaar gewoond. Het bleef 
bij deze zes jaar en we wonen nu al weer ruim vier jaar in het oude vertrouwde 
huis in Leiden.  

Ik heb maar één echte hobby en dat is voetbal. Vanaf het moment dat ik kon 
lopen ben ik gaan voetballen en sindsdien ben ik er niet meer mee opgehouden. 
Dit jaar ben ik voor het eerst senior en zit ik in de zondag selectie van UVS. We 
trainen drie keer per week, wat best veel is, maar je krijgt er wel een hoog niveau 
en gesponsorde kleren voor terug. Mijn andere, soort van, hobby is Augustinus. 
Samen met mijn cordialgenoten ben ik er vrijwel elke maandag- en vrijdagavond 
te vinden.  

Het lijkt me een hele mooie en bijzondere ervaring om in het bestuur van het 
Chemisch Dispuut Leiden te zitten. Dat is iets wat ik al mijn gehele studietijd heb 
willen meemaken. Ik organiseer graag activiteiten en wou daarbij ook meer gaan 
doen voor de vereniging dan alleen commissiewerk en feesten afl open. Het zal 
een druk jaar worden met het bestuur, studie, voetbal en Augustinus maar vaak 
zijn de drukste jaren juist de leukste. 

Vincent de Vrind
assessor onderwijs 
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Een nieuw bestuur
Bij het ter perse brengen van deze editie van de altijd mooie Chimica zit ik volop 
in de voorpret-fase van mijn bestuursfunctie. Als ab actis van het Chemisch Dis-
puut Leiden zal ik vooral veel achter de computer zitten, maar daar kan ik mee 
leven. Naast alle e-mails, brieven,  notulen en adressen bijhouden zullen jullie 
mijn naam vaak onder de weekmail zien prijken. 

Als redactielid van de Chimica acta lugduni zal ik me ook bezighouden met het 
schrijven van artikelen over verschillende activiteiten, alsof ik nog niet genoeg 
schrijf als ab actis. Op donderdagmiddag zal ik ook zeer regelmatig in de bor-
relbunker te bewonderen zijn, zowel voor als achter de bar. Ik ben wel eens een 
echte party animal genoemd, ik zal dan ook niet ontkennen dat ik op z’n tijd wel  
houd van een feestje, met een bijbehorend pilsje.

Naast al deze taken op de universiteit zal ik proberen mijn conditie een beetje 
op peil te houden door af en toe een rondje te gaan hardlopen door de bin-
nenstad of een stukje te gaan zwemmen in het zwembad aan de overkant van 
de straat. Ik zit nog te twijfelen of ik komend jaar een ‘echte’ sport ga beoefenen, 
waarschijnlijk zal blijken dat ik daar te lui voor ben.

Ten slotte hoop ik dat jullie allen actief zullen meedoen aan onze activiteiten en 
jullie vaak te mogen zien in de Borrelbunker en op feestjes.

Mark Rood
ab actis 

Zoals velen van jullie ondertussen hebben vernomen, is mijn naam Chi. Vier-
dejaars dat ik ben en 23 jaren oud, mag ik dit collegejaar de mooiste studiever-
eniging van Leiden besturen. Als vrouw aan de top zal het voor mij een ware 
uitdaging zijn om met vier mannelijke collega’s te werken. 

Eigenschappen als multi-tasking, overzicht bewaren, socializen, accessoires 
shoppen, oog hebben voor detail en kleur (en ga zo maar door..) zullen goed van 
pas komen binnen de bestuurlijke taken. Zo zal het gemiddelde fl eurigheids- en 
lief-en-schattigheidslevel weer een beetje op peil zijn. Naast al deze vrouwelijke 
toevoegingen aan het bestuur ben ik er voornamelijk om een leidende functie 
te hebben en alles goed in de gaten te houden. 

Commissie-ervaringen uit het verleden kan ik hierbij goed gebruiken. Wat be-
treft de studie ben ik vooral bio-chemisch gericht en overweeg ik een master 
educatie. Tevens ben ik al een jaar studentassistent bij onze opleiding en hou ik 
me bezig met interessante bezoeken van BO en VO leerlingen aan de faculteit. 
Naast scheikunde ben ik een fanatieke basketballer en doe ik graag wat leuks 
met vrienden en huisgenoten. 

Graag hoop ik jullie veel te zien op allerhande activiteiten en kom vooral bij ons 
langs op de CDL-kamer.

Chi Ting Fung
praeses

4 chimica 
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Een nieuw bestuur
Ik ben John van Paridon, inmiddels verkeer ik in mijn 21e levensjaar en volgend jaar 
zit ik alweer in m’n derde jaar van de studie Scheikunde. Ik woon sinds november 
vorig jaar in Oegstgeest, maar in de weekenden ben ik vaak nog te vinden in 
Noordwijkerhout bij mijn ouders, omdat ik daar nog steeds mijn werk heb. 

Noordwijkerhout is een dorp ongeveer 12 km ten noorden van Leiden. Vooral 
het feit dat ik Scheikunde studeer is bepalend voor de reden dat ik me nu tot 
jullie mag richten. Ik ga namelijk het komende jaar het geld beheren van jullie 
studievereniging, het Chemisch Dispuut Leiden. Voor het komende jaar ben ik 
jullie quaestor, ofwel penningmeester. Het is wel erg kort door de bocht om te 
zeggen dat ik het komende jaar alleen geld aan het tellen ben. Deze functie is 
veel meer dan dat en vereist ook een grote verantwoordelijkheid. Daarom ben ik 
er erg trots op dat ik deze taak mag vervullen voor het komende jaar. 

Naast m’n drukke studie heb ik nog wat tijd weten vrij te maken voor enkele 
hobby’s, zo loop ik graag hard in de (Noordwijkerhoutse) duinen, maar omdat 
deze sport me na acht jaar een beetje begint te vervelen, wil ik een sportkaart 
kopen om iets te gaan doen in het Universitair Sportcentrum. Ik weet nog niet 
wat, maar dat zie ik nog wel.

Eerder dit jaar had ik aangegeven om te gaan voetballen bij LSVV’70, maar van-
wege een knieblessure en mogelijk tijdgebrek heb ik daar toch vanaf gezien. 
Maar voetballen is al langere tijd een hobby van me, daarom sluit ik niet uit dat 
ik in de toekomst misschien alsnog lid wil worden bij een voetbalvereniging. 
Zowel in actief als in passief opzicht houd ik van voetbal, ik ben namelijk fan van 
de topclub AFC Ajax en ik volg daarom ook veel voetbal op televisie. 

Ik lees ook graag zo nu en dan een boek. Ik hoop volgend jaar nog een beetje 
tijd over te houden voor deze hobby’s, want ik ben van plan zoveel mogelijk 
te vakken te gaan halen voor mijn derde jaar. Zo, nu heb ik me voorgesteld en 
weten jullie een beetje wie jullie quaestor is.

 Ik ben erg benieuwd hoe het komende, nieuwe jaar zal gaan verlopen, maar één 
ding weet ik wel zeker: ik heb er heel veel zin in! 

John van Paridon
quaestor 
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Dat  wil  zeggen: de naam  van de 
praeses  wordt verwerkt in de be-
stuursnaam. Dit kan op vijf verschil-
lende manieren. Ten eerste is er de 
mogelijkheid om de bestuursnaam 
in zijn geheel te laten bestaan uit de 
voor- of achternaam van de praeses. 
Dit werkt voornamelijk bij namen die 
op zichzelf een zelfstandig naam-
woord vormen. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het bestuur Regenbogen 
(Anouk Regenbogen). Ten tweede 
kan het voorkomen dat de voor- of 
achternaam van de praeses voor 
100 deel uit maakt van de bestuurs-
naam. Dit was bijvoorbeeld het geval 

Van Ameri-chi-um tot Tai Chi 

Door de namen het bestuur niet meer zien. Kent u die uitdruk-

king? Voor velen van jullie is het welbekend: traditiegetrouw is 

de praeses van de vereniging de naamgever van het bestuur.

Hylke Hoestra
Miriam Moester

bij de besturen Hildendaden (Hilde 
van der Plas) en Georgeous (Georg 
Stockinger). Een derde, veelgebruikte 
manier is om een deel van de naam 
van de praeses te verwerken in de 
bestuursnaam. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn Maarterie (Maarten Laurs), 
Rubijn (Ruben Musson), Kuiperium 
(Joris Kuipers) en Sas’ Chaos (Sascha 
Hoogendoorn). De vierde manier is 
het gebruik van een anagram: men 
neemt de voornaam van de praeses, 
husselt wat met de letters et voilà: een 
bestuursnaam is geboren. Hierbij valt 
te denken aan het Treinbestuur (Reint 
Boer Iwema) en het Major Line bestuur 

(Marjolein van der Linden). Ten slotte 
is er de fonografi sche bestuursnaam. 
Dit ontstaat door de klanken van de 
(voor)naam van de praeses over te 
nemen in de bestuursnaam. Het (op 
moment van schrijven) huidige be-
stuur Thallium (Chantal Stoff elsma) is 
hier een voorbeeld van.

Ondergetekenden zijn al enige tijd be-
kend met deze traditie. In een onder-
linge conversatie werd deze traditie 
besproken in relatie tot het volgende 
bestuur. Er vanuit gaande dat de tra-
ditie zou worden voortgezet, werd al 
gauw duidelijk dat een aantal opties 
snel af zouden vallen. Het anagram 
van de voornaam zou bijvoorbeeld 
al erg lastig worden. Tsja, een drielet-
terwoord is nou eenmaal niet het 
meest geschikte woord om lettertjes 
mee te gaan husselen. Het enige echt 
leesbare wat daar uit kon komen is 
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Van Ameri-chi-um tot Tai Chi 

namelijk het Hic-bestuur. Ook werd 
het vrijwel onmogelijk geacht om 
een goede naam te verzinnen waarbij 
een deel van de voor- of achternaam 
gebruikt zou kunnen worden, terwijl 
dit nog wel herkenbaar bleef. Het 
“Cutting to the Chase”-bestuur bevat 
elementen uit zowel de voor- als ach-
ternaam van de nieuwe praeses (“ch” 
en “ng”), maar in deze vorm is absoluut 
niet meer herkenbaar dat dit afkomt 
van Chi Ting Fung. Deze optie zou dus 
ook geen goede doorgang meer kun-
nen vinden. En omdat de drie namen 
van de praeses alledrie geen losstaand 
zelfstandig naamwoord zijn, valt ook 
een derde optie al af. Resterend zijn nu 
nog slechts twee opties.

Om het aankomende bestuur een 
handje te helpen, besloten onderge-
tekenden om zelf alvast een aantal be-
stuursnamen te verzinnen. Realiserend 
dat dit toch wel weer een feestbestuur 
wordt – het 75e bestuur staat immers 
voor een albasten* bestuur – werd 
besloten om dit bestuur ook 75 poten-
tiële bestuursnamen aan te bieden. Er 
mogen dan een aantal naamgevende 
opties afgevallen zijn: de resterende 
opties kunnen fl ink uitgebuit worden. 
Met name de voornaam van de aanko-
mend praeses bleek zich erg te lenen 
voor veel diverse, potentiële bestuurs-
namen! De lijst zou echter wel slechts 
een suggestie worden; wij willen de 

eigen creativiteit van het bestuur ui-
teraard niet in de weg zitten.

Donderdag 12 juli 2007 was het dan zo-
ver. Vol trots kon de lijst met potentiële 
bestuursnamen overhandigd worden 
aan het 75e bestuur der Chemisch Dis-
puut Leiden, die uiteraard onder luid 
gejuich werd ontvangen. Natuurlijk 
willen wij niemand deze potentiële 
namen onthouden, vandaar dat de 
lijst integraal gepubliceerd zal worden 
in deze Chimica. Wij wensen eenieder 
die dit leest veel leesplezier en wij 
wensen het bestuur veel succes met 
het kiezen van hun bestuursnaam!

* voor de onwetenden onder ons, zie bijv: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albast.**

** voor de naïevelingen onder ons: alles wat op 
Wiki staat is feitelijk juist. 
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Hierbij is het meest voorkomende 
geval een metaaloppervlak dat als 
katalysator dienst doet, en de reac-
tant die zich in de gasfase bevindt.
In het bijzonder de dissociatie van 
waterstof aan metaaloppervlakken is 
een elementaire stap in verschillende 
industriële processen, zoals bijvoor-
beeld de productie van ammoniak uit 
waterstof en stikstof. Op dit moment 
wordt ongeveer 1 van de totale 
wereld energie consumptie gebruikt 
voor de productie van ammoniak. Het 
is dus zeer relevant om dit proces goed 
te begrijpen en effi  ciënt uit te kunnen 
voeren. Tot voor kort werd gebruik ge-
maakt van ijzer als katalysator. De laat-
ste paar jaar echter heeft men ontdekt 
dat ruthenium wellicht beter geschikt 
is. Ondanks de veel hogere kostprijs 
van ruthenium, kan het proces goed-
koper uitgevoerd worden door de veel 
lagere temperatuur waarbij de reactie 
plaatsheeft.

Een deel van mijn onderzoek richt zich 
op de dissociatie van waterstof aan 
een vlak ruthenium oppervlak, en aan 
een oppervlak dat vervuild is met CO. 
Dit laatste is onder meer relevant voor 
de Fischer-Tropsch synthese, maar 
ook omdat CO een aanwezig gas is in 
reactorvaten en het dus belangrijk is 
om te weten wat de invloed hiervan 
is op de reactiviteit van waterstof. De 
dissociatie van waterstof aan ruthe-
nium  wordt zowel experimenteel als 
theoretisch bestudeerd.

In het laboratorium worden in een 
ultrahoog vacuüm opstelling (de 
luchtdichtheid hierin is 1013 maal lager 
dan buiten) waterstof moleculen op 
een ruthenium oppervlak geschoten. 
In fi guur 1 is een foto te zien van de 

opstelling. Door het gasbuisje waaruit 
de moleculen komen te verhitten van 
kamertemperatuur tot 1700 K, kan de 
snelheid en dus de kinetische energie 
van het waterstof, gevarieerd worden. 
Vervolgens wordt gemeten hoeveel 
procent van de moleculen dissocieert 
aan het oppervlak als functie van de 

energie. In fi guur 2 is te zien dat de re-
activiteit toeneemt, als de moleculen 
meer energie hebben.

Daarnaast hebben we het ruthenium 
oppervlak vervuild met verschillende 
hoeveelheden CO, variërend van 8 tot 
67 van het oppervlak bezet met CO. 
Vervolgens is wederom de reactiviteit 
van waterstof (in dit geval de isotoop 
deuterium) aan het oppervlak geme-
ten, op dezelfde manier als voor een 
schoon ruthenium kristal. In fi guur 3 is 
onmiddellijk te zien dat de reactiviteit 
sterk afneemt naarmate er meer CO 
aanwezig is op het ruthenium op-
pervlak. Momenteel zijn we bezig een 

AiO aan het woord
Irene Groot
CASC, voorheen SurfCat, en Theor

In onze moderne wereld is heterogene katalyse niet meer weg 

te denken. Ongeveer 90 van alle chemicaliën wordt gemaakt 

met behulp van heterogene katalyse, waar de reactant en de 

katalysator zich in verschillende fasen bevinden. 

Figuur 1: Ultra hoog vacuüm opstelling
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model te maken dat deze afname in 
reactiviteit beschrijft.

Om een vergelijking te maken tussen 
de resultaten verkregen in het labo-
ratorium en theoretische waarden, 
worden berekeningen gedaan aan het 
Ru/CO systeem. De berekeningen voor 
een schoon ruthenium oppervlak zijn 
al eerder gedaan in de theoretische 
chemie groep. Deze berekeningen 
worden gedaan met zogenaamde 
“supercomputers”, die veel capaciteit 
hebben en grote berekeningen aan-
kunnen. Een  foto is te zien in fi guur 4.

Met behulp van Density Functional 
Theory en daarin de Generalized 
Gradient Approximation wordt 
een Potentiaal Energie Oppervlak 
(PES) gebouwd voor het inkomend 
waterstof op het door CO vervuilde 
ruthenium oppervlak. In deze bere-
keningen wordt een hoeveelheid CO 
van 1/3 monolaag (~33) gebruikt. 
Voor deze specifi eke hoeveelheid is 
gekozen, omdat hierover veel litera-
tuur gegevens beschikbaar zijn. Op 
deze PES zullen zes-dimensionale 
quantumdynamica berekeningen 
voor waterstof gedaan worden bij 
verschillende kinetische energieën 
van de moleculen. In deze zes-di-

mensionale berekeningen worden 
alle vrijheidsgraden van het waterstof 
meegenomen, terwijl tegelijkertijd de 
CO moleculen en ruthenium atomen 
worden vastgevroren.

Het theoretische gedeelte van dit 
project is op dit moment nog bezig, 

en de eerste resultaten moeten nog 
verkregen worden. Later zullen deze 
resultaten vergeleken worden met de 
waarden die wij in het laboratorium 
gemeten hebben. Natuurlijk hopen 
we op een goede overeenkomst! Maar 
het vergelijken van experimentele en 
theoretische data is minder makkelijk 
dan het misschien lijkt. Zo zijn er ver-
schillende variabelen die in de theorie 
vastgezet kunnen worden, terwijl dat 
in een experiment niet mogelijk is. 
Een voorbeeld is de breedte van de 
Boltzmann distributie in de kinetische 
energie van de waterstof moleculen. 
In experimenten wordt deze verdeling 
steeds breder naarmate de moleculen 
een hogere kinetische energie heb-
ben. Hierdoor wordt eigenlijk de 
bepaling van de kinetische energie 
dus onnauwkeuriger naarmate deze 
hoger is, en dit beïnvloedt de waarde 
van de reactiviteit. Een ander verschil 
is het feit dat in de theoretische bere-
keningen de aanname wordt gemaakt 
dat de atomen van het oppervlak niet 
beïnvloed worden door de aanwezig-
heid van waterstof. Uit verschillende 
experimenten is gebleken dat deze 
invloed waarschijnlijk klein is, dus 
dat deze aanname wel gebruikt kan 
worden. 

AiO aan het woord

Figuur 2: Reactiviteit van waterstof bij toenemende temperatuur

Figuur 3: Reactiviteit van waterstof bij toenemende temperatuur en verschil-
lende concentraties koolmonoxide
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Maar ondanks enkele verschillen tus-
sen experimenten en theoretische 
berekeningen kunnen over het alge-
meen vergelijkingen gemaakt worden 
en kan er gekeken worden naar de 
verschillen en overeenkomsten, en 
kunnen er verbeteringen gedaan 
worden aan zowel de berekeningen 
als aan de experimenten.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de websites van theoretische 
chemie (http://theorchem.leidenuniv.nl) en oppervlaktechemie (http://surfcat.
leidenuniv.nl). Ook kun je natuurlijk even bij me langskomen in HB 318.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 
het ultrahoog vacuüm lab van Ludo 
Juurlink in HB 538, en met de clusters 
van het Gorlaeus (HB 319) en de natio-
nale supercomputer van de Stichting 
Nationale Computerfaciliteiten, die in 
Amsterdam staat.

Figuur 4: “Supercomputer” gebruikt voor 
berekeningen aan het Ru/CO systeem

AiO aan het woord

Eerstejaarsweekend

Ruud Kortlever
assessor acquisitie

Ze werden om half tien verwacht 
voor het station in Delft. Hier stond 
de EersteJaarsWeekendcommissie 
ze op te wachten met muziek, jip en 
janneke-champagne en natuurlijk 
de megafoon. Terwijl de namen van 
de sjaarsen die aankwamen over het 
stationsplein heen gonsde waren 
de reeds aangekomen sjaarsen een 
suikerkick aan het ontwikkelen door 
de zoete champagne. Het feest werd 
nog groter toen onze collega’s van 
LIFE zich aan de andere kant van het 
plein gingen verzamelen. Toen alle 
sjaarsen gearriveerd waren begon de 
reis naar de accommodatie, dat was 
dit jaar “De Dillenburg” gelegen in de 
pittoreske Delftse Hout. Hier eenmaal 
aangekomen begon het zingen. De 
ene na de andere CDL en TG klassieker 

Op vrijdag 10 augustus was het dan zover. De sjaarsen konden de chemie niet weerstaan en 

doken het nieuwe avontuur in na hun schooltijd, namelijk het studentenleven. En dit deden ze 

door mee te gaan op het eerstejaarsweekend.
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Eerstejaarsweekend
kwam langs. Hierna werd geluncht en 
werden de sjaarsen op pad gestuurd 
voor het ‘ruil je rijk’ spel. Bij dit spel be-
gon elk groepje met een ei en het doel 
was om een zo mooi en groot iets mee 
te nemen voor de EJWcie. De gekste 
dingen werden teruggebracht, name-
lijk een bank, een coca cola-koelkastje 
en wat Chantal vooral heel erg blij 
maakte; een regenmaker. Na het spel 
werd nog gezongen en gejobhopt op 
de Grote Markt in Delft alvorens we 
weer terug gingen naar de Dillenburg 
om te eten en ons klaar te maken voor 
de avond. s’Avonds was namelijk de 
soundmixshow geleid door een sjury 
met een nogal Amsterdams accent. De 
jury koos het mooiste lied als jaarlied 

voor de nieuwe MST’ers, waarna we 
naar de plaatselijke rugbyvereniging 
gingen voor een mooi feestje. Helaas 
weet ik hier niet zoveel meer van, wat 
hoogstwaarschijnlijk betekent dat 
het een heel mooi feestje was… De 
zaterdag begon vroeg. Om acht uur 
werden de sjaarsen gewekt met de 
mooie klanken van een jodel. Daarna 
kwamen natuurlijk ook weer klassie-
kers voorbij als “Wakker met een wijsje” 
van Kinderen voor Kinderen. Met ge-
zonde tegenzin begonnen de sjaarsen 
daarna hun dag met ochtendgymnas-
tiek. Er werd ontbeten in de kantine 
van de faculteit in Delft waarna werd 
begonnen met het zeepspel. Hier 
begonnen de sjaarsen met hun eerste 
echte chemische experiment op de 

faculteit namelijk zeep maken. Deze 
zeep moest daarna weer verkocht 
worden en het best lopende bedrijfj e 
wint de wedstrijd. Na het zeepspel 
werd er gebarbecued en een stevige 
bodem gelegd voor de afterparty later 
op de avond in het E-cast. Rond een 
uurtje of drie zaten alle sjaarsen er wel 
doorheen en werd besloten dat het 
feestje maar afgerond moest worden. 
Immers de volgende dag was er nog 
een druk programma. De sjaarsen kon-
den deze keer uitslapen. Ze werden 
om negen uur gewekt… Dit was de 
dag dat de grote reis naar Leiden werd 
ingezet. Gelukkig verliep dit allemaal 
zonder problemen. De EJWcie had 
namelijk de hulp ingeroepen van een 
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touringbus met een fi etsenaanhanger. 
Eenmaal in Leiden aangekomen was 
het tijd voor de commissiespellendag. 
Aan het einde van de dag werden de 
sjaarsen opgefokt door de oudere-
jaars en de twaarsen om de EJWcie, 
ondanks alle mooie dingen die ze 
gedaan hadden, de smerige vieze 
(chemisch??) verontreinigde slootjes 
voor het Gorleaus in te gooien. Uit-
eindelijk hebben Andreas en ik dat 
moeten bekopen met een natte en 
vieze onder het kroos zittende outfi t. 
Andreas heeft daarna nog uren kroos 
uitgerocheld. Na deze uitzonderlijke 
ervaring werd Chinees gegeten. Toen 
was het tijd om de Leidse accommo-
datie op te zoeken. Dit was de gym-
zaal in de Pieterskerksteeg. Hier werd 
de EJWcie overladen met cadeautjes, 
van pincet tot snoep en alcohol. De 

sjaarsen kregen hierna de kans om 
zich om te kleden en klaar te maken 
voor het eindfeest. Dit feest was weer 
in de Oude Harmonie. Het was zoals 
gebruikelijk een spetterend feest wat 
tot laat doorging. De volgend ochtend 
was het weer vroeg dag, voor de EJW-
cie om zes uur en voor de sjaarzen om 
zeven uur. Ik zelf kon m’n benen het 
eerste kwartier niet meer bewegen 
van de kramp van gisteravond. Ook 
enkele sjaarsen hadden moeite om 
op te staan. Eline bijvoorbeeld is drie 
keer gekeerd, waarna ze op de grond 
verder ging met slapen en pas wakker 
werd nadat een fl inke kan water over 
haar heen was gegooid. De sjaarsen 
zijn hierna afgezet bij de El Cid. Al 
met al was het een zeer geslaagd 
weekend. Ik wil graag de alle mensen 
die meegeholpen hebben waaron-
der de mentoren, de besturen en de 
aankomende besturen en natuurlijk 
m’n commissie bedanken voor een 
fantastisch weekend!!!

Eerstejaarsweekend
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Eerstejaarsweekend
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Raad-je-plaatje-prijsvraag

Hieronder zijn 5 foto’s weergegeven uit lang vervlogen tijden. Niet geheel toevallig zijn dit de babyfoto’s van het nieuwe 
CDL bestuur. Ja, zelfs zíj waren ooit lief, klein, schattig  en onschuldig... Iedere foto heeft een letter gekregen. Onder de foto’s 
zijn de namen van de nieuwe bestuursleden geplaatst, voorzien van een cijfer. Het is de bedoeling dat de goede naam bij 
de goede foto wordt gezocht. Als u denkt te weten welk schepseltje is uitgegroeid tot welk bestuurslid, stuur dan de juiste 
combinatie van letters en cijfers mét motivatie naar chimica@chem.leidenuniv.nl! 

A B C

D E

1 Chi Ting Fung

2 Ruud Kortlever

3 John van Paridon

4 Mark Rood

5 Vincent de Vrind
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Voor deze borrel hoefden we niet 
lang meer te wachten en ook niet ver 
te reizen, want dinsdag 4 september 
had het nieuwe bestuur van De Leid-
sche Flesch, de studievereniging van 
natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde 
en informatica, haar constitutiebor-
rel. Op het laatste moment hadden 
we nog een cadeau geregeld: zes 
CDL-agenda’s met daarin de datum 
van onze eigen constitutieborrel. Vol 
spanning gingen we samen met het 
74ste bestuur op weg naar de Foobar 
in het Snellius. 

In de Foobar aangekomen bleek het al 
vrij druk te zijn. Na even wat gesocia-
lized te hebben met andere besturen 
van (Leidse) studieverenigingen, wer-
den we, het 74ste en het 75ste bestuur 
van het Chemisch Dispuut Leiden, 
geroepen door de pedel en mochten 
we komen recipiëren bij het nieuwe 
DLF-bestuur. We mochten uiteraard 
vóór het LIFE-bestuur, want het CDL 
is natuurlijk veel ouder en daardoor 
een belangrijker zusje van DLF. De 
felicitaties van onze kant waren har-
telijk en welgemeend en het nieuwe 
DLF-bestuur was uiteraard bijzonder 
verheugd over ons constitutiecadeau. 
Na het recipiëren hebben we nog even 
een aantal biertjes genuttigd en weer 
wat gepraat met andere besturen. 

Op een gegeven moment begon een 
aantal mensen zich te verenigen en 
plannen te smeden om het gasten-
boek te gaan stelen. Deze werd echter 
bijzonder effi  ciënt bewaakt door een 
tiental DLF’ers. Aangezien wij van het 
CDL alleen uitdagingen uit de weg 
gaan als er een grotere uitdaging 
roept, gingen wij met al onze beste 
bedoelingen ook in de rij voor het gas-
tenboek staan. Op een zeker moment 
werd er wat geduwd en getrokken in 

de rij en in de commotie die ontstond 
vloog er plotseling een half gasten-
boek door de lucht. Deze werd via 
een heel mooie rugbybeweging naar 
buiten te komen, alwaar de pagina’s in 
veilige handen werden gesteld. 
Ook de pedelstaf was niet geheel 
onberoerd gelaten, maar doordat de 
pedel vastgeketend was aan de staf, 
door middel van handboeien, mis-
lukte de poging om de staf te stelen 
jammerlijk. Mede door het gewicht 
van de bijzonder venijnige pedel, die 
zich heftig verzette.

Een klein kwartiertje later wist het 
CDL ook nog het restant, waaronder 
de kaft, voor zeer korte tijd in handen 
te krijgen. Helaas strandde deze actie 
vroegtijdig en werden de CDL-be-
stuursleden, zowel van het 74e als van 
het 75e bestuur, verzocht zich uit de rij 
te begeven. Waarna we ook, hongerig, 
maar in gematigde euforiestemming, 
de Foobar verlaten hebben en de stad 
in zijn gegaan om een hapje te gaan 
eten. 

Zo heeft de eerste constitutieborrel 
voor 75e bestuur van het CDL tot een 
eerste succesje geleid. Nu is het alleen 
nog afwachten wat het antwoord is 
van het DLF-bestuur op ons voorstel 
om de pagina’s te retourneren in ruil 
voor een borrel in de Foobar.

De eerste keer van het 75e...

Zaterdag 1 september moesten er nog even vier bestuursover-

hemden gekocht worden, maar toen waren wij, het 75e bestuur, 

eindelijk helemaal klaar voor onze eerste constitutieborrel. 

John van Paridon
questor
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