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Lieve lezer,  

Daar zit je dan, met een 
gloednieuw en stralend blad! 
De eerste lentedagen hebben 
de laatste tijd ons mooie 
Nederland al verwarmd. Je kunt 
vanaf nu niet alleen genieten 
van het lekkere zonnetje maar 
ook van deze tweede editie 
van de Chimica, jaargang 53. 
Deze editie staat weer bomvol 
met de leukste verhalen over 
de activiteiten van het CDL 
en excursies naar bedrijven.  

In een Chimica met het thema 
“Radiation” kunnen natuurlijk 
stukken over radioactieve 
bananen, stralend afval en 
Technetium-99m niet ontbreken. 

 
 
Hierover lees je meer in het 
Chemisch Journaal en de Science. 
Wil je ook weten hoe leuk het 
was tijdens het kerstdiner, de 
M.A.T.C.H. casinoavond, of hoe 
gezellig en en intens de reis naar 
België dit jaar is geweest? Lees 
dan snel verder in deze Chimica!  
 
Dan rest mij alleen nog jou als 
lezer veel plezier te wensen met 
het lezen van onze nieuwe en 
stralende editie!
 
Hugo Stegman
Hoofdredactie Chimica Acta 
Lugduni 

Lieve lezer, Lief CDL-lid,  

De tijd vliegt voorbij, de tweede uitgave van de Chimica Acta Lugduni ligt op de mat. Het 
voelt alsof we recent pas aangetreden zijn als bestuur van deze prachtvereniging. Maar 
niets is minder waar, de winterperiode komt binnenkort aan zijn einde. De halfjaarlijkse 
ALV staat op de planning en het bestuurinteresse diner is geweest. Nu we nog even 
kunnen genieten van de loeiende verwarming vraag ik de lezer om een warme drank 
erbij te pakken en met mij terug te blikken op de afgelopen periode.  
Neem bijvoorbeeld de kerstvakantie. Voordat iedereen kon genieten van tijd met zijn/
haar familie en de feestdagen, was het tijd voor de CDL-familie om bij elkaar te komen 
tijdens het jaarlijkse kerstdiner. Om het nog beter te maken, vond de volgende dag CDL 
XL plaats. Lees hier: de helft van het meubilair wordt naar de Science club verplaatst en 
men geniet van films en spellen.
Na de vakantie werd het nieuwe jaar, 2019, feestelijk gevierd met een eigen 
nieuwjaarsborrel. Ook de faculteit opende feestelijk en officieel het nieuwe jaar. Vervolgens was het in januari en 
februari time to shine voor de Sportcommissie (SportCie) en de Belgiëreiscommissie (BRC). De Sportcommissie heeft 
een prachtig toernooi met vier sporten neergezet voor de eerstejaars, waar ik werd geconfronteerd met het feit dat ik in 
mijn bestuursjaar iets minder sport dan ik gewend was. 
 
Vervolgens de Belgiëreis, de reis in februari naar Antwerpen en Leuven voor de tweedejaars. Later in het blad volgen de 
sfeerimpressies, dus voor nu wil ik zeggen dat ik trots ben op de commissie vanwege de voorbereidingen en het feit dat 
alles goed verliep tijdens de reis!
Dit is natuurlijk maar een greep uit alle ervaringen en momenten die zijn beleefd in de tijd tussen de uitgaven van de 
Chimica Acta Lugduni. In deze uitgave vind je er veel meer, lees deze dus vooral goed door!  
Binnenkort zijn er ook weer interessante en leuke activiteiten, dus ik wil ook de kans aangrijpen om je hier van op de 
hoogte te stellen. In maart vinden de ouderdag en het PAC-symposium plaats. De ene activiteit is een dag om je ouders  
te laten zien waar je studeert en wat je doet. De andere is een symposium waar allerlei sprekers je boeien met sterke 
lezingen over de chemie. 
 
Tot slot wil ik in het specifiek alle eerstejaars feliciteren die hun eerste semester door zijn gekomen. Het BSA is nu binnen 
handbereik, dus blijf vooral gefocust. Mocht je toch ontspanning zoeken, zet dan de Dies van het CDL in je agenda, 
evenals de ONCS. Dit geldt niet alleen voor eerstejaars, maar voor iedereen die een fantastische maand mei wil beleven! 

Ted de Haas 
h.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden  
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Je dagelijke 
dosis straling

Straling is tegenwoordig overal om ons heen. Kijk maar naar 
de medische wereld waarin het geïmplementeerd is in vele 
verschillende apparaten en technieken. Denk daarbij aan 
röntgenstraling en de radioactieve straling die gebruikt wordt 
in een PET-scan. Hoe denk jij over straling? Het is onzichtbaar, 
ingewikkeld, potentieel schadelijk en dus gevaarlijk, of is het juist 
de ultieme oplossing voor onderzoek en energieopwekking. Ook al 
ben je je er niet van bewust, in de alledaagse dingen die we doen, 
komen we in aanraking met radioactieve straling. Vaak in zeer 
kleine mate, dus nauwelijks schadelijk en gevaarlijk.  
 
Bananen & paranoten 
De waarschijnlijk meest bekende bron van alledaagse straling 
is te vinden in de supermarkt en misschien ook wel op jouw 
fruitschaal: bananen. Bananen zijn licht radioactief, ze zijn de 
natuurlijke bron van een radioactief isotoop. Door het eten 
van bananen krijg je het radioactieve kalium (K-40) binnen. 
Naast bananen worden we ook blootgesteld aan zeer zwakke 
straling van avocado’s en een bepaald soort noten. Hoewel 
avocado’s nauwelijks straling uitzenden, zal je iets meer 
moeten oppassen met de paranoot. Deze paranoten bevatten 
naast kalium ook kleine hoeveelheden radium, allebei als 
radioactieve isotopen. De dosis radium die je binnenkrijgt is 
1000 keer groter dan die in andere voedingsmiddelen, maar 
het meeste daarvan wordt niet of nauwelijks opgenomen 
door het lichaam. Naast radium bevatten paranoten ook een 
verhoogd gehalte seleen. Al bij het eten van 6-8 noten per dag 
heb je 10 keer de aanbevolen dagelijkste hoeveelheid seleen 
binnengekregen. Een regelmatige overdosis kan leiden tot 
seleenvergiftiging met haaruitval en huidbeschadigingen. 
 
Na het eten van een banaan word je blootgesteld aan een 
radioactieve dosis van ongeveer 0,1 mSv (micro Sievert). Deze 
dosis is nauwelijks schadelijk voor het menselijk lichaam. Om 
de dosis van allerlei bronnen te kunnen vergelijken hebben 
ze daarom, naast de bekenden eenheden als Sievert (Sv) 
en Gray (Gy), ook een eenheid in “leken-taal” bedacht voor 
het natuurlijk-radioactief effect: de Banana Equivalent 
Dose(BED). Dus de straling van 1 banaan bedraagt 1 BED. 
Een CT-scan van de borstkas bedraagt al snel 70.000 BED 
en de dodelijke stralingsdosis is meer dan 35.000.000 BED. 
Daarvoor moet je ongeveer per dag ruim 1000 bananen eten!
 
Lichtgevende wijzerplaten  
Misschien heb je wel eens gehoord van de radium-ramp. Of 
van de “radiummeisjes”. Dit waren de meisjes die horloges 
en klokken beschilderden met lichtgevende verf. Deze verf 
werd gemaakt op basis van zinksulfide en radium en kreeg de 
naam “Undark”. Hoewel de Amerikaanse Defensie de eerste 
en enigr klant was, volgde de commerciële markt al snel. 
Het beschilderen van wijzerplaten was nauwkeurig werk, 

en door een puntje te draaien aan het penseel met je lippen 
kreeg je een mooi dun lijntje. Een rekensommetje: voor 
elke wijzerplaat werd er 14 keer een puntje aan het penseel 
gemaakt, en de meisjes maakten ongeveer 250 horloges 
per dag. Deze “radiummeisjes” kregen elke dag dus tussen 
de 0,1 en 1,75 gram verf binnen. Na een tijdje begonnen 
de werksters te leiden aan bloedarmoede, botbreuken en 
necrose. De documentaire “Radium City” (1987) vertelt hun 
verhaal. 
 
Piepende rookmelders 
Tegenwoordig maken bijna alle rookmelders gebruik van een 
optische techniek. Zolang de lichtstraal in de rookmelder niet 
onderbroken wordt, is er niets aan de hand. Maar zodra er 
rook in de lichtstraal komt, wordt de straal onderbroken en is 
het hele huis gevuld met een schel gepiep. Af en toe zit er nog 
een ionisatierookmelder tussen. In dit type rookmelder zit het 
kunstmatige element Americium. Am-241 kan als alfastraler 
de lucht ioniseren. Wanneer er bij brand of een ander ongeval 
rook vrijkomt, wordt dit juist geïoniseerd. Dit leidt tot een 
verschil in stroomgeleiding in de rookmelder en zal hij afgaan. 
Hoewel de radioactieve bron in dit apparaat is ingekapseld, 
kan de gammastraling van dit element toch nog lichtelijk, 
maar in ongevaarlijke mate, doordringen in de lucht om de 
rookmelder. Het ontmantelen van zo’n ionisatierookmelder 
is heel gevaarlijk en wordt ook ten strengste afgeraden. 
 
Polonium-tabak
Hoe het precies in tabak en dus ook sigaretten terecht komt, 
is nog niet helemaal duidelijk, maar honderden miljoenen 
mensen ademen wereldwijd kleine  hoeveelheden polonium 
in. Tabaksplanten nemen uranium-gerelateerde stoffen op 
uit de bodem die daarna in de planten worden omgezet in 
radioactief polonium. Hoewel de hoeveelheid klein is, is de 
kans op longkanker door het inhaleren van radioactieve 
isotopen groter. 
 
Radioactiviteit is tegenwoordig overal om ons heen; in de 
industrie, het ziekenhuis, maar ook op de fruitschaal en in 
tabak. Er komt zelfs straling van het radioactieve gas radon 
vrij uit kiezelbeton dat veel gebruikt wordt in de woningbouw. 
Gelukkig kunnen we altijd nog genieten van de “stralende” 
zon!
 
Hugo Stegman
 
Bronnen:
www.leefbewust.com
www.scientias.nl
www.ja.be
www.agf.nl
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Opslaan, recyclen 
of inkapselen in 

diamant?
Na een 7-jarig onderzoek onder leiding van COVRA, de centrale 
organisatie voor radioactief afval, lijkt er een definitief antwoord 
te zijn op de vraag: “Waar moeten we heen met ons radioactief 
afval?” Verschillende instellingen hebben onderzoek gedaan naar 
maatschappelijke en technische gevolgen van ondergrondse 
opslag.

Tegenwoordig wordt radioactief afval nog bovengronds 
opgeslagen in een speciaal ontworpen container op het 
terrein van COVRA in Vlissingen. COVRA heeft als enig 
bedrijf in Nederland een vergunning voor het opslaan van 
radioactief afval en de mogelijkheid om dit daadwerkelijk 
op te kunnen slaan. Op het moment ligt er 100 kubieke 
meter hoogradioactief afval en 11.000 kubieke meter laag 
en middelradioactief afval, respectievelijk ontstaan bij 
productie van kernenergie en industriële toepassingen in o.a. 
ziekenhuizen. Verwacht wordt dat in er in 2130 70.000 kubieke 
meter radioactief afval opgeslagen zal zijn. De opslag op het 
terrein in Vlissingen is ontworpen om ten minste honderd jaar 
gebruikt te kunnen worden. Echter heeft hoogradioactief 
afval een dusdanig hoge halfwaardetijd dat het duizenden 
tot een kwart miljoen jaar veilig moet worden opgeslagen 
en beheerd totdat het stralingsniveau veilig genoeg is voor 
mens en natuur.

Andere landen hebben een grotere nucleaire sector dan 
Nederland. Een van de koplopers is Finland, waar al gebouwd 
wordt aan een ondergrondse berging, een halve kilometer 
onder het aardoppervlak. Naar verwachting is deze in 2025 
klaar en gereed om in gebruik te nemen. In Nederland 
wordt over een dergelijke opslagmethode pas in 2100 een 
keuze gemaakt, omdat de mogelijkheid bestaat dat er in 
de komende jaren nieuwe inzichten kunnen ontstaan over 
bergingsmethoden.

Onze zuiderburen gaan het radioactief afval recyclen. Dit 
afval bevat hoogverrijkt uranium en chemische stoffen, die 
overblijven na medische scans die kankertumoren opsporen. 
Het idee is dat het afval naar het Studiecentrum voor 
Kernenergie gebracht zal worden. 

Hier wordt in de komende jaren een recycle-installatie 
gebouwd. In deze installatie zal het afval, wat voornamelijk 
in de vorm van pasta bestaat, verdund worden om het 
hoogverrijkte uranium naar laag verrijkt over te laten 
gaan. Hierna zal via een chemisch proces het uranium 
teruggewonnen worden zodat het hergebruikt kan worden.

In het nieuws zijn meerdere alternatieve mogelijkheden 
verschenen om van kernafval af te komen. Naast het idee 
van België om te gaan recyclen, zijn ze in Bristol bezig met 
het idee om kernafval om te zetten naar batterijen door het 
combineren van kernafval met diamant. Wetenschappers 
willen batterijen maken met een levensduur van duizenden 
jaren. Een team van wetenschappers van de universiteit van 
Bristol wil radioactief materiaal inkapselen in zelfgemaakte 
diamanten. De diamant zou de schadelijke radioactieve 
straling moeten tegenhouden, terwijl er een kleine 
elektrische lading opgewekt wordt. Wetenschappers stellen 
dat de levensduur van de batterij bepaald zou worden door 
de straling zelf. Deze vorm van batterijen zou ideaal zijn voor 
pacemakers, ruimtevaartuigen of drones, die niet regelmatig 
onderhouden kunnen worden. Over de haalbaarheid zijn 
voorlopig nog wat twijfels. De eerste testen zijn gedaan met 
een nikkelisotoop. Op basis van de uitslagen verwachten de 
wetenschappers dat het ook mogelijk is om de batterij van 
koolstofisotopen te maken, deze zijn te vinden in kernafval. 
Naast het onderzoek dat nog gedaan moet worden, bestaan 
er ook nog wat twijfels over de kosten, aangezien diamant 
erg duur is. Ondanks deze hoge kosten blijft het zeker het 
onderzoeken waard!

Dominique Vis

Bronnen: 
www.omroepzeeland.nl
www.tijd.be
www.bristol.ac.uk
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Maandag 4 februari was het weer tijd voor de jaarlijkse 
tweedejaarsreis van het CDL: de Belgiëreis! Met 12 
tweedejaars, twee bestuursleden en een verdwaalde Sjoerd 
hebben we er dit jaar weer iets prachtig moois van weten 
te maken. Maandag 4 februari tot woensdag 6 februari 
waren wij in Antwerpen te vinden en de dagen erna, tot en 
met 8 februari in Leuven. Allebei prachtige steden waarin 
wij bedrijven, universiteiten, een brouwerij en andere leuke 
uitjes hebben bezocht en gedaan. Daarnaast hebben we ook 
goed van de Belgische cultuur kunnen genieten.

Op de volgende pagina’s kan je lezen over onze belevenissen 
tijdens deze studiereis in februari. 

Ben jij nu eerstejaars en wil jij de legendarische Belgiëreis 
ook een keer meemaken? Hou dan alvast de februarivakantie 
2020 vrij en dan kan jij dit volgend jaar ook zelf meemaken! 
Ook raden wij jullie zeker aan interesse op te geven voor de 
Belgiëreiscommissie, zekerweten een van de mooiste CDL-
commissies die er is. 

Lise van den Bos

Pepijn Lammers

Dominique Leemans

Fleur de Roos

Joeri Schoenmakers

Maartje Zweers

Mart Bijsterbosch

Sjoerd Rieken

Noah Ebbink

Nathan Jiscoot

Vincent Koeman

Wout Roovers

Paul Breed

Ted de Haas

Thijs Klein

Antwerpen & 
Leuven
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Maandag - 4 februari 2019

Op maandag 4 februari was het dan zover: De Belgiëreis ging 
beginnen. Om 06:50 uur werd er verzameld op Rotterdam 
Centraal waar iedereen geesteloos voor zich uit zat te staren 
vanwege de korte nachtrust. Nadat er een goed dutje of 
plezante woordzoeker was gedaan in de trein, stapten 
iedereen met enigszins veel energie de trein uit in Antwerpen. 

Het werd tijd om naar het hostel te gaan. Deze lag mooi in 
het centrum, waar veel leuke winkels en kroegen omheen 
lagen. Er was echter niet veel tijd om in een van deze kroegen 
een pintje te drinken, of om even goed tot rust te komen 
in het hostel, want wij moesten weer op pad. Wie dat nog 
niet had gedaan, strikte snel zijn plastron en gezamenlijk 
vertrokken wij met de bus naar Janssen Pharmaceutica van 
Johnson & Johnson in Beerse. Eenmaal aangekomen bij 
Janssen Pharmaceutica, kregen wij een presentatie over 
de verschillende takken van het farmaciebedrijf. Hierna 
trokken wij ons mooiste stofvrije pak aan en gingen wij de 
productieprocessen van verschillende medicijnen bekijken. 
Hier zagen wij mensen die de hele dag stoffen afwegen, grote 
reactor/opslagvaten en verpakmachines, waar iedere OCD’er 
intens gelukkig van zou kunnen worden. Nadat wij Janssen 
Pharmaceutica bezocht hadden, was het tijd om weer terug 
naar het hostel te gaan. 

Bij aankomst kon iedereen even goed tot rust komen na de 
lange dag. Om 19:00 uur vertrok iedereen naar Fritkot Max 
om friet te eten. Nadat de friet was opgegeten, werd er nog 
gezellig een drankje genuttigd in de kelder van het hostel. 
Dit verplaatste zich later naar een café vlakbij. Aangezien 
een groot deel van de groep uitgeteld was, rolden zij van 
het café weer terug naar het hostel. De overgebleven groep 
heeft hierna het donkere Antwerpen nog verder verkend, 
maar ook zij zijn uiteindelijk terug naar het hostel gegaan om 
wat nachtrust te pakken. De volgende dag moest er namelijk 
weer vroeg opgestaan worden.

Joeri Schoenmakers

Hoogtepunten: nieuw Belgisch woord geleerd: plastron = stropdas, 
een doosjesdichtvouwmachine, Vlaamse frieten. 

 

Dinsdag - 5 februari 2019

Na een hele vroege maandag ging de wekker vandaag pas 
om 8 uur om ons voor het eerst te wekken in het prachtige 
Antwerpen (als je de middagdutjes van gisteren niet mee 
zou tellen). We vertrokken naar het MAS, ofwel Museum aan 
de Stroom, waar we van een prachtig uitzicht over de stad 
konden genieten en ook nog een korte wandeling door het 
museum zelf hebben gemaakt. 

Rond een uur of 11 was het alweer tijd om richting de bus 
te gaan die ons zou komen ophalen aangezien vandaag 
het bezoek aan het altijd kleurrijke bedrijf Covestro op het 
programma stond. Nadat we eindelijk door de beveiliging 
heen gekomen waren en allemaal onze badges gekregen 
hadden, werden we opgepikt door Ann die ons het eerste 
deel van de presentatie gaf. We kregen wat achtergrond 
informatie over Covestro dat als piepjong bedrijf begon, 
maar het over een andere boeg gooide dan het vaderbedrijf 
Bayer waar ze in 2015 van zijn gesplitst. Jan nam daarna de 
presentatie over en vertelde over de verschillende producten 
van Covestro. Na het praatje werd iedereen verzocht om zich 
te kleden in prachtige witte overalls met knalgele helmen, 
veiligheidsschoenen, bril en een fosgeenplaatje. Dit laatste 
was puur protocol werd ons verzekerd. We kregen een tour 
door “de labo” waar op hele kleine schaal wordt gekeken naar 
het proces wat in de fabriek gebeurt en hoe dat verbetert 
kan worden. Hierna werden we naar een kleine pilot plant 
gebracht waar op ietwat grotere schaal bekeken werd of de 
nieuwe technologieën op deze schaal ook rendabel zijn. We 
eindigde het bezoek met een lekkere lunch en een gezellig 
praatje met Jan over de grote verschillen tussen Belgen en 
Nederlanders.

Eenmaal terug in het hostel ging iedereen zijn eigen kant op 
voor het avondeten en is de nacht feestelijk afgesloten in, 
ondertussen, onze stamkroeg: ’t Vervolg. Hierna gingen we 
natuurlijk vroeg naar bed omdat we er die dag erna ook weer 
vroeg uit moesten.

Sjoerd Rieken

Hoogtepunten: ’t Vervolg, meer Belgische woorden geleerd: 
smossen = knoeien en broodje smos = broodje gezond.

Broodje smos
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Woensdag - 6 februari 2019

Woensdag begon lekker op tijd met het klaarmaken voor 
vertrek naar Leuven. De bedden werden afgehaald, koffers 
werden met een klein tikkie geweld dichtgeritst en keycards 
moesten vanuit allerlei hoeken en gaten tevoorschijn worden 
getoverd. Rond 8:00 uur stond iedereen beneden en konden 
we, nadat we onze koffers bij een hotel om de hoek hadden 
gestald, richting de Universiteit van Antwerpen vertrekken. 
Tijdens de busreis ontstond er nog een klein probleempje 
toen de achterste deur niet meer open of dicht wilde, maar na 
wat gesjor door de buschauffeur was dit gelukkig snel weer 
verholpen. Ondergetekende hoefde dus niet op te draaien 
voor torenhoge reparatiekosten, pfiew! 

Op campus Groenenborger werden we hartelijk ontvangen 
door Christian Johannessen en Pieter Billen. Christian werkt bij 
de afdeling Chemie als professor in Molecular Spectroscopy. 
Pieter doet onderzoek bij de groep Biochemical Green 
Engineering & Materials (BioGEM). Samen konden zij ons 
een goed beeld geven van zowel de technologische als de 
scheikundige richting van de Universiteit Antwerpen. Na een 
presentatie over deze opleidingen, mochten we twee labs, of 
op z’n Vlaams: labo’s, bezoeken. Als eerste leidde Christian 
ons rond over zijn lab, waar we, in zijn eigen woorden, keken 
naar ‘boxes and some more boxes’. Het tweede lab houdt 
zich bezig met x-ray analysis en elektrochemie. Hier wordt 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar oude schilderijen, 
het maken van een apparaat om de aanwezigheid van 
cocaïne aan te tonen en naar het detecteren van onwijs 
kleine hoeveelheden antibiotica in melk. Een erg diverse 
onderzoeksgroep dus, maar hierdoor ontzettend interessant. 

Na deze leerzame ochtend pakten we de bus terug naar het 
centrum van Antwerpen, om hier te lunchen en onze koffers 
op te halen. Nu konden we door naar de tweede bestemming 
van de BRC, namelijk Leuven! Met de trein zakten we af 
naar deze stad in zuid-Vlaanderen, waar we in het Ibis 
budget hotel overnachtten. Dit hotel zit op nog geen minuut 
lopen van het station, dus dit was ideaal! Nadat iedereen 
zichzelf in een kamer had geïnstalleerd en een optioneel 
kort dutje had gedaan, gingen we met z’n allen bij De Appel 
eten, een restaurantje in het centrum van Leuven. Hierna 
mocht iedereen lekker zijn eigen gang gaan en konden we 
terugkijken op weer een geslaagde dag! 

Maartje Zweers

Hoogtepunten: deur van de bus was gelukkig niet kapot, een stuk 
plastic in de hamburger van de praeses. 

Kijkje op de labo
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Donderdag - 7 februari 2019

Na een eerste nachtje geslapen te hebben in het oude 
Leuven, moesten we weer vroeg uit de veren. Veel reizigers 
hadden zich voorgenomen om deze nacht goed te gebruiken 
en dan met name het slaap-gedeelte. Maar hé, drukke dagen 
slaap je er niet zomaar uit. Op het vroege programma stond 
een stadswandeling door Leuven. 

Zo kwamen we langs de voorgevel met de meeste beelden 
in waarschijnlijk heel de wereld, parkjes van serene rust en 
de universiteitsberg van de KU Leuven. Het lijkt mij echter 
een beetje flauweKUL om voor een universiteit een hele berg 
op te richten. Een snelle lunch en daarna gingen we door 
naar de grootste brouwerij groep in de wereld. Ik heb het 
natuurlijk over Stella Artois. Voor de derde keer deze week 
mochten wij ons weer hijsen in veiligheidskleding. Gelukkig 
nu alleen maar een oranje hesje en een helm. In de brouwerij 
zagen we hoe Stella Artois en het bier zelf is ontstaan, het 
had er in ieder geval mee te maken dat de brouwers wel het 
hele jaar door kerst wilden. Vermoedelijk zagen we hier ook 
een van de grootste batch-processen in chemische industrie 
mogelijk. Het bier werd namelijk met honderden hectoliters 
tegelijk in een vaatje gebrouwen. Het bottelen van al dat bier 
was natuurlijk een genot om te zien. De snelheid waarmee 
een kaal flesje klaar ordt gemaakt voor transport is bijna niet 
met blote ogen te zien. 

Hierna was het tijd om louter te chillen op de hotelkamers. 
Toch moest er wel nog wat gebeuren, want het was de 
avond van het themafeest. Iedereen kwam zeer mooi in 
hun favoriete stripfiguur. Als een stel markante mensen 
vertrokken we dwars door Leuven naar het feestfestijn.

Pepijn Lammers

Hoogtepunten: themafeestje, bierbottelsnelheid

Vrijdag - 8 februari 2019

Nadat de Belgiëreisgangers weer eens vroeg in de ochtend 
wakker werden door alle wekkers, was het alweer tijd om 
de koffers in te gaan pakken en ons prachtige Ibis budget 
hotel te verlaten. Hierna volgde een mini toertje door 
Leuven van ongeveer 15 minuutjes (toch Maartje?) naar de 
Universiteitsbibliotheek, van buiten was dit gebouw al een 
plaatje. Aan de ingang zat een pleintje met een schattig 
marktje met etenswaren. 

Eerst gingen we de bibliotheek in, die van binnen nog 
indrukwekkender was dan de buitenkant. Alles gemaakt 
van hout, met prachtig handsnijwerk en duizenden boeken. 
De bibliotheek heeft ook een 87 meter hoge toren, deze 
zijn we vervolgens gaan beklimmen. Na elke trap was op 
elke verdieping iets te lezen over de geschiedenis van de 
bibliotheek. Dit was erg leuk om te lezen, omdat we naast 
de brouwerij en de stad, zo ook iets over de geschiedenis van 
Leuven konden ontdekken. Daarnaast was het ook een fijne 
pauze, want een toren beklimmen kan erg vermoeiend zijn. 
Bovenop de toren hadden we een mooi uitzicht over Leuven 
en vanaf daar hebben we ook nog even ons mooie hotel 
kunnen spotten. 

Hierna gingen we weer 300 traptreden naar beneden en was 
het tijd voor lunch. Eerst even een visje eten op het schattige 
marktje en daarna konden we België niet verlaten voordat 
we  van een Luikse of Brusselse wafel hadden genoten. 
Deze wafel werd bij iedereen goed ontvangen. Het kleine 
wafeltentje stond propvol met ons veertien hongerige 
studenten. Nadat alle wafels tot de laatste hap opgesmikkeld 
waren, was het toch echt tijd om de koffers op te gaan halen 
uit het hotel en België voorlopig uit te gaan zwaaien. Het was 
een reis om nooit te vergeten. 

Lise van den Bos

Hoogtepunten: (letterlijk) hoogtepunt: de toren van de 
Universiteitsbibliotheek, Belgische wafels en de afsluiting van een 
prachtige reis. 

Nog 15 minuutjes...
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Fijne Feestdagen

Kerstdiner en Feest

Maandag 17 december was het weer zo ver, het jaarlijkse, 
legendarische CDL-kerstdiner. En dit jaar voor het eerst 
sinds lange tijd niet in de Kleine Wereld, maar bij Holle 
Bolle Gijs. De AkCie had een heerlijk 3-gangen diner 
voor ons weten te scoren, met daarbij nog een aantal 
verfrissende versnaperingen. Na onze buikjes heerlijk 
rond te hebben gegeten, vertrok een grote delegatie 
richting de Hut van Ome Henne. Met hier en daar nog 
een tussenstop en meerdere kledingwissels, druppelden 
toch bijna iedereen uiteindelijk de Hut binnen, waar wij 
werden onthaald met een heerlijk welkomstdrankje. De 
DJ draaide de foutste hitjes en de paal is geen moment 
onbezet geweest, kortom de avond kon niet meer fout 
lopen. De volgende dag was de Science Club gevuld met 
uitgeputte MST-studenten, veel comfort food en slechte 
Netflix series tijdens CDL XL. Het was wederom een 
geweldige avond met heerlijk eten, foute kerstliedjes 
en vooral heel veel gezelligheid. Tot volgend jaar! 

Jitske Hubert

CDL tapt! Sinterklaasborrel

De tappersgilde was helemaal gelukkig toen het bleek 
dat er een CDL tapt op 6 december viel, want natuurlijk 
werd het dan een Sinterklaas themaborrel! Wij als 
tappers hadden ons passend aangekleed door naast 
onze Tappersgilde sloven matchende pietenmutsen 
te dragen. Het bestuur had het hele jaar hard gewerkt 
om een volledig aangeklede Sinterklaas met een echte 
blonde Piet te scoren die de mensen van de Science 
faculteit kwamen vergezellen tijdens deze winteravond! 

“...een volledig aangeklede Sinterklaas met een echte blonde Piet”

De borrel was een daverend succes, wat te meten was 
aan het feit dat de temperatuur van de Science Club nog 
hoger opgelopen was dan tijdens de gemiddelde borrel 
meestal het geval is. De goedheiligman bracht de goede 
sfeer met zich mee, want het was een mega succesvolle 
borrel, ondanks het verschrikkelijke weer buiten! 

Lara van der Poll
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EC Bowlen

De vakantie was voorbij dus het was weer tijd voor CDL-
activiteiten. De eerstejaarscommissie had iets leuks 
georganiseerd: alle eerstejaars werden uitgenodigd 
om een middagje te komen bowlen en het samen 
gezellig te maken. Nadat de teams waren gemaakt, was 
ingeschonken kon het bowlen beginnen. MST had alle 
banen veroverd en de strikes vlogen je om de oren. De 
fanatiekelingen probeerden op de muur van 300 punten te 
komen maar helaas is MST nog niet vereeuwigd in de Hall 
of Fame. Helaas heeft niet iedereen z’n roeping gevonden 
in het bowlen, sommige waren namelijk heerlijk de goten 
glad aan het houden. Lucie heeft met haar bijzondere 
manier van gooien waarschijnlijk zelfs een paar gaten 
in de baan achtergelaten. Aan het eind stal Ragib de 
show door in zijn laatste vijf beurten vijf keer een strike 
te gooien. Zo kwam een mooie middag  tot een einde 
en kon iedereen echt gaan bijkomen van de vakantie. 

Hidde Bloemsma 

“MST had alle banen veroverd en de strikes vlogen je om de 
oren.” 

Nieuwjaarsborrel

Na een spetterende jaarwisseling en de heerlijke twee 
weken vakantie was het 7 januari 2019 toch echt wel 
weer tijd om naar college te gaan. Maar niet alleen de 
collegezalen vulden zich die dag, ook de Science Club was 
vanaf half 5 vol met studenten die elkaar een gelukkig 
nieuwjaar wilden wensen en met elkaar het nieuwe jaar 
goed wilden beginnen met een biertje, wijntje, frisje en 
natuurlijk champagne. De Nieuwjaarsborrel stond daarom 
ook in het teken van je medestudenten de beste wensen 
geven. Dit werd extra leuk gemaakt door de slinger waarop 
je je goede voornemens, beste wensen of een tekeningetje 
kon schrijven. Deze werd later opgehangen in het CDL-
hok zodat iedereen het kon lezen en kon genieten van 
de lieve en hilarische dingen die waren opgeschreven. 

“De Nieuwjaarsborrel stond daarom ook in het teken van je 
medestudenten de beste wensen geven.”

Zo rond half 7 werd de drukte wat minder en 
gingen mensen naar huis om zich alvast voor 
te bereiden op nog veel meer dagen college na 
een rustige vakantie en een fantastische borrel. 

Chemée Parrée
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11 januari 2019...

Eerstejaars Sportdag

De ware sportdag begon voor mij niet in het 
USC maar in de wonderbaarlijke Jumbo. Waar 
een tas volledig gevuld met pakjes fruitsap voor 
een aangename warming-up zorgde op de fiets.
Eenmaal aangekomen bij het Gorlaeus met een lamme arm 
hadden we een snelle meeting met de commissie en wisten 
we dat alles compleet was om de gezondste en meest 
uitdagende dag van ons leven te laten beginnen! Eenmaal 
in het USC konden we gaan beginnen met de warming-
up, die natuurlijk al lang voorbereid was en meerdere 
malen gerepeteerd was door de SportCie. Of misschien 
toch niet? Hierna kon het echte toernooi beginnen met 
snelle explosieve rondes om het bloed constant pompend 
te houden en rollende parels zweet over het voorhoofd te 
genereren. We begonnen met voetbal en volleybal. Hierna 
was er een pauze met sportief verantwoorde snacks (fruit 
dus) en sapjes terwijl de zalen vlekkeloos omgetoverd 
werden tot een basketbal en trefbal arena. Persoonlijk 
vond ik het basketballen het leukst, maar omdat het enige 
punt dat wij als team vergaard hebben bij het trefballen 
bemachtigd is, was dat ook wel een persoonlijke favoriet. 

“...explosieve rondes om het bloed constant pompend te 
houden en rollende parels zweet over het voorhoofd te 

genereren...”

Om deze fantastische inspanningen te concluderen 
hadden we nog een prachtige prijsuitreiking met een beker 
waar je u tegen zegt voor de winnaar van het toernooi. 
Na deze veel te gezonde dag was het even snel de douche in 
om vervolgens in de Science Club al onze vooruitgang van 
de dag teniet te doen met pizza. Wat naar mijn mening de 
kers op de taart was want man wat heb ik genoten. En ik hoop 
dat voor iedereen die erbij was dit gevoel wordt gedeeld. 

Dik Vleer

FeminiCie French Brunch

Om te zorgen voor een goed begin van het nieuwe jaar 
was in de eerste week na de kerstvakantie een heerlijke 
brunch voorbereid door de dames van de FeminiCie. Ze 
hadden alles uit de kast gehaald om voor alle vrouwen van 
het CDL allemaal lekkernijen te serveren met een Frans 
tintje. Van croissantjes en baguettes tot zelfgemaakte 
tarte tatin, voor iedereen zat er iets lekkers bij.

 

“Ze hebben alles uit de kast gehaald om voor alle vrouwen 
van het CDL allemaal lekkernijen te serveren met een Frans 

tintje.”

De French brunch was een groot succes en de opkomst 
was hoog. Er waren studenten aanwezig uit veel 
verschillende jaarlagen die kwamen genieten van al 
het lekkers. Door de diversiteit heeft iedereen elkaar 
een beetje beter leren kennen. De sfeer was gezellig en 
er werd volop gelachen en genoten. Daarnaast zag de 
Science Club er op zijn best uit. De FeminiCie had niet 
alleen gezorgd voor heerlijke hapjes, de opmaak was 
ook heel mooi, er was gedacht aan alle kleine details. 
Het was de eerste activiteit van de FeminiCie dit jaar en ze 
hadden er meteen iets moois van gemaakt. Iedereen heeft 
nu een goed beeld van hen gekregen en het proefde zeker 
naar meer. Ik ben er weer zeker bij met de volgende activiteit!

Afke Damen

12



Competitie!

Beat  the Professor Pubquiz

Op vrijdag 25 januari was het zover: de Beat the Professor 
pubquiz. 45 teams, waaronder Team-O (Timo, Lara, 
Joran en ikzelf), gingen de strijd met elkaar aan om de 
felbegeerde Leiden Science powerbanks te winnen. 
Nadat we nog wanhopig wat Wikipedia-artikelen hadden 
gespeedscand en heel Google hadden afgezocht op 
nutteloze feitjes en vage wereldrecords, was het tijd om 
te beginnen. 
De vragen hadden veel verschillende onderwerpen, maar 
niet alle vragen vielen in de smaak. De chemievragen 
konden op weinig positieve reacties rekenen, maar bij de 
vlaggenronde was men in alle staten. Zoals elke pubquiz 
bevatte ook deze muziekvragen, maar bij ons gingen 
die rondes vrij matig. De hints ‘er wordt in dit nummer 
gefloten’ of ‘de titel of artiestennaam bevat de naam 
“John”’ hielpen ons niet erg veel.
Na elke ronde nam de spanning toe: hoe hoog zouden we 
eindigen? 

“De hints ‘er wordt in dit nummer gefloten’ of ‘de titel of 
artiestennaam bevat de naam ‘John’ hielpen ons niet erg veel.”

De nabespreking van de vragen leverde veel hilariteit 
op, of eigenlijk moesten mensen meer lachen om de 
antwoorden die ze gegeven hadden. Op de vraag ‘Onder 
welke naam is Carlos Irwin Estevez beter bekend?’ 
bijvoorbeeld was ons antwoord Esteban Julio Ricardo 
Montoya de la Rosa Ramirez, maar dat bleek niet goed te 
zijn, het was Charlie Sheen. 
Na 8 ronden, 80 vragen en 80 -niet altijd goede- 
antwoorden, kon de jury de einduitslag vaststellen. Team 
MacBio, dat al een paar keer tweede was geworden, won. 
Wij eindigden op de elfde plaats, waar we best blij mee 
waren. Het was een erg leuke avond en wat ons betreft 
voor herhaling vatbaar.

Luuk Stringer

M.A.T.C.H. Casino Night en Uitreiking

Na de vele activiteiten en puzzels van de M.A.T.C.H 
was het dan eindelijk zo ver, de ontknoping van dit 
prachtige toernooi! Er waren een hoop spellen uitgestald 
door het bestuur en het leek een spannende avond 
te worden. Het begon als een vanouds activiteit in de 
Science Club: met een pizza! Terwijl iedereen zijn of 
haar maagje aan het vullen was, vertelde Thijs ons 
wat het verloop van de avond zou gaan zijn. Zo veel 
mogelijk spellen spelen en zo veel mogelijk punten 
en daarmee eeuwige roem en glorie vergaren! Er was 
voor ieder wat wils: Blackjack, Roulette, Poker, Punto 
Banco en zelfs een spel dat voor velen nieuw was: Craps! 

“Zo veel mogelijk spellen spelen en zo veel mogelijk punten en 
daarmee eeuwige roem en glorie vergaren! “

Sommige teams namen meer risico dan anderen. Het ene 
team durfden niet in te zetten, omdat ze de koppositie 
vreesden te verliezen en anderen probeerden deze 
koppositie te veroveren door bijvoorbeeld alles in 1 keer 
in te zetten bij roulette. Dit alles zorgde voor een erg 
spannende en onverwachte ontknoping. Nadat Triomphe 
in de laatste minuut hun matchpunten ongeveer 
vertienvoudigde bij de roulette leken zij de eerste plaats 
veroverd te hebben! Door een foutje in de telling kwam 
uiteindelijk toch nog “Marije is er Niet” op de eerste 
plaats terecht met 1 punt verschil! Toch jammer voor 
Triomphe dat Lennard per ongeluk nog 1 fiche in zijn 
zak had zitten en die niet had ingezet bij de winnende 
roulette ronde. Naast felicitaties voor “Marije is er Niet” is 
een eervolle vermelding voor team “In Our Element” wel 
op zijn plaats. Deze fantastische erstejaars hebben hard 
hun best gedaan voor dit majestueuze toernooi en ik zie 
ze graag volgend jaar weer terug voor een herkansing!

Fabian Sies

“Naast felicitaties voor ‘Marije is er Niet’ is een eervolle 
vermelding voor team ‘In Our Element’ wel op zijn plaats.”
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BioSciencePark excursie 

Op vrijdag 30 november vond de overvolle BioSciencePark 
excursie plaats. Deze werd georganiseerd door de 
Bétabanenmarkt. De ochtend begon om 10 uur bij 
BioPartner met een startup ronde waarin drie vrij 
nieuwe en kleine bedrijven kwamen vertellen over hun 
werkzaamheden en geschiedenis. 

Hierna was het de beurt aan de Career Service om Tips 
& Tricks te geven voor CV’s, sollicitaties en netwerken. 
Rond 12 uur was het lunchtijd en onder het genot  van een 
broodje was het volgende bedrijf aan de beurt om één 
van haar trainees te laten praten over de mogelijkheden 
binnen het bedrijf. Na de lunch werd de groep opgedeeld 
in drie tracks, zelf heb ik deelgenomen aan de eerste track.  

“Hierna was het de beurt aan de Career Service om Tips & 
Tricks te geven voor CV’s, sollicitaties en netwerken.”

Fietsend zijn we naar ECOLAB aan de andere kant van de 
snelweg vertrokken voor een presetatie en rondleiding 
om daarna naar CHDR te gaan. De drukke dag werd rond 
een uur of zes afgesloten met een netwerkborrel om alle 
tips van die ochtend toe te kunnen passen en de laatste 
vragen te beantwoorden.

Het was een erg leuke en leerzame dag!

Sanne Romijn 

Exursion to DuPont on the BioSciencePark 

We went to visit DuPont at their Leiden site on January 
the 15th in the afternoon. It was just a short walk from the 
Gorlaeus laboratories on route towards the train station. 
We were with about 15 people, all sharply dressed with 
a CDL bow or tie. Martijn welcomed us whom we know 
from the lunch lecture about DuPont last year. He gave 
us a  quick overview about DuPont (and their merge with 
DOW) and the Leiden site and its history. 

“One of the machines could even automatically pipette up to 
several hundred cups at the same time!”

After everybody finished their cup of coffee, tea or hot 
chocolate, we went upstairs to the labs, where we were 
split into two groups. The first group started with a tour 
by Emma, who is a masters student Chemistry in Leiden 
and also a CDL member, and she is doing her internship at 
DuPont. Her research focused on biodegradable coatings 
for paper cups, airplane trays etc. 

After about 30 minutes, we switched, and Martijn gave us 
a tour through all the other labs, and showed us the (really 
cool) equipment they use. One of the machines could 
even automatically pipette up to several hundred cups at 
the same time! This made me feel like my biochemistry 
lab during my first year was a complete waste of time… 
The tour was now coming to an end, and after Sanne gave 
the CDL goodies to Martijn, we were off back to the ‘CDL 
hok’.

Tom Lammers

Leerzame excusries naar 
het BioSciencePark,  
DuPont... 
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... en een casestudie van 
Albemarle

Albemarle casestudie

De eerste dinsdag na de vakantie zag er voor de tweedejaars iets anders uit dan een gemiddelde dinsdag. Op deze dag werd 
namelijk het katalyse college vervangen door een casestudie in samenwerking met Albemarle. Twee CDL’ers, Irene en Maarten, 
hadden voor ons een casestudie bedacht om de kennis die we de afgelopen periode over allerlei aspecten van katalysatoren 
hebben vergaard, toe te passen. 

“Al met al was het een leerzame middag waarin we veel hebben kunnen leren over het maken van katalysatoren.”

De middag begon met een korte lezing van Eelco Vogt, die ons van alles vertelde over het werk dat Albemarle verricht. De 
afwegingen die de medewerkers van Albemarle dagelijks maken, over bijvoorbeeld kosten, veiligheid en duurzaamheid, werden 
toegelicht. Hierna was het de beurt aan ons om een zo gunstig mogelijke katalysator te ontwerpen voor het hydrodesulfurization 
proces. Hierbij mochten we zelf bepalen welke eigenschappen van de materialen we het belangrijkste vinden. 

Zo waren er groepjes die extra focus legden op de recyclebaarheid van de metalen, terwijl anderen juist keken naar hoe makkelijk 
de werving van de materialen is, en of er überhaupt genoeg van de grondstof wordt geworven om alle fabrieken van deze 
katalysator te voorzien. Tijdens de korte pitch die elke groep aan het eind van de middag gaf, kwamen dit soort verschillen naar 
boven, wat voor nieuwe inzichten zorgden. Al met al was het een leerzame middag waarin we veel hebben kunnen leren over het 
maken van katalysatoren. Een leuke afwisseling tussen de colleges door!

Maartje Zweers 
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In my bachelor end project (BEP) I performed research on the 
reduction of CO2 in the group of Koper; Catalysis and Surface 
Chemistry (CASC). The electrochemical reduction of CO2 has 
gained much interest nowadays. In the future, these reactions can 
be used for energy storage through the production of synthetic 
fuels. When coupled to renewable energy sources, the utilization of 
CO2 by electroreduction to fuels could not only have the advantage 
of replacing fossil fuel-based energy sources, but also lowering 
CO2 emissions into the atmosphere. 

Nevertheless, the main reasons that hinder this reaction are 
the high overpotentials and the poor product selectivity. 
Therefore, it is highly important to find catalysts which reduce 
CO2 in an efficient and selective way to useful products. The 
useful product on which I focused in this research was formic 
acid. Formic acid can be used directly as a building block for 
fine chemicals and as a fuel in direct formic acid fuel cells 
(DFACFs). Metals that are being used for producing formate 
and formic acid are TI, Hg, Sn, Cd, Pb, In and Bi. 

For my research, I used a Pt-Pd based catalyst. The goal 
of my research was to understand the mechanism of the 
electrochemical reduction of CO2 into formic acid. To achieve 
this goal, a catalyst consisting of a single crystal of platinum 
and a palladium monolayer was used. When a monolayer 
of palladium is used, a better understanding of structural 
effects of the surface can be achieved. There are various 
intermediates involved in forming each product that are not 
clear at first sight. A single crystal gives than more clarity, 
and total control at the electrode surface is provided. The 
single crystals used in this research were Pt(111) and Pt(100). 
The catalysts used are Pt(111)PdML, and Pt(100)PdML. 
Our expectations for showing better features in producing 
formic acid, are laying with Pt(100)PdML, as it showed 
more promising results for the oxidation of formic acid 
than Pt(111) did. To get a better insight in the mechanism 
of the electrochemical reduction of CO2, different options 
were researched, including different electrolytes and pH. As 
electrolytes, HClO4, H2SO4 and KHCO3 were used. 

“Hence it can be said that the single crystal Pt(111) covered with 
the monolayers of palladium shows potential for producing formic 

acid.”
The experiments were carried out in pH 3 and pH 7. All 
experiments were carried out in an electrochemical cell using 
a three-electrode assembly at room temperature and for 
online detection of products dissolved in the electrolyte as a 
function of applied potential online high-performance liquid 
chromatography (HPLC) was used. In this research I’ve found 
that the catalysts PdMLPt(111) and PdMLPt(100) are able to 
produce formic acid from the reduction of CO2. The trends 
from the graphs of PdMLPt(111) for producing formic acid 
from the reduction of CO2, are similar in comparison 

with the trends from the graphs from the research of our 
group. As they are comparable, our catalyst PdMLPt(111) is 
also showing promising features for the production of formic 
acid. Hence it can be said that the single crystal Pt(111) 
covered with the monolayers of palladium shows potential 
for producing formic acid. It is therefore also shown that 
already with one monolayer of Pd deposited on the Pt(111), 
formic acid is produced, while when only Pt(111) is used, CO 
would be produced. Another catalyst, PdMLPt(100), was also 
tested for the production of formic acid, from the reduction 
of CO2. However, we expected that this catalyst showed more 
encouraging results, as it oxidates formic acid better at a 
lower onset potential than PdMLPt(111) does. Unfortunately, 
the results from the reduction of CO2 with PdMLPt(111) didn’t 
show detectable different features. When the trends of the 
graphs from the production of formic acid from PdMLPt(100) 
are being compared with the trends of the graphs from 
PdMLPt(111), no noticeable difference is spotted. The 
trends look too similar to detect any significant contrast. 
Therefore our hypothesis is rejected. Future prospects for 
this research would be to perform DFT calculations, to get a 
better understanding of the mechanism at the surface. Also 
determining the faradaic efficiencies of these two catalysts, 
on order to determine the exact amount of formic acid 
produced.

Halana Vlaming

Story of a BEP
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Mijn naam is Maarten en ik zit in het tweede jaar van de master 
Chemistry. Hiervoor heb ik de bachelor MST gedaan waarbij ik in 
het tweede jaar heb gekozen voor de Leidse richting. Binnen de 
master volg ik de research track en daarnaast volg het HRSMC 
masterprogramma. Aan het begin van dit collegejaar ben ik 
begonnen aan mijn masterproject bij de groep van dr. Hetterscheid. 
Deze groep is een samenwerking tussen de Catalysis and Surface 
Chemistry (CASC) groep en de Metals in Catalysis, Biomimetics 
& Inorganic Materials (MCBIM) groep en er wordt voornamelijk 
onderzoek gedaan naar op enzym gebaseerde katalysatoren voor 
elektrochemische processen. 

Voor het project waar ik aan werk proberen we een kobalt 
complex via een covalente binding vast te maken aan 
het oppervlakte van een elektrode. De reden dat we dit 
complex willen vastzetten is dat door het vormen van een 
geconjugeerd systeem de energieniveaus van de elektrode 
en het complex op gelijke hoogte komen. Het voordeel van dit 
geconjugeerde systeem is dat de overdracht van elektronen 
naar het substraat een stuk gemakkelijker en sneller gaat. 
De bedoeling is dat het geïmmobiliseerde complex zuurstof 
om kan zetten in water. Deze reactie is een van de half 
reacties die plaatsvindt in een brandstofcel. Op dit moment 
is deze reactie een limiterende factor voor de efficiëntie van 
brandstofcellen en daarbij is de katalysator die gebruikt 
wordt, platina, relatief duur. 

“Het is juist deze combinatie van synthese en elektrochemie wat 
het onderzoek is deze groep erg leuk maakt voor mij.”

De ontwikkeling van een goedkopere en efficiëntere 
katalysator voor deze reactie wordt daarom gezien als een 
belangrijke stap richting een duurzame infrastructuur in de 
toekomst. 
Het onderzoek bestaat voor mij globaal gezien uit twee 
onderdelen: het synthetiseren van het complex en het meten 
van de elektrochemische activiteit van het geïmmobiliseerde 
complex. De synthese begint voor mijn project met 
organometallische reacties om het complex te maken wat 
er in de praktijk op neerkomt dat je op het ene moment 
bezig bent met (harde) organische chemie en vervolgens 
de mooiste kleuren voorbij ziet komen, omdat je een 
metaalcomplex hebt gevormd. Het tweede deel bestaat uit 
het meten van de katalytische activiteit van het complex op de 
elektrode. De activiteit meten we onder andere met cyclische 
voltammetrie, waarbij de stroom die door de elektrode loopt, 
gemeten wordt, terwijl de aangelegde spanning wordt 
gevarieerd. Door de gemeten stroom te vergelijken van een 
schone elektrode met een elektrode waarop een complex 
zit, kunnen we bepalen wat voor effect het complex heeft 
op de reductie van zuurstof. Het is juist deze combinatie van 
synthese en elektrochemie wat het onderzoek is deze groep 
erg leuk maakt voor mij. 

Tijdens mijn bachelor heb ik ook bij deze groep een 
project gedaan en ik merk dat ik nu als masterstudent 
meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijg over het 
onderzoeksproject. Zelf vind ik dit erg leuk, omdat het meer 
voelt als je eigen onderzoek. Mocht je meer willen weten over 
dit of een ander project binnen de groep, dan kun je altijd 
langs lopen. 

Maarten Stam

Story of a MEP
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Activity

April

03/04  VerO Open Mic Night

05/04  Buitenledenborrel

18/04  MaCo activity

23/04  CDL-LIFE Carreer Night

24/04  Interfacultair Congres 2019
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Calendar

 

June

05/06  Masterdinner

06/06  IPT-excursie

11/06  Soccertournament and BBQ

12/06 - 16/06  Sine Regno

29/06  Buitenleden activiteit

MAy

01/05  AkCie activity

07/05  Committee Interest Drinks

08/05  MaCo Lunch Lecture

10/05 - 12/05  OudereJaarsWeekend (OJW)

13/05  BRC fotoborrel

17/05  VerO Science Quiz

20/05 - 28/05 Dies week

29/05 - 31/05  ONCS 
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Titel

Throughout history the multidisciplinary nuclear medicine has 
been refined by a number of phycisists, chemists, engineers 
and medical doctors. (1) John Lawrence “the father of nuclear 
medicine” administrated an artificial radionuclide (P-32) to 
patients with leukemia. (2) In 1938, the metastable isotope 
Technetium-99m (Tc-99m) had been isolated by Emilio Segrè and 
Glenn T. Seaborg for the first time. (3) This discovery opened a 
new world for radiopharmaceuticals, since the decay of Tc-99m 
consists of almost completely internally converted gamma ray 
transition. (4) This newly discovered gamma emission led to the 
development of the early gamma cameras or scintillation camera 
and the early footsteps to radio imaging as we know today. 

The most common production route of Tc-99m is via the 
parent nuclide Molybdenum-99 (Mo-99). Mo-99 is mainly 
extracted from the fission products created in neutron-
irradiated Uranium-235 (U-235) reactors, which are the most 
common reactors. Another, smaller established production 
route is via neutron activation of naturally occurring Mo-98. 
(6) Due to the extensive demand of Tc-99m and the lack of 
supply, different production routes have been established. 
For example, the usage of particle accelerators to instantly 
produce Tc-99m and two neutrons via the bombardment of 
Mo-100 with a proton. (7) Additionally, cyclotrons are used to 
produce Mo-99 from Mo-100. (8)

Figure 1. The three different main routes to produce 
Molybdenum-99, which is the parent nuclide of Technetium-
99m. The routes consist of the fission reaction of Uranium-235, 
the neutron capture of Molybdenum-98 and the particle 
accelerator reaction of Molybdenum-100. (9)

Continually, the parent nuclide (Mo-99) is recovered via a 
high-purity solution of Mo-99 and formed into capsules to 
send to the radio pharmacy. In radio pharmacy the Mo-99 is 
placed in a Tc-99m generator, which will produce Tc-99m on 
site. As the half-life of Tc-99m is 6 hours, the transport cannot 
be executed. (10) 

The commercially available Technetium-99m generators 
make use of column chromatography using alumina 
substrate. Mo-99 is placed on the column chromatograph 
as molybdate (MoO42-) and will decay towards pertechnate 
(TcO4-), which is less tightly bound to alumina, due to the 
single negative charge and causes the pertechnate to elute 
from the alumina substrate, much earlier than molybdate.  
A large percentage of the Tc-99m is generated from the first 
3 parent half-lives, which is 60 hours for 99-Mo. Therefore, 
clinics have to purchase at least one Tc-99m generator per 
week. 

Figure 2. A commericially available Technetium-99m/
Molybdenum-99 generator. 

After Tc-99m is recovered, the Tc-99m is adjusted to the 
right concentration and administered in the patients where 
it functions as the radiotracer. The book of Klaus Schwochau 
lists 31 radiopharmaceuticals based on Tc-99m for either 
an imaging or functional study on the brain, myocardium, 
thyroid, lungs, liver, gallbladder, kidneys, skeleton, blood and 
tumors. (11)

Tc99m
43

6 h Tc99
43

211000 y Ru99
43

Radio imaging with Technetium - 99m
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Radio imaging with Technetium - 99m

Hence, the importance of the Tc-99m discovery. The half-life 
of Tc-99m is around 6 hours until it decays to Tc-99, which will 
by emitting of beta-minus decay to Ru-99, which is a stable 
isotope.  

The use of Tc-99m will result in radiation exposure to 
technicians, patients and even people just walking by. This 
is due to the effective range of gamma radiation and the 
disability to stop the penetration of gamma radiation.  The 
radiation doses results in exposure of around 10 mSv, which 
corresponds to over 500 chest X-rays. This level of radiation 
exposure can cause cancer or leukemia in 1 of 1000 patients. 
Youngsters have a higher risk while older people have a lower 
risk. Since the radiation source is administered in the patient, 
the radiation source will travel around for a few days. This can 
lead to second-hand radiation exposure and can even lead to 
an exposure of 0.01 mSv. 

In conclusion, the discovery of Tc-99m has contributed 
towards the imaging techniques we use nowadays. Due 
to the high demand of Tc-99m and the low supply other 
production routes towards Tc-99m should be investigated 
and established. The major advantage of Tc-99m is that is has 
a considerable low half-life and decays towards a stable Ru-
99 isotope. Hence, the second-hand exposure is minimal with 
Tc-99m compared to other gamma emitters. 

Samantha Groeneveld
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Minor

During the CDL Christmas dinner in 2017 I got an email from the 
international office that I was placed at the University of Calgary 
for the Fall 2018 semester. I was of course super excited as this 
was my first choice. Now the seemingly endless preparation could 
start, but I shall not bother you with that. 

I left the Netherlands in the first week of August, and first I 
went to Arkansas in the USA for a few weeks (don’t ask…), 
before I went to Calgary. Once arrived in Calgary, I got stuck 
at the immigration services because they needed proof that I 
was actually going to study, and I forgot to print my admission 
letter… After that was all settled, I still had a few hours to 
spare in Calgary before taking the bus to Jasper National 
Park. It was a Sunday afternoon, there was nothing to do, and 
everything was closed, even though Calgary has 1.3 million 
inhabitants. Not the best first impression one could have. 
Anyways, I arrived in Jasper in the very early morning and 
temperatures were close to freezing (quite a shock, coming 
from 35 degrees weather in Arkansas). Jasper was in one 
word amazing and I never hiked this much in my life before, 
nor was I ever as sore as I was there. 

“As I’m a speed skater myself, I was super excited about the 
Olympic Oval (The Fastest Ice in the WorldTM)”

In the week after Jasper, my life at the University of Calgary 
started. I moved into my slightly overpriced room on the 
campus and the introduction days started. These were 
boring and nothing like the EL CID. Thankfully I did meet 
some amazing people in the first few days, who had the 
same motive to come to Calgary: mountains. The first few 
weekends we would rent a car, drive into the mountains and 
camp and hike there. During the second trip we already found 
out how cold and harsh the weather in the mountains can be, 
as it snowed all weekend long . 

Meanwhile, classes started as well. The classes I took were 
‘Environmental Chemistry’, ‘Inorganic Chemistry’, ‘Advanced 
Organic Chemistry’, ‘Physical Chemistry of Interfaces’ and 

‘Introduction to Nanoscience & Nanotechnology’. I realized 
fairly quickly that the classes weren’t very hard (apart from 
Organic, which looked more like Quantum Mechanics the first 
few weeks. Thankfully it got easier). Especially Environmental 
and Nanoscience were a joke, with the first one being a recap 
of high school chemistry and the latter one being a ‘Science’ 
course, open for all science majors and thus not in depth what 
so ever. Though the classes were significantly easier than in 
Leiden, two of my courses (Organic and Inorganic) did have a 
lab component, which did require a ton of work. At one point 
I felt like the only thing I was doing was writing lab reports 
(I pretty much had to hand a report in every week for both 
courses). 

On a brighter note, campus life was amazing. Literally 
everything was within a few minutes’ walk (apart from the 
grocery store…). As I’m a speed skater myself, I was super 
excited about the Olympic Oval (The Fastest Ice in the 
WorldTM) and all my expectations came true. The Olympic 
Games of 1988 were in Calgary, and the university campus 
was used as Olympic village, thus the Oval was on campus, 
right next to my dorm! Additionally, the public speed skating 
hours were super quiet, with about 20 people on the ice 
(sometimes I was even the only one). Another great thing 
about life on campus was that all the people you meet live 
right around the corner, literally. I think there was a party 
somewhere on my floor about every weekend.

“NB: I believe I forgot to mention that it’s true, Canadians are super 
nice.”

As the semester passed by, I did have to put some effort in 
my courses, as I kind off had to pass my midterms and finals. 
In November there was the so called ‘reading week’, in which 
you don’t have any classes and are supposed to already 
study for your finals in December. But just like all the other 
exchange students, who thought of this week as vacation, I 
had my girlfriend come over to road trip through the Rockies 
to Vancouver (10/10 would recommend). 

Abroad
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Science in Society
Afgelopen half jaar heb ik de minor Science and Technology in 
Society gevolgd. 

De minor volgde ik op de faculteit sociale wetenschappen 
en ging zowel over de cultuur binnen de academische 
wereld én over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, 
als over de technieken om de ‘waarde en opbrengst’ van 
wetenschappelijk werk te beoordelen (zoals universitaire 
ranglijsten). Tijdens de minor kregen we een spoedcursus in 
hoe men ‘de wetenschap’  kan beschrijven vanuit een sociaal 
wetenschappelijk oogpunt.

“Het is denk ik ook zeker goed, dat studenten aan de universiteit 
een breed beeld hebben en weten van het reilen en zeilen van de 

andere faculteiten op de universiteit.”

Ik heb de minor gekozen met het idee om een verbreding van 
mijn ervaring binnen de universiteit te krijgen. Het leek mij 
een leuke manier om te leren hoe ik de kennis die ik tijdens 
mijn opleiding als scheikundige opdoe te kunnen zien in een 
groter perspectief. Binnen je eigen opleiding kom je namelijk 
veel gelijk gestemde tegen en het leek mij interessant 
om te zien hoe dat beeld was in vergelijking met dat van 
andere faculteiten. Door de minor heb ik ook zeker mijn 
‘academische horizon’ verbreed, ik heb geleerd dat de manier 

van onderzoek doen behoorlijk verschilt per faculteit. Het is 
denk ik ook zeker goed, dat studenten aan de universiteit een 
breed beeld hebben en weten van het reilen en zeilen van 
de andere faculteiten op de universiteit. In dit opzicht is de 
minor dan ook erg geschikt voor studenten van MST. 

“Het bovendien mooi om te ontdekken hoe leuk je je eigen opleiding 
vindt als je het kan vergelijken met een andere faculteit.”

Waar het doen van een verbredende minor je aan de ene 
kant dus de mogelijk geeft nieuwe dingen te ontdekken, kan 
het ook een punt zijn waar je er achter komt dat je hart toch 
echt bij de natuurwetenschappen ligt (en in het bijzonder de 
scheikunde). Het laatste was bij mij het geval, wat ervoor 
zorgde dat ik de minor uiteindelijk niet bijzonder leuk vond. 
Dit is echter, denk ik, wel iets wat per persoon verschilt. 
Achteraf gezien heb ik er toch behoorlijk van geleerd en is het 
ook interessant geweest om de academische wereld vanuit 
een ander oogpunt te zien. Het was bovendien mooi om te 
ontdekken hoe leuk je je eigen opleiding vindt als je het kan 
vergelijken met een andere faculteit. 

Laurens de Jong

The exam period itself was a weird, last-minute studying to 
pass your exam, but in the mean time going to all the goodbye 
parties of people that finished their exam period before you 
did (Resident services is harsh, they kick you out in 24h after 
your last final). I also had to start packing in between, because 
my parents would arrive in Calgary right after my last exam. 
Over the Christmas holidays I showed them around where I 
lived, introduced them to Tim Hortons and we went skiing in 
Sunshine Village (they have the only ski lift with a bubble in 
Canada!) and Lake Louise. My parents visit also marked the 

end of my amazing time in Canada, as I would fly back to the 
rainy flatlands called The Netherlands on New Year’s Eve, 
landing the next day in 2019. Happy New Year.

NB: I believe I forgot to mention that it’s true, Canadians are 
super nice.

Tom Lammers

25



DIESCO...

Het is weer voorjaar, en jullie weten natuurlijk allemaal wat dat betekent voor het CDL: de 93e Dies komt eraan! We zullen 
eerst even beginnen met onszelf voorstellen, wij zijn (v.l.n.r.) Tiemen, Nathan, Lara, Chantal, Sophie en Quentin en wij 
zetten ons dit jaar met veel plezier in om voor jullie allemaal onvergetelijke Diesweken neer te zetten. 

Dit jaar zal de Dies compleet in het teken staan van Disco! Dus haal die flared jeans, vrolijke patroontjes en alles wat ook maar 
een beetje glitter bevat maar uit de kast en komt met ons in de periode van 20 tot en met 29 mei genieten van allerlei funky 
activiteiten. Op maandag zullen we de week inleiden met een spetterend openingsfeest met een glitterrandje, we zullen 
namelijk de koptelefoons tevoorschijn halen en los gaan tijdens een Silent Disco. Op de dinsdag gaan we, conform met het 
disco-tijdperk, heerlijk genieten van plaatjes tijdens de Vinyl & Chill middag, waarna we jullie gaan testen op jullie kennis 
van het thema tijdens de Disco Pub Quiz. Woensdag zien we jullie graag tijdens de DiesConverentie, oftewel de verkiezings 
ALV. Vervolgens zullen we de eerste week van festiviteiten afsluiten met een groot DiesCover Leiden spel, waar we zowel 
jullie kennis als navigatie skills zullen testen. In verband met de aansluitende ONCS hebben we besloten om iedereen in het 
weekend even wat rust te geven om alle benodigdheden bij elkaar te zoeken zodat we na afloop van de Dies met z’n alle 
in goede doen naar Enschede kunnen vertrekken. Na het weekend pakken we de draad weer op met op maandag de grote 
activiteit, en op dinsdag de afsluitende Diesreceptie en feest. Natuurlijk gaan we op woensdag traditiegetrouw met z’n alle 
bijkomen in de Science Club tijdens de uitbrakdag, wat dit jaar dus tevens een doorpakdag zal zijn. 

Wij hebben er mega veel zin in en hopen jullie allemaal te zien tijdens de Diesweken in mei! 

Namens de Diescommissie, 
Lara van der Poll

Weet je nu al dat je bij alle activiteiten aanwezig wilt zijn, geef dan je interesse op voor een passe-partout door de QR-
code te scannen!
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... follow the 
Funky Lights

Maandag 20 mei
BBQ en Silent Diesco

Dinsdag 21 mei
Vinyl & Chill en Disco Pub Quiz

Woensdag 22 mei
DiesConferentie

Donderdag 23 mei
DiesCover Leiden spel

Maandag 27 mei
TO BE ANNOUNCED

Dinsdag 28 mei
Diesreceptie en feest

Woensdag 29 mei
Uitbrak-/doorpakdag
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CDL-woordzoeker

Met al die lange colleges, intensieve en moeilijke tentamens en de naderende deadlines is het een goed moment om eens rustig aan het 
gaan doen en tijd voor jezelf te nemen. Ontspan even met een lekker kopje koffie of thee en maak de CDL-woordzoeker! Hierin staan allerlei 
woorden die te maken hebben met MST, CDL, chemistry en scheikunde in het algemeen. Zoek alle woorden uit de woordenlijst in de puzzel. Ze 
kunnen horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren staan. De letters die je overhoudt, vormen de oplossing van de puzzel!

ATOOM
BACHELOR

BASE
BEP

BESTUUR
BROUWMEESTERS

CDL
CHRISTINE
COMMISSIE

CRC
EJW
FIÈRE

FOSFOR
GORLAEUS

HAASJEOVER
ION

ISOTOOP
LOOD

LUNCHLEZING
MASTER
MATCH

MEP
MST

NIKKEL
OJW
OZON

PRISMA
SANNE

SCHEIKUNDE
TED

THIJS
TIEMEN

TIN
ZUUR 

 
oplossing:      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

S
R
E
T
S
E
E
M
W
U
O
R
B

B
E
S
T
U
U
R
C
D
L
I

G
G

C
I

H
B
A
C
H
E
L
O
R
N
D

E
S
C
H
E
I
K
U
N
D
E
I

U

H
S
T
E
T
P
Z
T
A
M
V
Z
N

I
I
A
S
N
U
R
H
E
A
O
E
I

E
M
M
B
U
I

O
I
C
D
E
L
P

R
M
L
R
A
E
T
J
S
J
J
H
O

E
O
A
E
N
N
A
S
W
M
S
C
O

I
C
F
T
K
N
I
L
I
L
A
N
T

F
P
C
S
O
K
O
T
R
R
A
U
O

M
R
E
A
O
O
I
Z
T
O
H
L
S

C
I
C
M
D
F
M
N
O
U
G
C
I
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TOP-5 favorites

 
Lijn 43 staat op deze pagina in het teken van TOP 5. Hieronder hebben we een verzameling gemaakt van de 
beste, leukste en recentste films, games, muziek albums, series, anime en boeken. Weet je niet meer welke 
film je moet gaan kijken, welk boek je eens zou moeten lezen of aan welke games jij verslaafd moet raken? 
Neem eens een kijkje in onze favorieten!

 

Films Top 5 
1.  Black Panther 
2. Infinity War 
3. Aquaman
4. The Hate You Give
5. The Incredibles 2

 

Games Top 5
1.  Super Smash Bros Ultimate 
2. Fortnite
3. Red Dead Redemption 2 
4. Call of Duty: Black Ops 4 
5. God of War 4

 

Muziek album Top 5
1.  Origins - Imagine Dragon 
2. Scorpion - Drake
3. Sick Boy - The Chain Smokers 
4. Daddy - Kraantje Pappie 
5. Kamikaze - Eminem

 

Series Top 5
1. Game of Thrones
2. Gossip Girl
3. The 100 
4. Casa de Papel
5. Modern Family

 

Anime Top 5 
1.  Attack on Titan 
2. Violet Evergarden
3. One Punch Man
4. Boku no Hero Academia
5. Legend of Korra

 

Boeken top 5
1. Conclaaf
2. The Chemist
3. De Laatste Donkere Dagen 
4. De Oesters van Nam Kee 
5. De Geniale Vriendin 
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Titel

What happens behind the scenes can seem mysterious from time to 
time. Especially if it will directly concern you, the student, now or in 
the future. The adjustments that are implemented throughout the 
year are a result of the feedback that students give to teachers, 
to the Education Committees or via the National Student’s Survey. 
The latter has only just come to a closure at the time of publishing 
this Chimica, but the new results are eagerly awaited. Why? 
Because the processes and programs that are being set up to 
improve education for you need constant revision for fine-tuning. 
In this column, I will let some of the current backstage operations 
radiate through the curtains of the educational scenery of Leiden 
University.

A hot topic within Leiden University, that has been prevalent 
for the past few years, is that the average Leiden student feels 
that they have not had the best orientation towards their 
employability. In this day, universities are being viewed more 
and more as an institute that prepares for the job market, 
other than an academic career. Although this feeling might 
not be carried as much by science students as students in the 
inner city, work has been put into a co-curricular program 
for the master Chemistry that will aid students in finding 
their way as a future employee. The name of the program: 
W.O.R.K.! Writing, Orientation and Reflection meetings and 
workshops should result in Knowledge of what a student 
wants to achieve after their master’s degree. The state of the 
art is that W.O.R.K. will become part of the new Education & 
Examination Regulations (OER) in 2019-2020.

“Students at the Faculty of Science will start their day at 
09:15AM”

Another university-wide discussion deals with the 
harmonization of the study schedules of all study programs. 
Lecture hours are made compatible to connect all faculties 
and ease the logistics and administration of booking lecture 
halls. It will tackle unnecessary vacancies of university 

buildings and redistribute workload. As of the moment, the 
Executive Board of the university has complied to timetables 
that start with a zeroth timeslot from 08:15AM , the first from 
09:15AM, etc. In the prognosis, students at the Faculty of 
Science will start their day at 09:15AM. The fifth timeslot will 
be used for lunch, depending on the study program.

The Faculty Board expresses that science students’ opinion 
have not been properly involved in the harmonization 
project and take steps to be more inclusive in future projects. 
One of these is the extension of student forums, in which 
participation in discussion will shine light on what students’ 
needs are.

“This all to better align the courses and make MST even more 
interesting.”

In the ICT-departments, plans are being made for try-outs 
of the electronic learning environment BrightSpace as a 
modernized replacement of BlackBoard. MST students 
might already be familiar with this online environment, an 
advantage that is useful, but does not bear fruit immediately 
in Leiden. The transition to BrightSpace will take quite some 
time still to be put into action.

Most matters highlighted here have been of university-wide 
importance, but a little closer to home is the reflection on 
the first semester of the new second-year MST curriculum. 
From the students feedback, it became clear with the Board 
of Studies that revision and possible moving around of 
communal courses might take place next year. This all to 
better align the courses and make MST even more interesting.

Thijs Klein
h.t. Commissioner of Education of Chemisch Dispuut Leiden
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