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10 België-reis 2006

Uiteindelijk vertrok er een groep van 8 studenten voor 
4 dagen naar Brugge en Gent.  Een uitgebreid verslag 
van hun belevenissen aldaar.
  

5 Eerstejaars BBQ

Een indruk van de inmiddels traditionele EJBBQ van 7 
september 2006, georganiseerd door de TOA’s op de 
binnenplaats van het LCP

Bladvulling

6 AiO aan het woord

NMR spectroscopie maakt het mogelijk eiwit structu-
ren te bestuderen, en helpt zo bij de verklaring voor 
communicatie en functie van eiwitten. 
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3 Een nieuw bestuur

Met het ingaan van het nieuwe collegejaar was het CDL 
natuurlijk toe aan een nieuw bestuur. De bestuursleden 
stellen zich voor.
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Uit de kelder

Chantal Stoff elsma
praeses

Lieve lezers,

Dit is dan het eerste praesidiale 
stukje dat ik schrijf voor de Chimica. 
Een nieuw collegejaar is net gestart 
en daarmee dus ook een nieuw be-
stuursjaar. Een weekje geleden was de 
wissel-ALV, het moment waarop wij 
van ft. bestuur ht. bestuur werden en 
ik van ft. praeses ht. praeses werd. Dit 
was dan ook een zeer gedenkwaardig 
moment: nu mochten we eindelijk 
onze bestuursdassen dragen en kre-
gen we de felbegeerde bestuurslinten, 
die ieder jaar doorgegeven worden, 
overhandigd. Deze week was onze 
constitutieborrel, hiervoor kwamen 
de besturen van studieverenigingen 
uit Leiden en andere steden (onze 
‘zusjes’) naar de BorrelBunker om ons 
te feliciteren. Dit was allemaal erg leuk 
en gezellig, mede dankzij de grote 
hoeveelheid jenever die genuttigd 
werd ;). 

Maar goed, in het bestuur van het 
CDL zitten, betekent niet alleen maar 
gezellig borrelen. Belangrijkere din-
gen moeten ook gebeuren; wij gaan 
daarom dit jaar onze uiterste best 
doen heel veel leuke activiteiten voor 
jullie, onze leden, te organiseren. In de 
planning staan leuke excursies, borrels, 
lezingen en feesten. Wij hopen jullie 
natuurlijk allemaal te zien bij deze 
activiteiten. Daarnaast kunnen jullie 
altijd even bij de CDL-kamer (vlakbij 
de ingang van ’t Gorleaus) binnenlo-
pen voor een kopje koffi  e of thee en 
een leuk praatje, tijdens de lunch zijn 
we er sowieso! 

Zoals gebruikelijk heeft ons bestuur 
ook een naam gekregen, dit jaar zal 
het CDL-bestuur de naam ‘Thallium’ 
hebben. Thallium is een element dat 
op nr. 81 staat in het Periodiek Sy-
steem, het mooie hiervan is dat het 
CDL komende mei haar 81e verjaar-
dag zal vieren. Thallium is Grieks voor 
groen takje / groen twijgje. Toen het in 
1861 werd ontdekt door ene Crookes, 
bleek het een zeer mooie, groene 
spectraallijn te hebben; vandaar de 
naam van het element. Thallium heeft 
een zilverwitte kleur en is zacht en 

handelbaar, of dit iets over ons als be-
stuur zegt? Geen idee, dat zal vanzelf 
wel blijken. Daarnaast heeft thallium 
ook minder gezonde eigenschappen. 
Agatha Christie gebruikte thallium als 
moordwapen in haar detectiveroman 
‘The Pale Horse’, de eerste aanwijzing 
hiervoor was het haarverlies van de 
slachtoff ers. Ook bestaat er de theorie 
dat de CIA, Fidel Castro wilde vergif-
tigen door hem aan thalliumzouten 
bloot te stellen, deze zouten zouden 
in zijn schoen geplaatst worden. Het 
doel was hem te schande te maken 
door ervoor te zorgen dat hij zijn ka-
rakteristieke haar en baard zou verlie-
zen. Helaas (?) mislukte het transport 
van het thallium en is dit plan niet tot 
uitvoering gebracht.

Het begin van het Thalliumtijdperk, 
betekent ook het einde van iets heel 
anders: Scheikunde en SMST. Het kan 
niemand ontgaan zijn: dit collegejaar 
ging de nieuwe studie MST (Molecular 
Science & Technology) van start. Voor 
het CDL betekende dit de komst van 
bijna 100 nieuwe leden. Ik hoop op 
een leuke en actieve lichting, maar 
gezien de opkomst op eerdere acti-
viteiten hoef ik mij daar geen zorgen 
over te maken!

Dan rest mij alleen nog te zeggen: er 
staat ons een heel mooi jaar te wach-
ten!                                                        �
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Een nieuw bestuur

Nog maar een weekje ben ik, Nina Elbers, de ab actis van het Chemisch Dispuut 
Leiden. We hebben net (lees: gisteren) de constitutieborrel gehad en samen met 
het leuke bestuursetentje in Den Haag is het jaar dus goed ingewijd. 

Na de grote informatiestroom die op mij af is gekomen tijdens het inwerken, 
mag ik nu zelf alle mails, notulen, weekmails, brieven en adressen bijhouden (en 
natuurlijk nog veel meer…). Echte routine moet er nog inkomen, maar ik kan er 
wel van genieten samen met de andere leuke bestuursleden.

Naast het bestuur zal ik proberen het paardrijden en het hardlopen weer voort te 
zetten. Verder werk ik bij Nemo (science centre in Amsterdam), maar dan lekker 
in de horeca zodat ik mijn grijze cellen kan sparen voor mijn studie en bestuur 
;-). Bovendien woon ik nu, welgeteld 14 dagen op kamers in Leiden. De komende 
weken moet ik dus nog acclimatiseren, zodat het bestuur en mijn kamer gewoon 
in mijn dagritme worden opgenomen. Dit zal snel genoeg gebeuren aangezien 
ik veel zin heb in komend bestuursjaar.

Verder hoop ik dat ik je veel zal zien op alle activiteiten en in de Borrelbunker. Ik 
zal jullie in ieder geval persoonlijk op de hoogte houden via de weekmail. 
 

Nina Elbers
ab actis 

Sinds half september ben ik Assessor Acquisitie van het Chemisch Dispuut Lei-
den. Naast het aanbrengen van sponsoren ben ik verantwoordelijk voor het ICT 
deel van de vereniging. Ook verzorg ik een deel van de excursies die voor dit jaar 
gepland zijn.

De eerste excursie zal een excursie zijn naar Shell Pernis. Hier zullen we door 
Shell geïnformeerd worden over de werkwijze in het bedrijfsleven en aan een 
case gezet worden. Verder zal er in de loop van het jaar nog een andere excursie 
georganiseerd worden bij een spannend bedrijf.

Naast dit alles blijf ik bezig met mijn Scheikunde studie en zullen mijn hobby’s 
moeten strijden voor tijd in mijn planning. Helaas heb ik namelijk door alle drukte 
het competitief gamen op moeten geven. Ook de televisie heeft mij al een tijdje 
niet meer gezien.

Alle studenten wens ik een leervol jaar, de universiteitsmedewerkers een suc-
cesvol jaar en de eindexamenleerlingen geslaagde eindexamenfeesten aan het 
einde van dit jaar.

Rens Götz
assessor acquisitie
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Een nieuw bestuur

Mijn naam is Kim Rooimans en ik vervul het komende jaar de positie van assessor 
onderwijs voor het Chemisch Dispuut Leiden. Als assessor onderwijs is het mijn 
taak CDL-leden bij te staan met al hun problemen met onderwijs. 

Voor het onderwijs wordt het dit jaar erg interessant, omdat dit jaar de opleiding 
MST van start gaat. Mijn eerste indruk van onze nieuwe MST leden is zeer positief 
en ik heb het idee dat ze met volle teugen genieten van het eerste jaar van 
deze nieuwe studie. Wij zullen ons best doen om bij te dragen aan een positieve 
studie ervaring hier in Leiden. 

Ikzelf begin dit jaar vol enthousiasme met mijn tweede jaar Scheikunde. Het 
afgelopen jaar heb ik veel plezier beleefd aan de activiteiten die het CDL heeft 
georganiseerd. Dit was ook mijn motivatie om het bestuur in te gaan. Ik wilde 
graag wat terugdoen voor mijn vereniging.

Hopelijk zal ik jullie veel zien in de borrelbunker op donderdagmiddag en tijdens 
onze activiteiten.

Het aankomende jaar zal ik de taak van quaestor van het Chemisch Dispuut Lei-
den op mij nemen. Dit zal voornamelijk inhouden dat ik de fi nanciële situatie van 
het CDL ga waarborgen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik kan bepalen hoeveel 
geld er naar welke commissies gaat. Maar wees niet ongerust, er is genoeg geld 
om van alle activiteiten een groot succes te maken.

Ook al gaat het bestuur mij veel van mijn tijd kosten ( wat ik overigens helemaal 
niet erg vind), ik zal toch voor een groot deel mijn derde jaar van scheikunde 
gaan volgen. Dit is mijns inziens prima te combineren, mede omdat ik op nog 
geen 10 minuten lopen van de universiteit woon.

Ten slotte wil ik even melden dat ik zojuist nieuwe koffi  e en thee heb aangeschaft 
voor in de CDL kamer en ik wil jullie allemaal dan ook graag uitnodigen om een 
gezellig kopje te komen drinken. Een goed jaar allemaal toegewenst!              �

Kim Rooimans
assessor onderwijs

Wouter Roorda
quaestor
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Eerstejaars BBQ

Op donderdag 7 september 2006 
werd op de binnenplaats van het 
LCP een barbecue georganiseerd 
door de TOA’s. Dankzij het 
zonnetje was het weer gelukkig 
goed genoeg om buiten te 
zitten. Hoewel deze barbecue 
eigenlijk alleen bedoeld was voor 
eerstejaars van het Gorlaeus, 
mentoren, bestuur en docenten, 
maar er waren ook enkele andere 
personen aanwezig. In totaal zijn 
er ongeveer 300 mensen geweest. 
Nadat alles in gereedheid was 
gebracht door een aantal goede 
vrijwilligers, begon de barbecue 
rond 16 uur. Naast de vele 
lekkere stokjes saté waren er 
verschillende salades, stokbrood 
en vegetarische burgers 
verkrijgbaar. En natuurlijk was er 
ook een bar met heel veel bier 
en frisdrank. Na een verfrissend 
regenbuitje verhuisde een deel 
van de mensen naar binnen en 
een ander deel naar huis. Rond 
19.30 uur had iedereen genoeg 
gegeten en gedronken en keerde 
eenieder met een goed gevoel 
huiswaarts.                                      �

Mark Rood
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AiO aan het woord
Rinske Hulsker
Protchem (voorheen: Metprot)

In 2002 ging een halve chemie Nobelprijs naar Kurt Wütrich 

voor ‘het ontwikkelen van nuclear magnetic resonance spectros-

copy voor het bepalen van de driedimensionale structuur van 

biologische macromoleculen in oplossing’1. Nuclear Magnetic 

Resonance spectroscopy, of kortweg NMR, is bij het grote publiek 

beter bekend als een afgeleide daarvan: magnetic resonance 

imaging, of MRI2. 

Omdat het woord nuclear bij veel 
mensen een licht paniekerige reactie 
veroorzaakt, zeker in combinatie met 
in een tunnel opgesloten worden, 
is dat deel van de afkorting eruit ge-
haald, maar het is in principe dezelfde 
techniek. In het ziekenhuis wordt de 
techniek gebruikt om de verschillen 
in hoeveelheden waterstof (in water) 
tussen weefsels in je lichaam te meten. 
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld botten, 
bloed en organen zichtbaar gemaakt 
worden. 

De techniek is gebaseerd op energie 
niveaus die sommige kernen aan-
nemen in een sterk magnetisch veld, 
omdat ze zelf ook een klein magneetje 
zijn. Geef je ze een energiepuls, dan 
kunnen ze een hoog energie niveau 
bezetten, waaruit ze later weer terug-
vallen en daarbij een signaal uitzen-
den. Dat signaal hangt onder andere af 
van het soort kern en de (chemische) 
omgeving waarin die zich bevindt. 

In onze groep gebruiken we NMR 
om naar de structuur van eiwitten 
te kijken, maar vooral naar hoe die 
eiwitten met elkaar communiceren. 
Eén van de voordelen van het gebruik 
van NMR boven dat van bijvoorbeeld 
röntgendiff ractie om eiwitten te 
bestuderen, is dat je ze kunt observe-
ren in oplossing, in plaats van in een 
kristal. Je kunt daarom meer zeggen 
over hoe ze in een situatie zoals in de 
cel (in vivo) zullen functioneren. Een 
ander voordeel is dat je tegelijkertijd 
kunt bepalen hoe eiwitten bij elkaar 
komen, maar ook hoeveel tijd ze met 
elkaar doorbrengen en of de interactie 
sterk of zwak is en of die specifi ek of 
juist niet is.

Als je geïnteresseerd bent in eiwitten 
die een zogenaamd transient (letter-
lijk: tijdelijk) complex vormen, is het 
vaak lastig om ze samen te kristallise-
ren, maar wel goed mogelijk ze samen 
in oplossing te bestuderen met NMR. 

Figuur 1: Schematische voorstelling van fotosynthese in 
planten.
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AiO aan het woord

De groep eiwitten die onder die noe-
mer valt is ontzettend divers. Ze zijn 
betrokken in fundamentele processen 
in de cel zoals signaal transductie, oxi-
datieve phosphorylering, maar ook bij 
bijvoorbeeld photosynthese. Door die 
diversiteit zijn ze ook vaak betrokken 
bij ziekten, zoals kanker. 

Het eiwit complex dat ik bestudeer is 
onderdeel van de fotosynthese keten. 
Het kleinste eiwit van de twee, plasto-
cyanine, shuttled electronen van cyto-
chroom f naar photosysteem I, allebei 
membraan eiwitten. Plastocyanine 
en cytochroom f bevatten beide een 
metaal ion. Plastocyanine bevat koper, 
wat het een blauwe kleur geeft en cy-
tochroom f bevat een ijzerion in haem 
(beter bekend van hemoglobine), wat 
het een rode kleur geeft en het ge-
makkelijk maakt om ze te herkennen.

A
B

C

Figuur 2: Structuur van het complex tussen plastocyanine (A) en cytochroom f  
(B) bepaald met behulp van NMR3. Haem molecuul (C), koper ion als bolvorm. 
Omdat er geen unieke oriëntatie gevonden wordt, zijn de 10 oriëntaties van 
plastocyanine met de laagste energie weergegeven.

Figuur 3: Voorstelling van de hoeveelheden, vormen en dichtheid van macromo-
leculen binnen in een E. coli cel. Kleine moleculen zijn weggelaten.4

In de fotosynthese is het erg belangrijk 
dat de electronen, die ‘zonne-energie’ 
hebben opgenomen, snel getrans-
porteerd worden. Dat zorgt ervoor 
dat er genoeg energie door de plant 
uit zonlicht kan worden opgenomen. 
Vandaar dat het plastocyanine, die 
electronen van cytochroom f ont-
vangt, niet veel tijd heeft om aan 
cytochroom f te binden. Het moet ook 
zo snel mogelijk weer weg zijn om het 
door te geven aan het volgende eiwit 
in de keten. Dit complex is dan ook 
zo’n transient complex, om aan die 
voorwaarde te voldoen. 
Aan de andere kant moet het plastocy-
anine wel specifi ek aan cytochroom f 
binden, zodat de electronen de goede 
route volgen en er geen energie verlo-
ren gaat. Die twee voorwaarden lijken 
elkaar tegen te spreken, want hoe kun 
je nou specifi ek binden en tegelijker-
tijd snel d’r op en d’r af, zeg maar. Die 
vraag proberen we te beantwoorden 
door dit complex, maar ook andere 
transient complexen met NMR te be-
studeren en met elkaar te vergelijken.

Een andere vraag die we proberen 
te beantwoorden is hoe goed je de 
situatie in een cel kan benaderen in 
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Constitutieborrel

AiO aan het woord
een reageerbuisje. Je komt natuurlijk 
al dichtbij door in oplossing te werken 
(met NMR) en de juiste pH, tempera-
tuur en zoutsterkte in te schatten 
waarbij het eiwit in de cel zijn werk 
moet doen. Maar dat is bij lange na 
nog niet dezelfde situatie. Iets waar 
veel onderzoekers aan voorbij gaan 
is dat eiwitten zich in een omgeving 
bevinden waar het stikt van de andere 
moleculen. Andere eiwitten, DNA, 
RNA, microtubuli, noem maar op. 
Dit heeft invloed op diff usie en op 
de activiteit van alles dat zich daarin 
bevindt. Dat fenomeen, dat molecular 
crowding wordt genoemd, proberen 
we te bestuderen door moleculen 
toe te voegen in een reageerbuisje, 

Referenties:

1 http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2002/
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/MRI
3 Crowley PB, Otting G, Schlarb-Ridley BG, Canters GW, Ubbink M. J. Am. Chem. Soc. 123, 10444-10453 (2001).
4 Hoppert M, Mayer F. Am. Sc. 87, 518-525 (1999).

die ook veel plaats innemen, maar 
niet reageren met de eiwitten die we 
bestuderen.

Als laatste proberen we door het 
verbeteren van technieken nog meer 
informatie over eiwitten los te krijgen. 
De aanwezigheid van metalen in 
eiwitten is een manier om aan extra 
informatie te komen, omdat som-
mige metalen (paramagnetische) 
een eff ect geven in een magneetveld. 
Dat eff ect kunnen we dus gebruiken 
als we NMR doen. Maar als een eiwit 
niet van nature een metaal bevat kun 
je er natuurlijk eentje aanplakken, 
liefst op veel verschillende plaatsen. 
Je kunt ook een klein molecuul met 

een ongepaard electron gebruiken, 
wat hetzelfde eff ect geeft als een 
metaalion. Deze ‘probes’ vertellen ons 
meer over de positie van een eiwit 
ten opzichte van de ander en maken 
het makkelijker om aan grote eiwitten 
NMR te doen.

Met dit onderzoek proberen we een 
beter inzicht te krijgen in wat deze 
eiwit complexen transient maakt en 
hoe we ze onderling met elkaar kun-
nen vergelijken. Hiermee hopen we te 
ontdekken hoe ze de functies die ze 
hebben in de natuur kunnen uitvoe-
ren.                                                         �            

Mark Rood

Op 26 september kon het nieuwe 
bestuur van het CDL gefeliciteerd      
worden door iedereen die 
daar belangstelling in had op 
de constitutieborrel. Er waren 
gelukkig veel mensen op het 
gratis bier afgekomen. Jammer 
genoeg werd er ook een deel van 
het bier verspild doordat enkele 
leden ermee gingen gooien. 

Ondanks alle beveiliging om 
het gastenboek heen, is het LIFE 
toch gelukt enkele pagina’s eruit 
te stelen. Daarnaast hadden 
ze een labjas  van  een van de 
pedels weten te bemachtigen. Er 
was (express?) te weinig jenever 
gekocht, zodat het bestuur 
niet bij elke felicitatie een adje 

heeft kunnen trekken. Een van 
de eerstejaars dacht leuk te zijn 
door het lied van TG te zingen, 
maar hij heeft dit met een blauw 
oog moeten bekopen. Op deze 
incidentjes na was het een heel 
gezellig feest, waarbij fl ink werd 
gedronken. Er zijn in totaal 
ongeveer 900 glazen drank over 
de toonbank gegaan.                  �
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Wissel-ALV

Het is weer het begin van het 
collegejaar, dus dan gebeuren er 
allerlei spannende dingen bij het 
CDL. Het beleid van de vereniging 
moest offi  cieel overgeleverd 
worden aan het nieuwe bestuur: 
‘Thallium’. Dit gebeurde op de 
Algemene Ledenvergadering 
van 19 september. Aan het 
begin van deze ALV was het 
nog erg rustig. Later kwamen er 
gelukkig meer belangstellenden 
en kwamen er ook eerstejaars, 
zodat er ook mensen offi  cieel 
geïnaugureerd konden worden. 
Er was nog wat onenigheid over 
het drankgebruik van een zeker 
lid, waarvan ik de naam niet 
zal noemen. Het oude bestuur 
kreeg nog een magnetron als 
dank voor het afgelopen jaar. 

Deze staat nu voor iedereen ter 
beschikking in het CDL-hok. Het 
nieuwe bestuur kreeg ook een 
presentje in de vorm van een 
fl es kruidenbitter. Na een, zoals 
gebruikelijk, lange vergadering 
was er nog de gelegenheid het 
bestuur te feliciteren en er was 
jammer genoeg alweer geen 
borrel.                                               �

Mark Rood
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België-reis 2006
Miriam Moester

Zoals de buitenlandreis en het eerstejaars zeilweekend is ook de 

tweedejaars Belgiëreis een mooie traditie van het CDL. Ook dit 

jaar zijn weer drie enthousiaste tweedejaars bereid gevonden om 

deze reis te organiseren. Na wat discussie over vakanties, her-

tentamens en EL CID werd de stedentrip – ietwat ongebruikelijk 

– gepland aan het einde van de zomervakantie. 

De commissie heeft vele uren verga-
derd, gemaild met onwillige Belgen, 
alle tweedejaars benaderd en een 
prachtig reisboekje in elkaar gezet. Op 
het laatste moment werd helaas een 
der commissieleden ziek, waardoor 
hij zelf niet mee kon. Een destijds f.t. 
bestuurslid werd gelukkig bereid ge-
vonden om zijn plek op te vullen en 
uiteindelijk vertrok er een groep van 8 
studenten voor 4 dagen naar Brugge 
en Gent.

Op de eerste dag, dinsdag 22 au-
gustus, werd al vroeg verzameld op 
station Leiden CS. Op een enkeling na 
was iedereen ruim op tijd en kon de 
reis offi  cieel beginnen! De trein voerde 
het reisgezelschap van Leiden via Den 
Haag en Antwerpen naar station Brug-
ge. Van daar was het een klein half uur 
lopen naar de jeugdherberg, waar een 
8-persoonskamer gereserveerd was. 
De rest van de dag is luierend met 
zon, een speeltuin, eendjes, een kratje 
bier en een kaartspel in het Wilhelmi-
napark doorgebracht. ’s Avonds is er 
gedineerd in een traditioneel Belgisch 
restaurant, waarna de ‘kroegentocht’ 
niet verder ging dan de bar van het 
hostel. Het bier was goedkoop en 
vloeide rijkelijk in een nacht die een 
verwachtingsvol precedent zette voor 
de volgende avonden…

Woensdag ging al vroeg de trein naar 
Gent, wat vanwege de afgelopen 
nacht sommigen nogal zwaar viel. 
Toch kwam voor 10 uur de complete 

groep op station Gent St. Pieters aan, 
waar de β-dagtrip kon beginnen! Als 
eerste op het programma was de 
botanische plantentuin, ofwel hortus, 
van de Universiteit Gent. De zon was 
nog niet doorgebroken, waardoor de 
tropische en subtropische kassen voor 
een aangename afwisseling zorgden. 
Na nog wat rondgekeken te hebben 
bij de medicinale planten en overhel-
lende bomen vertrok de groep met de 
tram naar het centrum van Gent. Bij de 
plaatselijke VVV haalde de Belgiecie 
stadskaarten en toegangskaartjes voor 
de rest van de dag, terwijl de rest op 
een bankje van de inmiddels doorge-
broken zon genoot. De beroemde St. 
Baafskathedraal met het veelluik ‘Lam 
Gods’ is de toeristische trekpleister van 

Gent en kon ook door het CDL niet 
gemist worden. Daarna bracht een 
korte stadswandeling het gezelschap 
naar de Vrijdagmarkt, met kanon ‘de 
Dulle Griet’. Dit kanon was ooit voor 
veel geld door de stad gekocht, maar 
bleek bij aankomst helemaal niet te 
werken. 

Met echte Vlaamse frieten in de hand 
staken de tweedejaars vanaf de Vrij-
dagmarkt de brug over de Leie over 
naar volksmuseum ‘Huis van Alijn’. Dit 
enigszins stoffi  ge museum toont het 
vroegere leven in België op het gebied 
van leven en dood, handel en mensen. 
Na al deze inspanning was het wel tijd 
voor iets passiefs: een boottocht. Een 
haast onverstaanbare gids voer een 
sloep 40 minuten lang over de Leie 
heen en weer terwijl hij vertelde over 
de omliggende gebouwen en historie 
van Gent. Meerdere vermoeide CDL-
ers hebben stukken hiervan gemist 
omdat ze lagen te slapen… Terwijl de 
schemering inzette bezocht de groep 
nog de laatste culturele hotspot van 
Gent: burcht het Gravensteen. Nadat 
de martelwerktuigen waren bekeken 
en de trappen beklommen was er van 
de top van de burcht een prachtig 
uitzicht over de stad. 

Hongerige magen en pijnlijke voeten 
stuurden de groep naar een van de 
vele terrasjes in het centrum van Gent, 
waar heerlijk en betaalbaar onder 
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andere traditionele waterzooi werd 
gegeten. Gevoed en opgeladen was 
het gezelschap klaar voor een heftige 
uitgaansavond in metropool Gent. De 
tram bracht hen naar hét uitgaansge-
bied van de stad, wat gelukkig ook in 
de richting van het vertrekstation lag.

Helaas lag het feest een beetje plat 
vanwege de zomervakantie van de 
Universiteit Gent, dus werd eerst geko-
zen voor enigszins suf café ‘de Put’. De 
naam had al moeten waarschuwen dat 
het niet het meest optimistische café 
van de straat was… Na een drankje 
werd deze kroeg dus ook achtergela-
ten op zoek naar iets beters. Dit werd 
gevonden in een bijzondere tent waar 
ze onder andere discobowlen, voetbal 
op groot scherm en pooltafels hadden. 
Vooral de pooltafels waren een groot 
succes en om half twaalf moest er nog 
gehaast worden om de trein terug te 
halen. De CDL-ers waren natuurlijk uit-
eindelijk prima op tijd, de trein echter 
niet… Door een probleem met een 
goederentrein moesten alle treinen 
tussen Brugge en Gent omrijden. Op 
het station werd de groep van spoor 
12 naar spoor 6 naar spoot 9 gestuurd, 
maar het geduld werd ongeveer een 
kwartier te laat dan toch beloond met 
een trein!Voor de donderdag had de 
Belgiecie fi etsen geregeld waarmee 
het Brugse ommeland verkend ging 
worden. Bij fi etsverhuur ‘de Ketting’ 

werden de opvallend groene fi etsen 
op maat gesteld en daarna kon dit 
relatief sportieve gedeelte van de reis 
beginnen. Het eerste stuk voerde de 
groep door de polders naar het nabij-
gelegen dorpje Damme – de plaats 
van Tijl Uilenspiegel, Jean Claude en 
het bekende bordspel. Op de kleine 
markt na bleek Damme uiterst suf, dus 
na een warme chocomel met cake 
werden de stalen rossen weer beste-
gen en de reis vervolgd. Een mooie 
route langs de Damse vaart en door 
omliggende plaatsen als Oostkerke 
(waar een rondje om de kerk gefi etst 
werd) bracht de groep naar eindpunt 

Hoeke, wat wederom niet de bruisen-
de toeristische plek was die de gidsen 
beloofd hadden. Er werd omgekeerd 
en een andere en even mooie route 
teruggefi etst naar Brugge.

Een aantal deelnemers had nog steeds 
energie over, dus werd besloten ook 
nog te gaan zwemmen. In minizwem-
bad Jan Guilini aan de rand van Brugge 
werd een paar uur heerlijk gezwom-
men. Van een lokaal meisje werd een 
bal geleend en onder andere daarmee 
hebben de scheikundigen zich prima 
vermaakt.

’s Avonds werden er lekkere pizza’s ge-
geten in het hostel en even uitgerust 
van de actieve dag op de luie banken. 
Opgeladen en gevoed vertrok de 
groep vervolgens naar het centrum 
om het lokale nachtleven van Brugge 
onveilig te maken. Eerst werd het 
actieve thema van de dag doorgezet 
met een potje poolen in de bar van 
Charlie Rockets. Daarna werd op zoek 
gegaan naar een danscafé of disco, 
welke schaars bleken te zijn in wereld-
stad Brugge. Na een drankje in een 
bijna volledig met black-light verlicht 
café, werd er op het geluid af gegaan 
om een mogelijkheid om los te gaan 
te vinden. Vlakbij zat een stampvol 
café waar in ieder geval muziek werd 
gedraaid. De ietwat opdringerige bar-
mannen waren een klein nadeel en 
dat ze geen studenten gewend waren 
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bleek wel uit het feit dat ze een meter 
bier als iets bijzonders aanprezen. De 
muziek was dansbaar, maar in een uur 
tijd kwamen sommige nummers tot 3 
keer terug. Dit mocht de pret niet druk-
ken, en ook om de toiletjuff rouw die 
wel wisselgeld had voor een twintigje 
(voor 30 cent) werd vooral gelachen. 
Het werd laat, voor sommigen wat 
later dan voor anderen, maar het was 
in ieder geval weer een leuke avond.

Dit mede zorgde ervoor dat het ont-
bijt de vrijdagochtend als erg vroeg 
ervaren werd, of door sommigen zelfs 
overgeslagen. De commissie sleepte 
na het uitchecken de groep Brugge 
in om nu eindelijk de stad waar ze al 
3 nachten sliepen te gaan verkennen. 
Van het hostel was het slechts een 
klein stukje lopen naar het centrum, 
waar sommigen slechts enkele uren 
gelden van terug waren gekomen. De 
wandeling begon op de Burg, bij de 
heilige bloedbasiliek. Daar hebben ze 
in een kleine cilinder enkele milliliters 
van wat men zegt dat het bloed van 
Jezus is. De tocht voerde daarna naar 
de Markt, waar de toeristische paar-
denkoetsen af een aan reden. Hier 
besloten twee niet nader te noemen 
onverlaten dat ze niet meer verder 
wilden. Na enige discussie heeft de 
commissie hen het treinkaartje gege-
ven en de verantwoordelijkheid voor 
dezen opgezegd.

De rest had nog wel zin in deze laatste 
dag en vervolgde de wandeling. Deze 
voerde hen langs de grachten van 
Brugge en naar alle mooie plekjes van 
deze stad. Halverwege werd er Bretons 
gelunched met crêpes. Het einde en 
vertikaal gezien het hoogtepunt van 
de dag was het Belfort aan de Markt. 
De voeten hadden al teveel geleden 
om de 366 trappen te beklimmen, 
maar van beneden was het ook mooi.

Hierna had de Belgiecie nog een veras-
sing: Chocolademuseum ‘Chocostory’! 
België staat immers niet alleen bekend 

om het bier, maar ook om de choco-
lade. Het overduidelijk gesponsorde 
museum behandelde de historie en 
productie van Belgische chocolade 
met natuurlijk een demonstratie en 
proeving aan het einde.

De scheikundigen slenterden terug 
naar het centrum om een leuk restau-
rantje te zoeken. Deze werd gevonden 
aan de Burg, waarmee deze dag ein-
digde waar hij begonnen was.
Terug in het hostel werden de spullen 
op de rug gehesen en bleek er ge-
lukkig ruimte in het budget om met 
de bus naar het station te gaan! De 
vermoeiende afgelopen dagen waren 
aan het gezelschap af te lezen tijdens 
de treinreis terug. Spelletjes als Che-
misch Galgje en Backup hielden de 
stemming erin en na bijna 4 uur en 3 
keer overstappen kwam het bekende 
Leiden weer in zicht. De  Belgiecie  was 
trots  op  deze  geslaagde reis, ieder-
een had het  erg  naar zijn of haar zin 
gehad en  het  was  een  mooi begin 
voor het derde studiejaar van deze 
CDL-ers.                                                 �
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SoKcie

Allereerst moet natuurlijk even uitge-
legd worden waar SoKcie nu eigenlijk 
een afkorting voor is. SoKcie staat 
voor Strepen op Kousen Commissie. 
Zoals de naam al zegt, draagt deze 
commissie streepjessokken. Wij willen 
leden binnen het CDL motiveren tot 
het dragen van fl eurige streepjessok-
ken op CDL activiteiten en op zoveel 
mogelijk andere gelegenheden.

Nu zitten er natuurlijk restricties aan 
het soort streepjessokken dat gedra-
gen kan worden. Verticale streepjes 
zijn onjuist. Echte streepjessokken 
worden gevormd door horizontale 
streepjes. Sokken met een horizontaal 
lijnmotief maar met één kleur zijn na-
tuurlijk geen echte streepjessokken. 
Ook moet 50  van de oppervlakte van 
de sok bestaan uit streepjes. Een sok 

met één streepje en heel veel stipjes is 
een stipjessok. De SoKcie geeft verder 
voorkeur aan zo fl eurig mogelijke sok-
ken en het liefst ook sokken die reiken 
tot of tot en met de knie.

Nu zullen er heren zijn, die denken 
dat het dragen van streepjessokken 
slechts voor dames bedoeld is. Dit is 
klinkklare onzin! Rens, ookwel ‘Ruige 
Rens’ genoemd, zet zich er voor in 
om ook aan de heren te laten zien 
dat streepjessokken voor iedereen be-
doeld zijn! Streepjessokken zijn geen 
fashion-statement, maar bedoeld 
om het leven fl euriger en vrolijker te 
maken. Fleurige en vrolijke studenten 
zijn natuurlijk veel leuker om bij in de 
buurt te zijn en zullen ook zeker be-
tere studieresultaten behalen en dat 
is toch eigenlijk waarom we aan de 

Universiteit zijn ingeschreven. Zo zie 
je maar, streepjessokken leveren een 
hoop voordelen op. Zoals Rens vaak 
zegt ‘Beter 10 gaten in je labjas dan 1 
gat in je streepjessok!’.

De SoKcie is al begonnen met het pro-
moten van streepjessokken. Zo wordt 
er op het CDL forum al druk over het 
onderwerp gediscussieerd. De SoKcie 
zal over het algemeen uiteraard te 
herkennen zijn aan de streepjessokken 
die zij dragen. Op verzoek willen de 
commissieleden de streepjessokken 
tonen, mochten de sokken niet direct 
zichtbaar zijn. Ook zal de commissie 
bij enkele gelegenheden een prachtig 
roze-zwart gestreepte stropdas dra-
gen. Mochten er nog vragen zijn over 
streepjessokken en gerelateerde on-
derwerpen dan kunnen deze gesteld 
worden aan de commissieleden van 
de SoKcie, die nieuwsgierige leden 
met nuttige vragen altijd graag te 
woord staan.                                        �

Het CDL heeft vele nuttige commissies. De nieuw opgerichte 
SoKcie is daar één van en hier wil de SoKcie zichzelf graag even 
introduceren.

Erica Wenker
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Foto-impressie introweekend

Nog even en het introweekend kan 
beginnen…

De Nano’s worden opgewacht op Sta-
tion Delft, alwaar ze meteen worden 
voorzien van een zeer mooi t-shirt en 
dito petje.

’s Avonds op de Brasserskade: de 
Soundmixshow werd gewonnen door 
deze Nano’s dankzij hun creatieve 
jaarlied, genaamd ‘twee-nul-nul-zes, 
MST the best!’. Hierbij hadden ze een 
bijzonder dansje bedacht van hurken 
en opstaan, dat het getal waarover zij 
zongen moest aangeven.

Chantal Stoff elsma
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Vrijdag: na een zeer korte nachtrust 
en een ochtendje DSM werd Delft ver-
kend. Hier was het weer tijd voor wat 
beweging. Na het zingen van leuke 
liedjes als ‘Wij zijn MST’ers en jullie zijn 
allemaal suf!’ naar verbaasde voorbij-
gangers, werd de Nano’s het niet altijd 
pijnloze jobhoppen bijgebracht.

Zaterdag: de dag van het ingenieuze 
zeepspel.  De   groepjes, bestaande uit 
ingenieurs en managers, probeerden 
elkaar af te troeven door de beste zeep 
te maken of de hoogste aandelenkoers 
te verkrijgen.

En wat doen wij na een dagje hard 
werken? Juist ja, dan zingen wij onze 
favoriete liedjes nog een keer.
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Ook de Megagave Introcie vond 
het nog steeds leuk.

Zondag: CommissieSpellendag. Op 
het grasveld van het Gorleaus werd op 
de eerste zonnige dag van het week-
end kennisgemaakt met commissies 
van CDL en TG. Bij de commissies 
kregen de Nano’s leuke opdrachten; 
bij onze (inmiddels oud-)sjaarcie werd 
aan levend origami gedaan, alleen 
dan met moleculen. Voor ethyn ga je 
bijvoorbeeld met drie mensen boven 
op elkaar liggen…
Andere activiteiten waren met petfl es-
sen schieten, de zeepbaan of gewoon 
veel bier drinken.

En toen was het al weer de laatste 
avond. Bij het eindfeest werd er heftig 
losgegaan om te vieren hoe mooi dit 
weekend was geweest en hoeveel 
leuke vriendjes en vriendinnetjes 
iedereen er wel niet bij had gekregen. 
Maandagochtend viel het afscheid 
zwaar; een deel nano’s werden op de 
trein naar huis gezet en het andere 
deel begon (in  de stortregen) aan een 
andere leuke week: de ElCid.    � 
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