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14 Bedrijfsstage bij ChiralVision

Sinds april 2007 ben ik begonnen aan een bedrijfs-
stage bij Chiral Vision te Leiden. Chiral Vision houdt 
zich bezig met het ontwikkelen van innovatieve toe-
passingen van biokatalysatoren, enzymen dus.

6 Let there be light

Since the humble beginnings of the human race, light 
has been a requirement for the perception of the sur-
roundings. From fi re to LED, the full story.   

Bladvulling

8 CDL Dies 2007

Van borrel tot BBQ, van feest tot lezing, en met als klap op de 
vuurpijl een echte Endurance Race! Een uitgebreid verslag 
van een zeer geslaagde dies week!
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4 AiO aan het woord
De laatste decennia is het duidelijk geworden dat de huidige 
voorraden fossiele brandstoff en binnen niet al te lange tijd 
op zullen raken. Wordt de brandstofcel het alternatief?
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Praesidiaal

Chantal Stoff elsma
praeses

Lieve lezers,

Wat is het toch snel gegaan! Het aca-
demisch jaar is alweer bijna afgelopen, 
een heerlijke zomervakantie staat voor 
de deur. Dit betekent echter ook dat 
mijn bestuursjaar drastisch het einde 
nadert, helaas. Maar voor dat het zover 
is, zal er eerst nog een prachtig Eerste-
jaarsweekend voor de nieuwe MST’ers 
worden georganiseerd.

We kunnen ook terugkijken op 
een mooie periode met vele, leuke 
activiteiten. In de eerste week van 
mei vond gelijktijdig met de Oudere-
jaarsMidweek in Groningen de Twee-
dejaarsreis naar België plaats. Een 
onderdeel van onze reis naar Leuven, 
was een bezoekje aan de Universiteit. 
Hier werden we hartelijk ontvangen 
door het bestuur van Chemika, de 
Leuvense studievereniging voor 
studenten Scheikunde en Biochemie. 
Het was een leuke dag en wij hopen 
dan ook dat wij Chemika nu als een 
van onze zusjes mogen beschouwen! 
Zo’n dagje met Belgische studenten 
optrekken, benadrukt af en toe mooi 
de verschillen tussen België en Ne-
derland en tussen het studentenleven 
in beide landen. Een mooi voorbeeld 
van een dergelijk ‘misverstand’ ont-
stond toen een studente Biochemie 
gevraagd werd of zij op kamers zat in 
Leuven. Na deze vraag werd de dame 
in kwestie rood, keek verlegen naar 
haar schouders, stamelde wat en be-
gon snel over een ander onderwerp. 
Wat bleek? In België wordt dit ‘op kot 
gaan’ genoemd en blijkt ‘op kamers 
zitten’ een heel andere betekenis te 
hebben…

Nog maar kort nadat iedereen weer in 
Leiden was teruggekeerd, stond er iets 
anders moois voor de deur. Namelijk 
de Diesweek van het CDL! Dat het CDL 
de respectabele leeftijd van 81 had 
bereikt, betekende een week vol met 
leuke activiteiten voor onze leden. 
De aftrap begon wat serieus met de 
H-ALV. Daarna was er vooral tijd voor 

gezelligheid en veel bier tijdens de 
Diesborrel, de BBQ, het 80’s feest en 
de bierlezing. De week werd sportief 
afgesloten met een kartwedstrijd 
waarbij ook een team van Hewitt, de 
hoofdsponsor van onze Diesweek, 
aanwezig was. Het was de eerste keer 
voor mij dat ik in een kart stapte. Vol 
goede moed begon ik met rijden en 
hoewel ik regelmatig werd ingehaald, 
had ik toch wel het idee redelijk vlot 
te gaan. Nadat een teamgenoot het 
van mij had overgenomen kreeg ik 
toch echter heel andere dingen te 
horen. “Ja, jij had dus op een gegeven 
moment alle twaalf andere karts ach-
ter je aan. Ze konden je niet inhalen 
omdat je steeds in het midden van de 
weg bleef rijden.” Oh, oeps… dat had 
ik nog niet doorgehad. Vandaar dat er 
een paar keer een boos gebaar naar 
mij werd gemaakt, aha. Of: “Jij reed 
je toch klem tegen de zijkant van de 
baan?.” Kijk, dat had ik dan weer wel 
door. En hoewel karten niet mijn grote 
hobby wordt, heb ik het zeker wel naar 
m’n zin gehad!

Tot slot van mijn laatste praesidiaal, wil 
ik iedereen nog een heel fi jne zomer-
vakantie toewensen! 
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Corus Excursie
Mark Rood

 We werden warm onthaald met koffi  e 
en thee. Vervolgens kregen we een in-
troductiepraatje van een medewerker. 
Hij vertelde over de geschiedenis van 
het bedrijf en natuurlijk dat Corus het 
beste bedrijf ter wereld was. Uiteraard 
ontbrak de pasgeleden overname 
door Tata Steel niet. Na dit praatje zou 
er een tweede spreker komen, maar 
die bleek onvindbaar. Daarom werd 
besloten over te gaan op de lunch. 
De lunch was zeer goed geregeld met 
lekkere broodjes en warme snacks. 

Na de lunch kregen we een rondlei-
ding over het bedrijfsterrein. Hiervoor 
moesten we allemaal een helm op, 
een overall aan en een bril op. We 
zouden een installatie bezoeken 
waar het ijzer gesmolten werd, maar 
daar had net een werknemer een 
hoogspanningskabel vastgepakt. We 
konden wel zien hoe goed de zorg 
was op Corus, want er waren meteen 2 
ambulances en een trauma-helicopter 
ter plekke. De man heeft het overleefd. 
Het schema werd gewijzigd waardoor 

we naar een andere installatie zouden 
gaan, maar daar was toevallig net een 
niet goed gekoelde plaat ijzer gebro-
ken, waardoor er overal ijzer-spetters 
zaten. We gingen uiteindelijk naar een 
verzinkinginstallatie en een koude 
wals. De koude wals was helaas ook 
buiten werking toen wij kwamen. Na 

de rondrit gingen we naar het Product 
Apllication Center, waar producten 
zoals frisdrankblikjes worden gemaakt 
en getest. De dag werd goed afgeslo-
ten met een gratis borrel.

Na de excursie was er nog een plan 
om naar het strand te gaan, maar dit 
ging door het slechte weer niet door. 
We gingen wel met een hele groep 
naar een wokrestaurant waar het eten 
erg lekker was.

Om 10.18 vertrok de trein richting Beverwijk. In Beverwijk was het 

slechts kort wachten op de touringcar die ons naar het terrein van 

Corus bracht.
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AiO aan het woord
Stanley Lai 
CASC, voorheen SurfCat

In 1800 bouwde de Italiaanse geleerde Alessandro Volta de eerste elektrochemische cel door een zuil 

te bouwen van afwisselende platen koper en zink, gescheiden door in een zoutoplossing gedrenkte 

lappen, de zogenaamde Zuil van Volta. Door de bovenste zink plaat via een metalen draad te verbin-

den met de onderste koperen plaat, wist Volta een opstelling te bouwen die een betrouwbare, stabiele 

stroom leverde. Hiermee bouwde hij de eerste batterij.

De laatste decennia is het duidelijk 
geworden dat de huidige voorraden 
fossiele brandstoff en binnen niet al te 
lange tijd op zullen raken. Ook wordt 
het steeds meer geaccepteerd dat er 
daadwerkelijk klimaatveranderingen 
plaatsvinden en dat deze door de 
mens veroorzaakt worden. Hierdoor 
neemt de vraag toe naar energiebron-

nen die niet afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoff en en minder belastend zijn 
voor het milieu dan de huidige ener-
giebronnen. 

Een van de alternatieven is het gebruik 
van een technologie die afgeleid is 
van de batterij, de brandstofcel. Waar 
in een batterij de elektroden verbruikt 

worden om stroom te leveren, blijven 
de elektroden in een brandstofcel 
intact en wordt stroom opgewekt 
door reacties van een (los toe te voe-
gen) brandstof. De meest bekende 
exponent is de waterstof brandstofcel 
(Figuur 1). De werking van een water-
stof brandstofcel is eenvoudig: aan 
de anode wordt moleculair waterstof 
omgezet in protonen en elektronen. 
De protonen diff underen door het 
membraan naar de kathode, waar het 
met behulp van zuurstof uit de lucht 
wordt omgezet in water. De elektro-
nen worden door een extern circuit 
geleid, wat resulteert in stroom en 
daarmee energie. In dit proces funge-
ren de elektroden als katalysator: door 
de juiste materialen te kiezen is het 
mogelijk de effi  ciëntie van de omzet-
ting te verhogen. 

Een waterstof brandstofcel is schoon 
(het enige afvalproduct is water), maar 
brengt een aantal fundamentele en 
praktische problemen met zich mee. 
Allereerst is het moeilijk om waterstof 
op een effi  ciënte wijze te verkrijgen: 
elektrolyse van water (bijv. met be-
hulp van zonnecellen) heeft nog een 
te lage effi  ciëntie, terwijl productie 
uit fossiele brandstoff en geen oplos-
sing is voor de afnemende voorraden 
brandstoff en. Verder is waterstof onder 
normale omstandigheden gasvormig, 
wat problemen oplevert met opslag 
en vervoer. Een alternatief voor water-
stof is het gebruik van kleine organi-
sche moleculen, zoals alcoholen, die 
veel waterstofatomen bevatten. Deze 
hebben het voordeel dat ze vloeibaar 
zijn onder normale omstandigheden, 
en hebben een grotere theoretische 

Anode

Cathode

(a)

(b)

Figuur 1: (a) Schematische voorstelling van een waterstof brandstofcel en (b) 
deelreacties die plaatsvinden aan de elektroden
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AiO aan het woord

energiedichtheid (energie per mas-
saeenheid) dan waterstof. Verder 
kunnen deze brandstoff en vaak uit 
“groene” bronnen verkregen worden, 
waardoor netto de CO

2
 balans in de 

atmosfeer niet verandert. 

Sinds 1990 is er veel onderzoek verricht 
aan methanol als brandstof in een 
zogenaamde “direct methanol fuel 
cell” (DMFC). Interessanter is echter 
het gebruik van ethanol: het is minder 
giftig dan methanol en gemakkelijk 
te verkrijgen uit de vergisting van 
biomassa (“bio-ethanol”), zoals (de 
resten) van landbouwgewassen. Voor 
zover bekend is de beste katalysator 
voor de elektrochemische oxidatie 
van ethanol gebaseerd op platina. 

Er zijn echter twee grote problemen 
die het grootschalige gebruik van 
ethanol brandstofcellen vooralsnog 
verhinderen. Ten eerste is platina erg 
duur (ongeveer 50 euro per gram). 
Aangezien de prijs van platina vrijwel 
volledig bepaald wordt door de vraag 
naar platina, zal het grootschalige ge-
bruik van platina in ethanol brandstof-
cellen de prijs alleen maar verder doen 
stijgen. Het tweede probleem is dat 
platina, hoewel het de beste bekende 
katalysator is, nog niet goed genoeg is. 
Enerzijds kunnen er tijdens de oxidatie 
sterk geadsorbeerde intermediairen 
(CH

x
 en CO) ontstaan. Deze binden 

sterk aan de elektrode en reageren 
niet makkelijk door, waardoor ze het 
oppervlak van de elektrode blokke-
ren en verder oxidatie belemmeren. 
Anderzijds is platina niet selectief 

Figuur 2: Eenvoudig reactieschema voor de elektrochemische oxidatie van ethanol. 
In het schema is duidelijk te zien dat volledige oxidatie naar CO2 de meeste 
elektronen en daarmee de meeste energie oplevert.

genoeg om ethanol volledig om te 
zetten in CO

2
, maar ontstaan er ook 

oxidatieproducten waarin de koolstof-
koolstof band niet vebroken wordt, 
zoals azijnzuur en acetaldehyde (zie 
ook fi guur 2). Deze producten zijn on-
gewenst als reactieproducten omdat 
ze een vervuilend karakter hebben en 
omdat het ontstaan ervan ten koste 
gaat van de totale effi  ciëntie van een 
brandstofcel. 

In onze groep bestuderen wij de 
invloed van de elektrodestructuur op 
elektrochemische reacties. Dit doen 
we met het gebruik van eenkristal-
elektroden, elektroden waarvan het 
oppervlak op atomair niveau goed 
gedefi nieerd is. Mijn onderzoek is 
in eerste instantie gericht op het 
reactiemechanisme van de oxidatie 

van ethanol op platina elektroden. 
Verschillende reacties vereisen in het 
algemeen verschillende (combinaties 
van) sites op het oppervlak, en verlo-
pen daarmee dus anders op verschil-
lende oppervlaktes. Hierdoor is het 
mogelijk om informatie te verkrijgen 
over het reactiemechanisme door de 
structuur van het oppervlak systema-
tisch te variëren, bijvoorbeeld door 
periodiek stappen te introduceren op 
een niet-gestapt oppervlak (zoals in 
fi guur 3, waar een niet gestapt Pt(111) 
en een gestapt Pt(553) oppervlakte zijn 
weergegeven). Omdat de reactiesnel-
heid van een reactie evenredig is aan 
de stroom die ontstaat door de reac-
tie, kunnen we door het meten van de 
stroom bij verschillende spanningen 
informatie krijgen over de reacties die 
plaatsvinden. Door dit te combineren 
met andere detectiemethoden die 
informatie op moleculaire schaal 
bieden, zoals infraroodspectroscopie 
en massa-spectroscopie, proberen we 
een beter inzicht te verkrijgen in het 
reactiemechanisme voor de elektro-
oxidatie van ethanol. Met dit inzicht 
kunnen we hopelijk op den duur de 
elektroden zo samenstellen dat we de 
oxidatie van ethanol kunnen sturen 
richting het gewenste reactiepad en 
de totale effi  ciëntie van de reactie te 
kunnen verhogen. Op deze manier 
zijn we nog steeds aan het voort-
bouwen op het werk van Volta om 
daarmee ons steentje bij te dragen 
aan het onderzoek naar alternatieve 
energiebronnen.

Voor meer informatie over dit of ander 
onderzoek in onze groep kun je altijd 
bij ons langskomen (vierde verdieping 
Gorlaeus hoogbouw) of even op de 
website van onze groep kijken (http://
surfcat.leidenuniv.nl).

Figuur 3: Schematische voorstelling 
van (a) een Pt(111)-oppervlak en (b) 
een Pt(553)-oppervlak. Het Pt(553)-
oppervlak ontstaat door om de 5 
atomen een stap te introduceren op het 
Pt(111)-oppervlak. 
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Let there be light
Robert van Meer

 However, we soon discovered that this 
dependence was a great weakness. 
So over the course of our existence 
several methods have been devised 
that could negate this weakness 
by providing artifi cial illumination. 
Combustible materials were one of 
the fi rst artifi cial light sources known 
to mankind. The usage of this light 
source dates back all the way to the 
fi rst prehistoric civilizations, who used 
wood as the combustible material. La-
ter on oil, gas and candles were used 
as a fuel sources as well. 

One of the main drawbacks of com-
bustible materials is the weak amount 
of illumination that they provide. 
Another drawback is the fact that the 

light is not perceived as “natural” light. 
This is caused by the fact that combu-
stible materials cannot reach the sun’s 
temperature of 6000 K during combu-

Since the humble beginnings of the human race, light has been 

a requirement for the perception of the surroundings. Initially the 

human race was completely dependant on so called “natural” light 

sources such as sun and star light.

Figure 1 – Black body emission spectra at diff erent 
temperatures.

stion. It wasn’t until the 19th century 
that a new illumination method was 
invented. During that century the in-
candescent light bulb made it’s entry 
into the society. 

An incandescent light bulb is made 
up out of a glass bulb that contains 
a tungsten (W) fi lament wire. An 

electrical current is allowed to fl ow 
through the tungsten fi lament in or-
der to heat up the fi lament. The atoms 
present in the fi lament gain access to 
higher energy levels due to a change 
in the Boltzmann distribution. When 
these atoms fall back to their ground 
state they emit photons to their sur-
roundings according to the black 
body radiation laws. The resulting 
shape of the emission spectrum is 
directly related to the temperature of 
the radiating object (see fi gure 1). The 
wavelength at which the maximum 
emission occurs is given by Wien’s 
displacement law. The temperature of 
the tungsten fi lament is approximately 
2000 K to 3000 K when it is emitting 
light. This implies that the location of 
the maximum emission wavelength 
is in the order of 103 nm, which is in 
the infrared region. Since the human 
eye can only perceive light in the 400-
800 nm region, most of the radiation 
is useless for illuminative purposes. 
This is one of the chief drawbacks of 
the incandescent light bulb. Another 
drawback is the fact that the provided 
light is not perceived as natural light 
either. So several attempts have been 
made in order to create a more energy 
eff ective and more natural spectrum 
emitting light source. 

During the 20th century a very energy 
conservative light source called the 
gas-discharge lamp was invented. A 
gas discharge lamp is made up out of 
a glass tube or bulb that is fi lled with 
low pressure noble gasses. The lamp 
also contains a cathode and an anode, 
which are used to create a current across 
the tube or bulb. The cathode trans-
mits high energy electrons through 
the gas mixture in order to ionize and 
excite the noble gas atoms through 
inelastic collision. These exited noble 
gas atoms emits photons when they 
fall back to their respective ground 
states. Gas discharge lamps that only 
contain noble gasses have a very low 
effi  ciency, so often trace elements of 
sodium or mercury are added to the 
mixture as well. The downside of these 
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Let there be light
kinds of gas discharge lamps is the 
fact that they emit a very unnatural 
spectrum. So a special type of gas di-
scharge lamp, called the fl uorescence 
lamp, has been invented. 

A fl uorescence lamp often contains 
mercury and has it’s glass coated with 
luminescent materials. Most of the 
photons emitted due to the mercury 
either have a wavelength of 254 or 365 
nm. These photons are in the UV area 
of the spectrum and cannot be used 
for illuminative purposes directly. In 
order to produce visible light the UV 
photons are absorbed by the lumi-
nescent coating. Subsequently this 
luminescent coating emits photons 
in the (lower energy) visible spectrum 
while dispersing the remainder of 
the absorbed energy is dispersed in 
the form of low energy photons. The 
coating often contains blue, green 
and red emitters mixed in the right 
proportions in order to create white 
light. The white light emitted by such 
a mixture is not perceived as pure 
natural white light because all of the 
luminescent emitters emit a line spec-
trum (see fi gure 2). 

Another drawback of fl uorescent 
lamps is the fact that they require the 
usage of mercury, which is a very toxic 
material. So several attempts have 
been made in order to produce a new 
light source that still has the same 
high effi  ciency as the fl uorescent 
lamp while also having a more natu-
ral emission spectrum. The product 

of this research is the so called light 
emitting diode or LED. A LED consists 
out of a p-n junction, which is an area 
where a positively doped and negati-
vely doped semiconductor are placed 
adjacent to each-other. An electrical 
current can fl ow from the n side to 
the p side but not vice versa. When 
electrons are moved from the n side 
to electron holes present in the p side 
they emit photons with energy related 
to the relevant band gap, so the wa-
velength of the emitted photons de-
pends on the type of semiconductors 
used. The emitted photons can either 
be used directly for lighting purposes 
or they can be used in the same way 
as a fl uorescence lamp works. 

Another variant of the LED, the so 
called organic LED or OLED, has been 
recently invented. An OLED is made 

up out of various organic molecules 
containing lots of conjugated π bonds, 
which show the same diode capabili-
ties as their inorganic counterparts. 
One of the main advantages of OLED’s 
is the fact that they are often polymers 
that can be placed in any shape that 
the manufacturer likes. Examples of 
their application include luminous 
cloths, wall decorations and of course 
inexpensive light sources. The main 
drawback of LED’s in general is the 
fact that they cannot emit an entirely 
natural spectrum due to lack of the 
required luminescent materials. For 
example, the so called white LED emits 
a white spectrum that clearly contains 
a surplus of blue (see fi gure 3). So the 
main goal for further research is the 
matter of fi nding luminescent materi-
als that can be used to create a natural 
continues emission spectrum.

Figure 2 – Emission spectrum of  a fl uorescent lamp

Figure 3 – Emission spectrum of the “white” LED
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CDL Dies 2007

Zoals elk jaar werd er natuurlijk ook 
een gezellige borrel gegeven in onze 
Dies week. Jammer genoeg waren er 
weinig zusterverenigingen gekomen 
om ons te feliciteren, maar gelukkig is 
het ondanks dit feit toch een gezellige 
dies borrel geworden. De eersten om 
het bestuur te feliciteren met de 81e 
verjaardag van het CDL waren de bio-
logen, die een bon presenteerden die 
wij later kunnen inleveren voor een 
LBC mok. Hierna feliciteerde DLF het 
CDL en deden ons een superschattig 
konijntje cadeau. Onze farmaceutische 
buren van Aesculapius hadden we blij 
gemaakt met een informele Dies bor-
rel, want het was voor hen de laatste 
borrel van hun bestuursjaar. Zij deden 
ons hun nieuwe Almanak cadeau. Ook 
het 73e bestuur kam ons nog even 
feliciteren met een lachebuikje. Het 
2e jaar vond ook nog even de tijd om 
hun vereniging te feliciteren tussen 
het bier drinken door. Zoals alle CDL 
borrels was het verder natuurlijk hart-
stikke gezellig, en een goede aanloop 
voor het feest van die avond.  

Borrel & BBQ

Op 20 mei was de dies van het Chemisch Dispuut Leiden. En de 81ste verjaardag werd natuurlijk 

groots gevierd met een diesweek, verschillede (ont)spannende activiteiten passeerden de revue. Van 

borrel tot BBQ, van feest tot lezing, en met als klap op de vuurpijl een echte Endurance Race! Hieronder 

een verslag met foto’s van een geslaagde dies week.

Kim Rooimans

Borrel

BBQ

Op 24 mei jl. had de tweede activiteit 
van de prachtige Dies-week van het 
CDL plaats. Dit betrof een barbecue op 
de binnenplaats van het LCP. Het was 
van te voren hopen op mooi weer, 
maar wat dat betreft werden al onze 
wensen naar behoren vervuld, aange-
zien we met een graad of 24 en een 
lekker pre-zomers-zonnetje de beste 
dag van de week te pakken hadden.

Een kleine 50 man kwam dan ook op-
draven voor het evenement. Immers 
het was een evenement te noemen, 
aangezien er naast de traditionele 
barbecue ook een mogelijkheid was 

Wouter Roorda
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om een act op te voeren op het open 
podium. Deze mogelijkheid werd 
door enkele leden met open armen 
ontvangen en met beide handen 
aangegrepen.

Toen menigeen zich had vergrepen 
aan de in overvloed aanwezige stok-
broden en salades begon de eerste 
act van Jonathan en John (tweede-
jaars). Dit betrof een uiterst originele 
poppenkast waarin meerdere voor 
het publiek zeer bekende personages, 
(soms verhuld als een elfj e of gespierde 
man) spitsvondige dialogen neerzet-
ten. Alsof dit nog niet genoeg vertier 
opleverde werden er ook nog enkele 
liedjes gezongen voordat men zich 
weer volledig op zijn of haar worstje 
kon storten. 

Echter met het worstje nog half in 
de mond werden de leden wederom 
opgezweept door de charismatische  
in CDL attrbuten gehulde Chi om mee 
te dingen naar een geweldige hoofd-
prijs tijdens een barbequiz! Deze tot 
in de puntjes verzorgde tweede ‘act’ 
georganiseerd door drie enthousiaste 

CDL Dies 2007
BBQ

derdejaars Erica, Miriam en Chi had 
zoals een echte Barbequiz betaamt 
meerdere verschillende ronden. Naast 
enkele algemene vragenrondes even-
als een chemisch getinte vragenronde 
was er ook een muziekronde en een 
‘raad-de-plaatjes-van-tekenfi lms’ 
ronde. Onze MST’ers bleken in de raad 
de plaatjes ronde heer en meester 
terwijl een enkele ouderejaars leerde 
hoe pikachu er nu eigenlijk uitziet. 

Gedurende de eerste nummers van 
de muziekronde werd er geklaagd 
door wat ouderejaars over het soort 
muziek, echter de ronde bleek voor 
ieder wat wils te hebben en dit be-
tekende dat er ook enkele klassiekers 
werden gedraaid die door deze zelfde 

ouderejaars met luid applaus werden 
ontvangen.

Nadat ikzelf de poedelprijs in ont-
vangst mocht nemen werden de 
winnaars bestaande uit meerdere 
tweedejaars gehuldigd en kon er naar 
hartelust verder worden gebarbecued. 
Naast de grote hoeveelheden vlees in 
de vorm van worstjes, hamburgers, 
sate en andere lekkernijen was er ook 
een hoop vis. Uiteraard tierde ook de 
goudgele rakkers behoorlijk welig. 

Er werd nog tot een uur of 8 gesmik-
keld, geconverseerd, gediscussieerd, 
geïntegreerd en nog wat meer ge-
smikkeld aan de ideale picknicktafels 
op de binnenplaats. Al met al een 
zeer geslaagde barbecue mede door 
het prachtige weer en grote getalen 
leden! Speciale dank gaat uit naar 
de TOA’s die zeer behulpzaam zijn 
geweest met de voorbereidingen en 
Hylke Hoekstra die de apparatuur voor 
het open podium heeft geregeld. 

chimica 9
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Op vrijdag 25 mei stond er een 
bierlezing gepland. Tijdens deze 
lezing zouden Joris Kuipers en Mark 
Overhand spreken over verschillende 
facetten van bier. Het verhaal van 
Mark Overhand zou gaan over micro 
organismen en quorum sensing. Om 
nog onbekende wijze waren de orga-
nismen achter Mark Overhand’s plan-
nen gekomen en hadden een aanval 
gepland op de gezondheid van de 
synthetisch chemicus. Hierdoor bleef 
alleen Joris Kuipers over en werden 
een bierquiz en bierproeftoernooi aan 
het programma toegevoegd. 

Tijdens de bierquiz werd de kennis van 
de deelnemers op het gebied van bier, 
geschiedenis, chemie en kabouters 
getest. Als winnaar kwam Joris Kuipers 
uit de bus met als runner-up Jos van 
den Elshout. De uitzonderlijke theo-
retische kennis die deze twee heren 
over bier wisten te reproduceren was 
imponerend. Als beloning kregen de 
beide heren een plaats aangeboden in 
de halve fi nale van het proeftoernooi. 
Hierdoor hoefden ze niet mee te doen 
aan de voorronde.

CDL Dies 2007

Na een goede bodem te hebben 
gelegd op de Dies BBQ, was het 
donderdagavond tijd voor het Dies-
feest. Deze had het thema “the 80’s” 
meegekregen, omdat het CDL 81 
was geworden. ’s Avonds druppelde 
de Hut langzaam vol met feestende 
leden. Sommigen geheel gekleed in 
de eighties stijl met felle kleuren, leg-
gings, fl ashlights, grote zonnebrillen 
en felle make-up.  Om de sfeer nog 

80’s Feest

Chantal Stoff elsma

wat extra te verhogen werden er bij 
binnenkomst fl uorescerende bandjes 
uitgedeeld en was het geluid dat uit 
de boxen kwam voornamelijk jaren 
’80 stijl. Het feestje was al met al een 
groot succes!

Bierlezing
Rens Götz

In deze voorronde van het proef-
toernooi kwamen de B-bieren van 
Nederland voorbij. In de halve 
fi nale werden ook de deelnemers 
geplaatst die als beste uit de voor-
ronde waren gekomen. Zij mochten 
hun smaakpapillen opnieuw verblij-
den met bier van aanzienlijk betere 
kwaliteit. Aan het einde van de halve 
fi nale bleken Miriam Moester en Chi 
Ting Fung de beste bierproevers der 
Chemici, waarbij een apart gegeven 
is dat Miriam de bieren naam gaf 
zonder ze te proeven.

In de fi nale werden deze twee 
bierkenners tot het uiterste getest 
door ze een aantal van België haar 
meest speciale bieren voor te zetten. 
Uiteindelijk bleek Miriam de beste 
bierproever en ging daarom met de 
hoofdprijs, een fl es met het belgi-
sche Chouff e bier, naar huis.

Met het uitreiken van de prijs liep de 
lezing op een einde en konden alle 
deelnemers nog even genieten van 
de bieren die niet op waren gegaan 
tijdens de proefrondes.

????
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Feest & Bierlezing



chimica 11

CDL Dies 2007
Karten

Dinsdag 29 mei vond de laatste Dies-
activiteit van het CDL plaats.. 19 man 
sterk trokken we naar het kartcentrum 
te zoetermeer om daar een twee uur 
durende Endurance Race uit te voeren 
in teams variërend van vier tot zes 
man. Ook de hoofdsponsor van de 
Dies week was uitgerukt met een team 
om mee te doen aan de activiteit.

Na een redelijk voorspoedige heenreis 
naar het industrieterrein waar zich 
het kartcentrum bevond en een snel 
drankje in de kantine begaven we 
ons richting de kartbaan. Omdat een 
signifi cant deel van de mensen nog 
niet eerder in een kart had gezeten 
ging menig hart sneller kloppen bij 
het zien van de razende autootjes op 
de baan. 

Echter ook deze mensen moesten er 
aan geloven, na een hoop uitleg over 
verschillende kleuren vlaggen van 
de begeleider en de gecompliceerde 
kart en persoonswissels in een heuse 
pitstraat. Immers,  nadat iedereen ge-
togen was in een op een manier toch 
wel charmante overall ging de race van 
start. Om de 20 minuten werd gewis-
seld van persoon en er ontstond een 
heerlijke strijd om het beste team van 

Karten

Wouter Roorda

het CDL te worden. De te beslechten 
strijd ging tussen het team van oude-
rejaars ‘ Team Terror’ en de tweedejaars 
‘ Blurp United’. Echter in de laatste 
rondes, toen puntje bij paaltje kwam, 
bleek een lastige bocht in het parcour 
decisief voor de uitkomst van de strijd. 
Een coureur van Blurp United brak een 
as af van zijn kart waardoor zijn wiel in 
een ongewenste confi guratie terecht 
kwam. Enkele andere bijna hilarische gebeur-

tenissen vonden tijdens de race plaats. 
Bestuursleden die 10 seconden lang 
nietsvermoedend het gehele parcour 
achter zich hebben hangen zonder 
deze erdoor te laten. Andere mensen 
die met tergend lage snelheid vast ko-
men te zitten in de pitstraat en meer 
van dat alles. Crashes met de neus in 
de bandenstapels waren ook volop 
aanwezig door de listige bochten in 
het parcour.

Op de vraag wat mensen van het 
karten vonden kwamen reacties als 
‘fantastisch’ en ‘ubercool’. Hieruit bleek 
wel dat het een geslaagde activiteit 
was. Helaas was de busmaatschappij 
ons minder goed gezind op de terug-
weg, maar dit mocht de pret niet meer 
drukken. Een zeer mooie afsluiter van 
de Dies-week!
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Groningenreis
Erica Wenker

De Crunchie presenteert de Gronin-
genreis!

Natuurlijk heeft Groningen een aantal 
overeenkomsten met Leiden. Er kan 
chemie gestudeerd worden, het stikt 
er van de studenten en het heeft een 
hoop historie. Toch was Groningen in 
andere opzichten weer heel anders 
als Leiden. Wat al snel opviel was het 
1 richtingsverkeer in sommige straten 
waar ook fi etsers zich aan moeten 
houden. Daar ga je als Leidenaar na-
tuurlijk niet vanuit, dus het is wel eens 
voorgekomen dat we ons ineens toch 
maar even naar de stoep begaven 
wanneer er een enorme bus aan-
kwam. Ook zijn er stoplichten op een 
kruispunt die voor alle fi etsers tegelijk 
op groen gaan, waardoor alle fi etsers 
ook een beetje in elkaar fi etsen. 

Je hoort het al, we hebben wat afge-
fi etst in Groningen. Dat was ook wel 
nodig, want onze verblijfplaats was 
in Engelbert. Wij sliepen in prachtige 

blokhutten bij het natuurbad Engel-
bert, wat helaas een klein stukje bui-
ten Groningen ligt. Daarom hadden 
we fi etsen gehuurd. Zo zie je natuurlijk 
ook wat van het prachtige landschap 
dat om Groningen heen ligt. 

Maar voordat we in Groningen waren, 
moesten wij eerst de trein nemen. De 
lieftallige commissie, bestaande uit 
Elle Bartha, Nina, Miriam en Erica, had-
den mooie treintasjes gemaakt met 
genoeg vermaak voor de hele reis. Zo 
kon je eten, kleurplaten maken en een 
hoop verschillende dingen lezen.
Aangekomen in Groningen, hebben 
we ons eerst even gesetteld in de 
blokhutten om daarna gezellig met 
z’n allen wat te gaan eten in een niet 
al te ruime maar erg gezellige pizzeria. 
Dit werd gevolgd door even gezellig 
wat te gaan drinken in het centrum. 
Helaas was het centrum nog niet zo 
bruisend op dinsdagavond. 

Woensdag hebben we TNO bezocht. 
Hier was een nog jeugdige hoogleraar, 
Prof. Dr. Marc van der Maarel, die ons 
een hoop wist te vertellen. Hij vertelde 
ons wat over hoe TNO in elkaar steekt, 
wat TNO allemaal doet en wat er op 
die specifi eke locatie gedaan werd. Nu 
was de locatie niet heel spetterend. 

Van 2 t/m 4 mei dit jaar vond de allereerste ouderejaars reis binnen Nederland plaats! Het bestuur van 

het CDL hoorde de wens van vele ouderejaars voor een ouderejaarsweekend en heeft daar werk van 

gemaakt! Deze midweek, georganiseerd speciaal voor het derde jaar en hoger, ging naar één van de 

meest bruisende en interessante steden van Nederland: Groningen! 
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Er werkten zowaar 16 mensen waar 
ruimte was voor 60 mensen aan o.a. 
koolhydraten en andere voedingsmid-
delen. Maar toch was het een erg leuk 
bezoek. Marc van der Maarel wist een 
hoop leuke en interessante dingen te 
vertellen. We hebben gezellig buiten 
geluncht en daarna gingen we ervan-
door. 

Na even rustig in Groningen te beko-
men was het tijd voor boogschieten 
en krat stapelen. Bij het boogschieten 
bleken we wel wat talent onder ons te 
hebben en bij het krat stapelen waren 

er enkelen die hun hoogtevrees over-
wonnen en toch vrij hoog wisten te 
komen.

De 1 na laatste dag zijn we langs de 
Universiteit van Groningen geweest. 
Wij zouden als eerste de biochemische 
vakgroep bezoeken, maar helaas was 
deze meneer ons even vergeten dus 
hier kwamen we later in de middag 
terug. We begonnen in het Zernike 
Institute for Advanced Materials. Hier 
werd een hoop interessant onderzoek 
gedaan. Er waren een hoop samen-
werkingen opgezet met o.a. Philips en 

TNO waardoor er genoeg fi nanciering 
was om mooi en toegepast onderzoek 
te doen. Ze waren o.a. bezig met de 
ontwikkeling van LED’s en zonnepa-
nelen.

Hierna volgde een gezellige lunch met 
de Chemische Binding, de studiever-
eniging van Scheikunde in Groningen. 
Dit werd gevolgd door een bezoek 
aan het organisch/anorganisch insti-
tuut en daarna hebben we toch nog 
even kort het biochemische instituut 
bekeken. 

Aan het einde van de middag hebben 
gezellig met z’n allen gebarbecued 
voor de blokhutten. Hierna was het tijd 
om de stad in te gaan. Het uitgaans-

leven in Groningen bleek nogal wat 
te verschillen van het uitgaansleven 
in Leiden. Bijna overal waren happy 
hours en goedkoop bier. Ook kon je 
nog na 2 uur zonder problemen een 
kroeg in lopen. Na even wat kroegen 
te hebben bekeken kwamen er wat 
mensen van de Chemische Binding en 
samen zijn wij naar een feestje van de 
Biologenvereniging gegaan. Het bleek 
dat de biologen in Groningen ook wel 
wat rare trekjes hadden net zoals de 
biologen in Leiden. 

Na een lange nacht was het de vol-
gende dag tijd om de blokhutten op 
te ruimen en weer gezellig naar huis 
te treinen. Zo kwam er een einde aan 
een leuke reis!

Groningenreis
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Bedrijfsstage bij ChiralVision
John Gauvin

Gelukkig zijn de lijntjes kort binnen 
Chiral Vision en kan ik tussen de be-
drijvigheid door tijd aan de Chimica 
wijden. Voor dat ik begin te ratelen 
over wat ik doe, wil ik natuurlijk eerst 
Chiral Vision introduceren.

Chiral Vision is opgericht op febru-
ari 2006 en houdt zich bezig met het 
ontwikkelen van innovatieve toepas-
singen van biokatalysatoren, enzymen 
dus. Hoewel dit bedrijf nog maar net 
van start is gegaan, is het aantal me-
dewerkers recentelijk verdubbeld. Dit 
is te danken aan de 2 studenten die in 
april zijn begonnen met hun bedrijfs-
stage. Rob Schoevaart, één van de 
twee directeuren, is een bekende op 
het Gorleaus, waar hij als post-doc een 
aantal jaar heeft gewerkt. Chiral Vision 
heeft als doel om het gebruik van 
enzymen in reactie processen te ver-
beteren en te verbreden. Dit uit zich in 
3 divisies, te weten de Immozymes™, 
Chiral Compounds en Enzymatic Pro-
cess Development. 

De divisie van Immozymes™ houdt 
zich bezig met het verbeteren van het 
gebruik van enzymatische processen. 
Het immobiliseren van enzymen op 
een vaste drager brengt een aantal 
voordelen met zich mee. Zo zijn de 
enzymen veel beter te scheiden uit 

een reactiemengsel. Enzymen lossen 
alleen op in waterig milieu, maar de 
producten vaak ook, wat natuurlijk 
scheiding belemmert. Geïmmobili-
seerde enzymen geven dus een veel 
schonere opwerkingsproces. Daar 
blijft het echter niet bij, want veel 
enzymen worden in bulk aangeleverd 
als oplossingen in water en glycerol, 
met allerlei additieven om de groei 
van bacteriën en fungi tegen te 
gaan. Vooral de aanwezigheid van 
een emulgator as glycerol is een na-
deel in reactieprocessen. Tijdens het 
opwerken van de geïmmobiliseerde 
enzymen wordt dit dan ook met het 
grootste gemak verwijdert. 

Wat de Chiral Compound divisie doet, 
vergt natuurlijk niet veel uitleg. De ma-
nier waarop de chirale verbindingen 
gemaakt worden natuurlijk wel; Met 
alle mooie organische reacties die ge-
daan kunnen worden is het veelal niet 
(goedkoop of makkelijk) mogelijk om 
één enantiomeer te maken. Enzymen 
zijn intrinsiek chiraal en zijn daarom 
ideaal om één enantiomeer te maken 
of om chirale resoluties mee te doen, 
dus om uit een racemisch mengsel 
een enantiomeer om te zetten. Door 
slim gebruikt te maken van bulk en-
zymen uit de wasmiddelen industrie 
worden chirale verbindingen in 99 

Figuur 1: Immozyme™ op een 50μm 
fi lter. De enzymen zijn in het poreuze 
bolletje van 300 μm geïmmobiliseerd.

 

enantiomeric excess gemaakt met een 
kostprijs van de enzymen die minder 
is dan 1 van het totale prijskaartje 
van het eindproduct.

De divisie van Enzymatic Process 
Development houdt zich bezig met 
het implementeren van deze tech-
nologieën in bestaande of in nieuwe 
processen waar mogelijk. Dit is een 
groeiende markt, omdat steeds meer 
bedrijven enzymatische processen 
willen gebruiken. Chiral Vision speelt 
hier op in door duurzame technologie 
tegen lage prijzen te leveren, want 
vooral dat laatste is en blijft voor be-
drijven een belangrijke factor.

Over hetgene wat ik doe kan ik heel 
kort zijn; bedrijfsgeheim. Misschien 
wel heel fl auw, maar geheimhouding 
is er zeker, dus ik zal niet zomaar alles 
hier uit de doeken doen. De eerste 
maand ben ik in ieder geval bezig 
geweest met het optimaliseren van 
de opwerking van geïmmobiliseerde 
enzymen. Hierbij kijk ik niet alleen 
maar naar welke methode de beste 
initiële activiteit levert, maar ook naar 
welke methode de stabielste Im-
mozyme™ oplevert. Het belangrijkste 
hierbij is het bepalen welke factoren 
een belangrijke rol spelen in het op-
werkingsproces, want daar valt dan 
ook het beste resultaat te behalen of 
te verliezen. Als er eenmaal een goede 
methode is gevonden, dan wordt deze 
toegepast op veel grotere schaal, want 
dat is natuurlijk waar naartoe gewerkt 
wordt.

Mocht je interesse hebben in Chiral 
Vision voor stage of als werkgever, 
kijk dan gerust op de website www.
Chiralvision.com

Sinds april 2007 ben ik begonnen aan een bedrijfsstage bij Chiral 

Vision te Leiden. Het CDL bestuur blijkt goed op de hoogte van haar 

laatste jaars studenten, want zo wist Chantal mij te strikken voor 

een stukje in de Chimica. 

Figuur 2: Chirale resolutie van 3-methyl-
2(S)-butanol.
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Belgiëreis

Na een vermoeiende eerste nacht in 
België was het voor velen een zeer 
vroege ochtend. De stadwandeling, 
die op de eerste dag al was verplaatst 
van half 10 naar 10 uur wegens grote 
protesten, begon om kwart over 10. De 
gids was niet echt goed voorbereid, 
aangezien hij pas een kwartier voor 
aanvang van de rondleiding de route 
en informatie in zijn handen gedrukt 
kreeg. Aan het begin leek de gids 
nog te weten waar hij het over had 
en waar we waren, maar na verloop 
van tijd werd hij steeds minder ge-
loofwaardig. Hij schroomde niet uit te 
weiden over een luchtafweersysteem 
tegen enorme insecten, rivaliserende 
zustergemeenschappen of bijna 

uitgestorven boomsoorten. Dankzij 
Pauline en haar boekje met toeris-
tische informatie werden toch alle 
toeristische hoogtepunten bezichtigd. 
Na de vermoeiende rondleiding was 
er een tijd beschikbaar om te lunchen. 
Nadat iedereen weer tezamen was 
gekomen, begon er weer een lange 
wandeling naar de bierbrouwerij. 
Omdat dezelfde gids weer de weg 
leidde, duurde het 2 keer zo lang als 
de kortste route. Eenmaal bij brouwe-
rij Stella Artois aangekomen, bleek dat 

we bij het verkeerde gebouw waren 
en dat we een uur te vroeg waren 
vanwege een ruime planning die de 
voorzitter van de commissie niet had 
doorgegeven. Het was maar goed dat 
we zo vroeg waren, want de wande-
ling naar het goede gebouw was vrij 
lang. Eenmaal ter plaatste kregen we 
een praatje over het proces van het 
bier brouwen waarna we alle bijna alle 
stappen in het echt gingen bezichti-
gen. Nadat we alles gezien hadden, 
was er een gratis borrel. In plaats van 

In Leuven zouden zij contact gaan 
leggen met de Belgische chemie 
studenten en tevens hun kennis van 
bierproductie op peil houden in de 
brouwerij van Stella Artois. Zo rond 
de klok van 12 vertrok de trein richting 
Leuven. Toen we aankwamen op het 
Leuvense station hebben we onszelf 
ingecheckt bij de jeugdherberg en 
trokken we de stad in om de vele ter-
rasjes te verkennen. Na een heerlijk 
diner werd het nachtleven nog tot het 
uiterste op de proef gesteld.

Op de internationale dag van de arbeid, welke in België ruim ge-

vierd wordt, vertrokken ongeveer 19 tweedejaars scheikunde naar 

de oudste universiteitsstad van de lage landen. 
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de beloofde 2 biertjes was de bar een 
half uur open, waardoor enkelen (iets) 
meer dan 2 biertjes nuttigden. 

Des avonds was er nog een kroegen-
tocht geregeld over de ‘langste toog 
van Europa’ maar daar was die avond 
helaas niet zoveel te beleven, zodat 
eenieder weer vroeg onder de dekens 
lag.
 
Na een heerlijke lange nacht slapen en 
een goed ontbijt in de jeugdherberg 
vertrokken alle deelnemers van de 
tweedejaars Belgiëreis op 3 mei in alle 
vroegte met de bus naar de Katholieke 
Universiteit Leuven en wel naar het 
Departement Chemie. Na een busreis 
van een klein half uurtje werden we 
ontvangen in het scheikundegebouw 
door Benjamien Moeyaert, de praeses 
van de scheikunde studentenvereni-

ging ‘Chemika’, en Luc van Meervelt, 
het hoofd van het Departement Che-
mie en het Belgische hogeronderwijs. 
Daarna kregen we een rondleiding 
door het gebouw. Iedereen was het 
er wel over eens dat het gebouw nog 
ouderwetser was dan het Gorlaeus. 
Ook qua veiligheid lopen we ver voor 
op het Departement Chemie, want 
in België is niet nodig om afvalvaten 
in een zuurkast te zetten. Tijdens de 
rondleiding werd ons ook met trots het 
gloednieuwe 600 MHz NMR-apparaat 
op pocket formaat gepresenteerd.

Na de rondleiding gingen we lunchen 
in de kantine van de faculteit. Om daar 
te komen moesten we eerst een eindje 
wandelen door wat je een faculteits-
park zou kunnen noemen. De kantine 
had in vergelijking met de kantine in 

het Gorlaeus een veel grotere keus, je 
kon er namelijk zelfs een fatsoenlijke 
warme maaltijd nuttigen. 

Met een goed gevulde maag gingen 
we daarna op weg naar de faculteitsbi-
bliotheek, die gevestigd is in een oud 
omgebouwd klooster. Hier kregen wij 
een wat lange uiteenzetting over de 
geschiedenis van de bibliotheek en 
rondleiding.

Uiteindelijk gingen we na een uur of 
twee in de bibliotheek rondgelopen 
te hebben lopend terug naar het ge-
bouw waar we het universiteitsbezoek 
waren begonnen. Hier kregen we van 
de studentenvereniging ‘Chemika’ nog 
een afsluitende borrel, waarvan goed 

Belgiëreis



werd geprofi teerd om onze dorstige 
kelen wat te bevochtigen, dat was 
ruimschoots gelukt.

Voor het avondeten verdeelde de 
groep zich over verschillende restau-
rantjes in Leuven. Een deel van de 
groep is later die avond nog uitge-
gaan in de alomaanwezige fakbars in 
Leuven. Een fakbar is een kroeg van 
een bepaalde studierichting, vergeli-
jkbaar met de BorrelBunker voor 
scheikunde in Leiden, maar dan op 
een veel aantrekkelijkere lokatie. Net 
als in de BorrelBunker bieden ze hier 
dranken aan tegen zeer schappelijke 
bedragen. Daarmee sloten we deze 
rustige dag feestend af.

Op vrijdag zijn we gaan zwemmen. 
Het was vrij rustig in het zwembad, 
dus we hadden eigenlijk het hele bad 
voor ons zelf. We hebben dus lekker 
veel in het bubbelbad gezeten. Maar 
ook van de sauna en het stoombad 
werd uitgebreid gebruik gemaakt. 
Iedereen heeft even heerlijk kunnen 

ontspannen in het water of lekker 
kunnen bijslapen op een ligstoel. 
Kortom, een heerlijk dagje zwembad. 
Achteraf hebben we ter plaatse nog 
iets gegeten bij een soort van horeca 
gelegenheid. Hierna volgde de 
terugreis. Moe maar voldaan konden 
we terugkijken op een erg leuke 
Belgiereis. 
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