
De zon namaken op aarde 
Bram van Dommelen

Een recensie van Het Weerboekje 
De Boekenplanck

Nº6 - SEP 2019 | THE SPACE ISSUE 

C
O
M
M
I
S
S
I
E
 
V
A
N
 
D
E
 

B
O
V
E
N
S
T
E
 
P
L
A
N
C
K
 

®
 M A G A Z I N E

RUIMTE.
Een reis
naar het
onbekende



1PL ANCK MAGAZINE

De pen van

Matthijs en Koen

27. CERN-reis uitnodiging
29. Studenten horoscoop

Activiteiten P4

Sv Planck

15. The Artifical Knee Simulator
17. De Boekenplanck: 
       Het Weerboekje

20. Hoe gaat het met Rick
21. ASIA is geen bestemming
22. Planckgas

23. Woordzoeker antwoord
24. Intro foto’s

Inleiding: Armand van Oostrom 
Onbekend & complex

6. De Nieuwe Fase
9. Het 12de bestuur
11. Commissieleden gezocht

E X P L O R EC O M M U N I T YS C I E N C E

P L A N C K  M A G A Z I N E S E P  2 0 1 9

25

13

5



2PL ANCK MAGAZINE

Welkom

Een reis naar het onbekende

Hallo leuke TNW-student/medewerker,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor de ontzettend leuke en fijne 
reacties die wij hebben ontvangen over het vorige magazine. Het was een 
editie bomvol stukken vol energie en een andere aanpak. Ook dit keer 
hebben we flink nagedacht over een goed thema. Onderweg naar het thema 
zijn we haast onszelf verloren. Eenmaal in gedachten verzonken kwamen we 
dan eindelijk tot het thema van dit keer. De kaft van dit magazine onthult het 
natuurlijk al; RUIMTE. 

Waarom ruimte? Het ligt er maar net aan hoe jij dit opvat. Je kunt denken aan 
de ruimte om de aarde heen. Een grote ruimte waarin nog zoveel onbekend 
is en zoveel in te ontdekken valt. Is de ruimte wel een ruimte? Heeft het 
een rand? Moet een ruimte een rand hebben? Dit maakt het al een andere 
en verwarrende insteek. Kun je het Planck hok ook als een ruimte zien? 
Het antwoord is ja. Kijk eens goed naar de ruimte om je heen. Dit nieuwe 
gebouw. Dit is ook een ruimte waarin nog zoveel onbekend is en nog zoveel 
te ontdekken valt. In principe is de inhoud van een koelkast ook een ruimte. 
Je weet nooit wat er in staat als moeders boodschappen heeft gedaan. De 
inhoud is dan onbekend. Waar denk jij aan bij de term ruimte?
Na al die vragen kunnen we het in ieder geval met elkaar eens zijn. In welke 
ruimte wij ook zitten, het is altijd een reis naar het onbekende. Dat is meteen 
de insteek van the space issue! Wij hebben weer enorm veel bij elkaar 
gesprokkeld om door jullie te laten bespeuren. Enorm veel leesplezier en 
geef elkaar de ruimte om te genieten van de geweldige stukken ;). Heb jij al 
zin om te ontdekken? Sla de pagina om en laat je meenemen op reis naar 
het onbekende. 

Het was ons een genoegen om de 6e editie aan jullie te mogen schenken! 

Met galactische groeten en veel liefde,

Daan Beerkens, Lauren van Oostrom en Jacky Olinga

PS. Het is een reis naar het onbekende, maar verlies jezelf niet in deze editie.
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S E P T E M B E R

The Time Travel
Periode

S E P  /  O K T  /  N O V

Houd de aankomende activiteiten en lezingen van Planck in de gaten op 
facebook/svPlanck en instagram/svPlanck!
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O K T O B E R

N O V E M B E R
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I N L E D I N G  D O O R  A R M A N D  V A N  O O S T R O M
Senior Lecturer Haagse Hogeschool

 
“Space, the final frontier” was de aankondiging van de televisieserie Star Trek 
met het ruimteschip Enterprise – als kind was ik gefascineerd door de geheimen 
van het heelal en ik zat dan ook elke aflevering aan de televisie gekluisterd. 

Onlangs werd door de Event Horizon Telescoop de eerste “foto” gemaakt van een 
zwart gat – het restant van een zware ster die aan het einde van zijn leven onder 
zijn eigen zwaartekracht is ingestort. Daarbij is de materie in het binnenste van 
de ster zo dicht opeengepakt dat zelfs licht niet meer kan ontsnappen. De foto of 
liever gezegd de verzamelde data waarmee de foto werd samengesteld, kan leiden 
tot aanpassingen van Einstein’s relativiteitstheorie. De grenzen van het bekende 
worden opgezocht om het onbekende beter te kunnen begrijpen.

Aan het begin van je studie Toegepaste Natuurwetenschap zou je kunnen denken 
dat het onbekende heel ver weg ligt. De studieboeken lijken te zeggen dat alles 
bekend is. Toch merk je in het eerste jaar al dat er nog genoeg uitgezocht moet 
worden. De bedrijven die bij jullie aankloppen voor advies doen dat niet omdat 
ze de antwoorden al hebben. Jullie dragen dan al daadwerkelijk bij aan het 
verkennen van het onbekende. Naarmate je studie vordert, zal het onbekende 
steeds meer duidelijk zichtbaar worden. En dat onbekende is meestal ook nog 
complex van aard: simpele oorzaak-gevolg relaties zijn niet meer voldoende om 
zaken te verklaren.

Ik denk dat het iets heel menselijks is: aangetrokken worden door het onbekende, 
nieuwgierig zijn. En je hoeft geen held als Captain James T. Kirk te zijn om het 
onbekende te verkennen – dat is namelijk precies wat je al in je studie aan het doen 
bent. 

Zoals Buzz Lightyear zou zeggen: “To ∞ and beyond”.

Onbekend en complex
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De Nieuwe 
        FaseWe zijn de fase van verhaaltjes 

voorbij...of toch niet? De Nieuw Fase 
wordt een terugkerend  column met 
twee stukjes ‘Het Tripelpunt’ en het 
‘Het Kritisch Punt’ en een illustratie 
met ‘geen punt’. De vrij  serieuze 
natuurwetenschapper in een 
onserieus fasediagrammetje.

H E T  K R I T I S C H  P U N T
Boven dit punt is er geen verschil meer tussen gas en vloeistof, of 
fantasie en realiteit? In deze editie: los het raadsel op!

Het is geen wereldschokkend mysterie, maar vreemd kun je mij 
zeker noemen: ik ben namelijk rechthoekig. Ik heb mijn naam ooit 
gekregen van meneer Graham en zijn collega’s in 2012 in een artikel 
voor het vakblad Astrophysical Journal. Weet je al in welke richting 
je moet zoeken? Ik zit op 68 miljoen lichtjaar van de aarde, en lijk 
precies op de diamantslijping met afgeronde hoeken die emerald 
wordt genoemd. 

Ruwweg bestaan er drie soorten van mij. Ten eerste zijn er 
spiraalvormen van mij, met meerdere armen en een opeenhoping 
in het midden. Er zijn ook talloze elliptische vormen, die ongeveer de 
vorm van een rugbybal hebben. En ten slotte is er de categorie van 
onregelmatig vormen. 

Ik pas in een van de laatste twee categorieën, maar ik lijk ook daar 
een vreemde eend in de bijt, zo blijkt uit de boxiness-parameter die 
mijn ontdekkers in het genoemde artikel hanteren. Dit is het getal dat 
aangeeft hoe ‘dozig’ oftewel rechthoekig ik ben. Ik ben de Spongebob 
van Bikinbroek. Hoe meer je vanuit het centrum bij mij naar buiten 
gaat, hoe doziger ik word. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, de geboorte 
van mij verloopt gewoon heel traag en dan kom je langzaam uit in 
een omgeving waarin rechthoeken met scherpe randen gemakkelijk 
worden gevormd. Klinkt het nog steeds vaag? Dan maak ik het 
nog even vager, want uiteindelijk zeggen mijn ontdekkers dat de 
rechthoekige vorm schijn is. Het gaat bij mij om een smalle, hoge 
schijf met ongeveer de vorm van een rol, toiletpapier, maar dan 
precies van de zijkant gezien. Ik ben eigenlijk niet rechthoekig, maar 
wc-rol-vormig. Daar gaat de Spongbob analogie. Er wordt namelijk 
vermoed dat ik onstaan ben uit andere vormen. Maar hoe ik met 
deze cilindervorm aan zulke scherpe hoeken kom, blijft voorlopig 
een raadsel. Net als wie/wat ik ben?

G E E N  P U N T
Ter illustratie, géén punt hoor. 

Rara wie ben ik?

Wat zei de
astronaut toen
hij crashte in de maan?

I Apollo-gize

Waar zou een astronout
zijn space ship parkeren?

Bij een parkeermeteoor
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Wanneer de vraag naar energie toeneemt terwijl onze 
fossiele brandstoffen steeds verder opraken, is het 
tijd om te gaan kijken naar andere mogelijkheden. 
Als het gebruik maken van zonlicht niet  voldoende 
is, is het wellicht beter om te kijken naar de methode 
waar al die energie vandaan komt. Kernfusie is een 
goede manier om aan de vraag van energie te voldoen 
zonder afval om over te spreken.

Alle energie van de wereld hangt af van de zon. Onze 
fossiele brandstoffen werden miljoenen jaren geleden 
gemaakt door het zonlicht dat bomen en andere 
organische stoffen groeide. Zonlicht veroorzaakt 
verdamping en maakt regenwolken; deze regen 
en sneeuw geven ons waterkracht. Om de CO2 die 
vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen 
te minimaliseren, worden inspanningen geleverd door 
het ontwikkelen van fotovoltaïsche zonne-energie en 
windturbines, die beide energie uit de zon halen. Dus wat 
als we onze miniatuurzon op aarde maken? Net als bij 
kernsplijting geeft een fusiereactor geen broeikasgassen 
af en kan hij betrouwbare en stabiele stroom leveren. 
Bovendien heeft fusie nog een voordeel; de brandstoffen 
zijn overal verkrijgbaar en uniform verdeeld.

Fusie-energie kan een uitdaging zijn. Om energievrijgave 
te bereiken, moeten reactanten botsen met hoge 
kinetische energie. Om deze hoge energieën te bereiken, 

zijn hoge temperaturen nodig. De meest gebruikelijke 
methode om hoge temperaturen te bereiken is door 
het plasma te verwarmen, d.w.z. thermonucleaire 
fusie. De uitdaging van thermonucleaire fusie is om 
het hete plasma te beperken, wat momenteel op 
twee manieren grootschalig wordt getest. Ofwel 
magnetische opsluiting of traagheidsopsluiting. Beide 
concepten hebben het potentieel om een mogelijke 
energiecentrale te worden, geavanceerde techniek en 
fysica maken fusiekracht een langzame ontwikkeling.

Hoe werkt kernfusie?
De massa van elke stabiele kern is minder dan de 
som van de massa’s van de samenstellende protonen 
en neutronen, wat betekent dat als twee protonen 
en twee neutronen zouden samenkomen om een 
heliumkern te vormen, er een massaverlies zou zijn. 
Dit massaverlies manifesteert zich in het vrijkomen 
van grote hoeveelheden energie. Dit is omschreven 
door de bekendste formule van Einstein. de massa-
energie-equivalentie. Alles wat massa heeft, heeft een 
equivalente hoeveelheid energie. Door zwaardere 
atomen te maken, die stabiel zijn, kan energie 
gewonnen zijn. 

Een simpele fusie methode is te behalen met inertiële 
elektrostatische opsluiting (IEC). In een IEC worden 
de ionen versneld in een elektrostatisch veld om 
fusie-eigenschappen te verkrijgen. Een gedeeltelijk 
transparante elektrode is geplaatst in het midden 
van een bolvormig vacuümvat. Door de transparante 
kathode kunnen ionen passeren, wat resulteert in 
een hoge dichtheid van hoog-energetische ionen. De 
ionen zullen oscillerende bewegingen blijven vertonen 
totdat ze een electrode raken of fuseren, waardoor 
energie ontstaat. Deze methode wordt veel toegepast 
op universiteiten en hoge scholen vanwege de lage 
kosten en contructie simpliciteit. Hoewel de (IEC) zeer 
bruikbaar kan zijn en gebruikt wordt voor onderwijs 
doelen zal dit nooit gebruikt kunnen worden voor 
energieproductie.
 
Snel zal het een plaats in de geschiedenis innemen 
als eerste een fusie-apparaat te bouwen dat netto 
energie zal creëren. De ITER Tokamak wordt het 
grootste en krachtigste fusieapparaat ter wereld. 
Ontworpen om 500 MW fusievermogen te produceren 
voor 50 MW ingangsverwarmingsvermogen (een 
vermogensversterkingsverhouding van 10). Hiernaast 
zie je zo’n fusieapparaat (lijkt wel op een discobal).

H E T  T R I P P E L  P U N T  -  G A S T S C H R I J V E R :  B R A M  V A N  D O M M E L E N
Vaste stof, vloeistof en gas zijn in evenwicht. De natuurkundige, biologen en chemici ook?

  DE ZON 
NAMAKEN
  VOOR 
  ENERGIE
OP AARDE
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The Future of the University:
F E A T U R E D  I I

Figuur 1: Binnenkant van de vacuumkamer waar het 
plasma zichtbaar is binnen de anode. de blauwe stip is één 

van de jets(Stralen) die op het raam staat gericht.
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12 de Bestuur 

Hoi allemaal!  Mijn naam is Mieke Luijten, ik ben 20 jaar 
en Secretaris van het 12e bestuur van studievereniging 
Planck. Als Secretaris ben ik onder andere 
verantwoordelijk voor de inkomende- en uitgaande 
mails en het notuleren van vergaderingen. Ik studeer 
Applied Science met als richting Science & Life en ga nu 
mijn vierde leerjaar in. 

Mijn liefde voor de vereniging begon in mijn tweede 
jaar en ondertussen heb ik een jaar Activiteiten 
Commissie en een half jaar bestuur gedraaid. Na 

een pauze van een half jaar, in verband met mijn stage 
in IJsland, besloot ik om het verenigingsleven weer op 

Hoiii lezers van het Planck Magazine! Ik kan een bekend 
gezicht zijn, maar ik kan zeker een nieuw gezicht zijn. Ik 
ben Daan Beerkens en aangesteld als voorzitter van deze 
prachtige studievereniging waardoor ik mijzelf even kort 
wil voorstellen. Met mijn 23-jaar heb ik eerst een studie 
afgerond op een kunstschool in Graphic Art & Design en 
zit ik nu in het derde jaar van Applied Science in de track 
van Science & Materials. 

M I E K E  L U I J T E N
Secretaris 

D A A N  B E E R K E N S
Voorzitter

Ik ben wetenschap-illustrator, ik zwem, ik werk al mijn 
hele jeugd in een dierentuin en een goed gesprek 
start voor mij met een goede espresso. Afgelopen 

semester heb ik met veel plezier mij kunnen inzetten als 
voorzitter van de commissie ‘van de bovenste Planck’ 
die het Planck Magazine ontwikkeld en redigeert. Dit 
heeft mij veel geleerd over het reilen en zeilen binnen 
een studievereniging, daarnaast beviel de sfeer en de 
mensen mij enorm. Het ontwikkelen in mijn vakgebied 
tot een bekwame onderzoeker is voor mij zeer belangrijk. 

We leven in een samenleving die buitengewoon afhankelijk 
is van toegepaste wetenschap, waarin bijna niemand iets 
weet over natuurwetenschappen. Met onze kennis en 
verworven vaardigheden kunnen wij heel veel bereiken 
en veranderen in de wereld. En dat is ook iets tijdens onze 
studie waar we elkaar in kunnen helpen. Laat er nu net 
zoiets zijn als studievereniging Planck die dit netwerk en 
activiteiten aanbied. Als jullie vragen hebben of gewoon 
benieuwd zijn naar Planck, ben ik meestal wel te vinden in 
de studieverenigingsruimte (2.53).

te pakken en mijzelf en de vereniging verder 
helpen te ontwikkelen door nogmaals in het 
bestuur te gaan. Verder houd ik erg van muziek, 
feestjes en sociale evenementen en ben dus 
ook regelmatig te vinden in het verenigingshok 
en onze stamkroeg café La Route. 
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Hallo, ik ben Toon Peeters, ik ben 21 jaar, en ik ben dit 
half jaar penningmeester. Ik heb voor penningmeester 
gekozen omdat ik hier voor mijn gevoel het meeste 
kan betekenen voor de leden na de verhuizing naar het 
nieuwe gebouw en de nieuwe dynamiek die hierbij komt 
kijken.

Ik zal mijn best doen om het budget van komend 
kalenderjaar zo goed mogelijk aan te passen aan 
de wensen van studenten en de ambities van de 

commissies. Ik heb een soft spot voor organische en 
TMC chemie, metabolisme, planten en paddenstoelen, 
en koffie. Ik houd van diepgaande gesprekken en 
amateur psychologie (bv. Jung en Nietzsche), en als ik 
niet in de les zit kun je me waarschijnlijk in het Planck 
hok vinden.

 

T O O N  P E E T E R S
Penningmeester

Hee,

Mijn naam is Lauren, ik ben 20 jaartjes en ik zit in de richting 
Science & Technologie van de opleiding Applied Science. 
Na een half jaar actief lid te zijn bij de commissie ‘van de 
bovenste Planck’ besloot ik te gaan voor het bestuur. 

Sinds 1 september ben ik commissaris onderwijs en ik zal 
mij heel erg bezig gaan houden met de studenten hun 
weg te laten vinden in de studie, omdat ik heel goed 

snap hoe lastig het kan zijn om een van de vier richtingen te 
kiezen van AS en het vinden van een stageplek. Daarnaast wil 
ik helpen met het thuis laten van voelen van elk student van 
TNW in het nieuwe gebouw. Naast hard werken voor school, 
heb ik altijd wel zin in een goed (techno)feestje, maar ik zal 
net zo content zijn met een goed boek of een mooie film.

L A U R E N  V A N  O O S T R O M
Commissaris Onderwijs
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Wie ik ben? Ik ben Marc Hendrikx, 3e jaars student Applied 
Science in de richting Science en Technology. Op dit moment 
van schrijven ben ik 24 jaar oud, geboren in Eindhoven en 
wonende in Waalre. 

Sinds 1 september ’19 representeer ik de huidige 
studievereniging van Toegepaste Natuurwetenschappen 
namelijk Planck. Mijn functie binnen het bestuur is 

Commissaris Externe Zaken. Mijn taken zijn om met externe 
partijen te communiceren en dit contact keurig te onderhouden. 
Tijdens dit contact komen verschillende onderwerpen aanbod. 
Voorbeelden hiervan zijn: sponsoren, educatieve lezingen, 
excursies en samenwerkingen. Natuurlijk is dit niet het enigewat 
ik doe binnen het bestuur. 

Wij als Sv. Planck staan ook stil bij de belangen van de student. 
Dit op het gebied van motivatie en elkaar ondersteunen, om 
een veilige leer en leef omgeving aan te bieden gedurende 
jouw schoolcarrière. Nu een klein stukje over mijn verleden. 
Jullie zullen wel denken wat heeft die jongen uitgespookt.. 24 
jaar en dan pas in het 3e jaar van Applied Science. In 2011 heb 
ik mijn mavo diploma behaald. Na de zomer ben ik begonnen 
op het MBO Allround laborant niveau 3. Na het behalen van 
dit diploma in 2014 ben ik Fysische Chemie gaan studeren op 
niveau 4. Dit diploma behaalde ik in 2016. Na de zomer van 2016 
ben ik begonnen op Applied Science. In mijn ogen is het altijd 
belangrijk om de groene appel te blijven. Ik probeer als persoon 
boven het maaiveld uit te steken en te zorgen dat er met een fijn 

gevoel in groepsverband gewerkt wordt. Ik 
vind het leuk om behulpzaam te zijn en heb 
een goed luisterend oor. Wat ik naast mijn 
studie doe? Ik ben gek op sportactiviteiten 
(ook al is dit niet aan mijn lichaam te zien..). Ik 
hou van tafeltennis, handboogschieten, kaart 
en gokspellen. Daarnaast mag iedereen me 
uitdagen voor een potje darten. Ik kijk veel 
motorsport en voel ik de vrijheid wanneer 
ik zelf motor rij. Als er vragen zijn over de 
studie of over mij als persoon, kan je me altijd 
opzoeken. Ik zwerf dagelijks rond binnen de 
opleiding en ben veel aanwezig in het hok van 
Sv. Planck. Ik wens jullie een prettig studiejaar 
tegemoet.

M A R C  H E N D R I K X
Commissaris Externe Zaken 

De enige plek op je lichaam waar je 
jezelf kan kietelen is je gehemelte. 
Wist je dat? Probeer maar eens uit!

Naast de bestuursfunctie ben ik komend half jaar 
bezig met mijn Minor DAS en een aantal vakken. 
In mijn vrije tijd borrel ik graag met vrienden, 

fitness en voetbal ik zo nu en dan wel eens en ben ik af 
en toe op verschillende feestjes te vinden. Voorafgaand 
op mijn bestuursfunctie ben ik vanaf mijn eerste leerjaar 
hier op de opleiding lid van Planck geweest, waarvan 
het afgelopen half jaar actief lid bij de Reiscommissie 

waar ik bezig ben geweest met het plannen van de CERN 
reis. Als Commissaris interne zaken ben ik verantwoordelijk 
voor het aansturen van verschillende commissies van 
Studievereniging Planck, zodat er dit komend half jaar 
ook weer leuke evenementen en activiteiten worden 
georganiseerd. Ik hoop dat ik het komende half jaar weer 
een hoop voor de vereniging kan betekenen en voor de 
studenten een leuk half jaar vol activiteiten kan bieden.

R O M A N  D A L E S S I
Commissaris Interne Zaken 

Mijn naam is Roman Dalessi, 24 jaar, studeer Science 
& Materials en ik ben het komende half jaar de 
Commissaris Interne Zaken van studievereniging 
Planck. Voordat ik aan het HBO begon heb ik eerst 
niveau 4 Fysisch Chemisch Analist gestudeerd op het 
Summa College, waardoor ik in de VKL-MBO route ben 
ingestroomd. 



Commissies

Wat kun je doen als commissielid? 

Activiteitencommissie [ VOL ]
o Het organiseren van buitenschoolse activiteiten als gala, sport, 
feesten of spellenavond 
o Je kunt eventuele korting ontvangen voor de 
georganiseerde activiteiten 
 
Seminar en excursie commissie  [ VOL ]
o Het organiseren van lezingen, bedrijfsbezoeken en rondleidingen 
o Je kunt eventuele korting ontvangen voor de 
georganiseerde activiteiten 
 
Public relations commissie [ VOL ]
o Het maken van posters, flyers en facebook-events 
o Het beheren van de sociale media van Studievereniging Planck 
o Het promoten van diverse activiteiten 
 
Reiscommissie 
o Het organiseren van school gerelateerde reizen (o.a. CERN) 
o Je kunt eventuele korting ontvangen voor de 
georganiseerde activiteiten 
 
Van de bovenste Planck 
o Het ontwerpen van magazines 
o Het verzamelen van interviews en artikelen voor in het magazine 
o Contact met studenten en medewerkers van TNW 
o Het schrijven van stukken voor in het magazine  
 
Studiecommissie [ VOL ]  
o Bijles trajecten van groepen opzetten voor verschillende vakken 
o Studie-activiteiten organiseren in samenwerking met Planckgas 
(o.a. trainingen en workshops) 
o Het organiseren van studie-uren/huiswerkbegeleiding 

De studiecommissie gaat vanaf september inhoudelijk veranderen en 
bovenstaande ideeën kunnen worden aangevuld. Wil jij bijdragen aan 
verbetering van het onderwijs en je hieraan een toevoeging leveren? 
Meld je aan voor de studiecommissie! 
 

W E R V E N  A C T I E V E  L E D E N 
S E P T E M B E R  –  F E B R U A R I

Zou jij het leuk vinden om actief te worden in 
een commissie bij Studievereniging Planck 
van 1 september 2019 tot 1 februari 2020? 
Het is een leuke en leerzame ervaring waar 
je competenties mee kunt aantonen en vrije 
uren (37,5 per half jaar) voor kunt krijgen. 

Studievereniging Planck heeft een aantal 
commissies die verschillende dingen doen 
binnen de vereniging. De commissies zijn; de 
activiteitencommissie, de public relations 
commissie, de seminar en excursie commissie, 
de reiscommissie, de studiecommissie en Van 
de bovenste Planck. 

Spreekt een van deze functies jou aan, twijfel 
dan niet en mail je motivatie naar: sv-planck@
fontys.nl, voor 18 september 2019! Mochten 
er vragen zijn, stel deze dan gerust aan een van 
onze huidige bestuursleden of stuur een mail 
met je vraag! 
 
Wij horen graag van je. 

Met vriendelijke groet, 
 
Het 12e bestuur van Studievereniging Planck
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ACTIEF WORDEN

VOOR PLANCK?

Het team van Planck Proudly 
Presents zoekt nieuwe teamleden!

Ook dit schooljaar zullen opnieuw grote 
activiteiten worden georganiseerd. Zo 
hebben we in het verleden al lezingen 
georganiseerd met Diederik Jekel en 
Lieven Scheire. 

Om dit door te zetten, zoeken wij 
gemotiveerde studenten die skills willen 
ontwikkelen in organisatie en promotie.

Wil jij een uitdagende functie binnen dit 
team van 3 TN en 3 AS studenten? 
Schrijf dan een motivatie en stuur 
deze naar j.olinga@fontys.nl en kom 
op gesprek!
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Op 7 juni was het zo ver, het TNW-gala 2019. Iedereen 
kon zijn nette pak of mooie jurk aantrekken voor 
het evenement van het jaar. Dit jaar was er voor een 
nieuwe locatie gekozen. Stories had de rode loper 
voor ons uitgelegd. 

Zodra de gasten binnen waren stond er een 
welkomstdrankje voor ze klaar en kon iedereen op de 
foto bij de fotograaf. Na een welkomstdrankje en een 
foto kon het feest echt beginnen. De dj draaide het 
ene lekkere nummertje na het andere en er werd goed 
gedanst. De sfeer was om van te genieten.

Laser
Gamen

P
3
 A

ct
iv

ite
ite

n

Op 28 Juni was het dan eindelijk zo ver, de laatste 
schooldag op de Rachelsmolen. Om op een juiste 
manier afscheid te nemen leek het ons een leuk 
idee om te lasergamen in de gangen van R1. En dus 
hebben wij dit ook gedaan, met als speelveld onder 
andere de studiepleinen van Applied Science en 
Technische Natuurkunde. 

Het lasergamen werd geregeld in samenwerking met 
‘lasergame Veldhoven’. De aanmeldingen liepen als 
een vuurtje. De maximale 100 man waren binnen 
no time bereikt. Er werden 5 rondes van 20 mensen 
gespeeld met twee teams van 10 mensen. De 
gangen werden gevuld met obstakels om achter te 
schuilen. Na een aantal rondes waren er een aantal 
creatievelingen die de obstakels oppakte en er mee 
door de gangen liepen om altijd uit de vuurlinie 
te blijven.  Er waren zelfs 2 handen vol docenten 
die meededen. Dit resulteerde in Carla die in de 
papiercontainer alles en iedereen overhoop heeft 
geschoten. 

Na het lasergamen was er nog een afscheidsborrel 
in de kantine van R1. Er werd muziek gedraaid en 
geborreld over het lasergamen, het afscheid nemen 
van R1 en het nieuwe gebouw ‘de Rondom’. Na de 
borrel verlieten de meeste studenten R1, met uitzicht 
op de vakantie. 

Gala
2019
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Sinds september 2016 loopt bij Technische Natuurkunde 
en Engineering (in samenwerking met Orthopedie Groot 
Eindhoven) het project: “The Artificial Knee Simulator”. 
Het doel van dit project is het realiseren van een knie 
model dat het mechanisch gedrag van de knie nabootst.

De schuiflade test is een test die wordt gebruikt om de mate 
van de schade aan de voorste en/of achterste kruisband 
vast te stellen. De knie wordt gepositioneerd in een hoek van 
90° (Figuur 1), de zorgprofessional (o.a. een orthopedisch 
chirurg, sportarts en fysiotherapeut) trekt vervolgens met 
een kracht van ± 134 Newton parallel aan het bovenbeen. 
Dit resulteert in een verplaatsing van de knie ten opzichte 
van het onderbeen. Hoe groter de verplaatsing, hoe meer de 
kruisbanden beschadigd zijn. Deze mate van beschadiging 
is verdeeld in vier categorieën:

  A.  0-2 mm
  B.  3-5 mm
  C.  6-10 mm
  D.  >10 mm

Figuur 1: Visualisatie van de uitvoering van de schuiflade test. 
[1]

Echter, voor het uitvoeren van de voorste en achterste 
schuiflade test is veel ervaring nodig om de correcte 
beweging/kracht aan te brengen en de categorie goed in 
te schatten. De opleidingen Engineering en Technische 
Natuurkunde hebben door de tijd heen verschillende 
prototypes ontwikkeld voor een leermodel voor de 
schuiflade testen. Figuren 2 en 3 laten respectievelijk de 
evolutie van het kniemodel door de jaren heen zien. 

Figuur 2: Het eerste prototype. [2]

Figuur 3: Het tweede prototype.

D E M I  R O M K E N S
Studente Technische Natuurkunde 

N O T  A  G A M E

                          De Artificial
       Knee Simulator
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Het mechanisch gedrag van de knie kan worden beschreven 
met een niet lineaire veer karakteristiek (Figuur 4). Het 
eerste prototype benadert deze karakteristiek lineair; met 
één veer per categorie. Deze benadering rijkte tevens niet 
tot 134 N.

Figuur 4: De veer karakteristiek van categorie D, gemeten in 
een onderzoek met patiënten.  [2]

Het tweede prototype benadert deze karakteristiek met 
twee veren zodat het exponentiële gedrag meer naar 
voren komt. Het veersysteem zit geïmplementeerd in de 
zwarte doos van het model (zie Figuur 3). Dit prototype is 
ook uitgebreid met een sensoren en een feedback kastje 
dat informatie geeft over de kracht die wordt aangebracht 

en de corresponderende uitwijking. Een validatie test 
heeft uitgewezen dat het model het mechanisch verdrag 
vertoont zoals vanuit de theorie beschreven is. Het derde 
prototype is een redesign van het tweede prototype maar 
berust nog steeds op dezelfde mechanische werking. 
Dit redesign focust op het realistischer en functioneler 
maken van het gehele model. Bij dit model is de zwarte 
doos verschoven en een nieuw been ge-3Dprint met een 
siliconen laag die de huid simuleert. Al eerder was door 
een groep TN studenten het feedback kastje vervangen 
door een Labview programma. Dit programma helpt 
de student om de juiste kracht aan te brengen en de 
uitwijking te koppelen aan de juiste categorie. Aan de 
andere kant kan ook hiermee de achterliggende data 
van de student worden verzameld. De kracht t.o.v. de 
verplaatsing wordt geplot maar ook de kracht als functie 
van de tijd wordt geplot. De docent kan dan de beweging 
van de student analyseren i.p.v. enkel het eindresultaat 
wat betreft het inschatten van de categorie. 

In september 2019 gaat een studente Technische 
Natuurkunde dit project voortzetten tijdens haar stage. 
Het is dan tijd om het model te valideren met een 
groep professionals. Deze validatie levert eventuele 
verbeteringen voor het model op. Ook kan de ervaring 
van de professionals gebruikt worden binnen het 
leerprogramma van de studenten Het stap voor stap 
ontwerpen, creëren en valideren van dit leermodel 
is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen 
Engineering en Technische Natuurkunde. 
Verwijzingen

[1]  „Visualisation of the ACL and PCL tests,” 
[Online]. Available: http://www.clinicaladvisor.com/
tests-to-assess-acl-rupture/slideshow/394/. [Geopend 
19 04 2017].
[2]  S. Voorn, „Kniesimulator voor het oefenen van 
schuiflade testen,” Fysio Praxis, April 2017. 
[3]  H.-C. Lin, C.-M. Chang, H.-C. Hsu en W.-H. Lai, 
„new diagnostic approach using regional analysis of 
anterior knee laxity in patients with anterior cruciate 
ligament deficiency,” University of Taiwan, February 2012. 

                          De Artificial
       Knee Simulator

een nieuw been ge-3Dprint 
met een siliconen laag 
die de huid simuleert.
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T N W - C O L L E C T I E  R E V I E W
Recensent: Jacky Olinga

 
Hoe ver brengt de reis naar het onbekende ons nou eigenlijk? 
In mijn eigen ervaring stopt deze reis al snel, want zoveel weet 
ik niet over alle elektronische apparatuur in mijn huishouden. 
Als ik naar mijn telefoon kijk, stel ik eigenlijk al een hoop 
vragen aan mezelf. Dit komt uiteraard door het gebrek aan 
vakkennis, die ik mijzelf altijd nog zou kunnen aanleren als ik 
daar gemotiveerd genoeg voor ben. Mijn passie en motivatie 
ligt op dit moment in een heel ander vakgebied, maar zou ik de 
ruimte hebben in mijn dagelijks leven om mij te oriënteren in 
een, voor mij, heel nieuw vakgebied?

Als jij nou buiten staat en naar recht naar boven kijkt. Hoeveel 
kun jij mij dan vertellen over die blauwe koepel die ons lijkt te 
omarmen? Hoeveel weet jij nou eigenlijk echt over die witte 
donsjes die boven jouw hoofd langs razen? Ze lijken eigenlijk niet 
eens altijd donzig. Hoe komt dat eigenlijk? Tijdens deze zomer 
heb ik mij georiënteerd in een nieuw vakgebied en ben ik een 
hobby rijker door Het weerboekje. 

Het weerboekje is oorspronkelijk een Engelstalig boekje, maar 
uiteindelijk heb ik de vertaalde Nederlandse versie genomen. 
In het weerboekje staan een hele boel verschijnselen uitgelegd. 
Wolken, kleuren in de lucht, regen, wind en zelf optische 
verschijnselen staan allemaal beschreven in dit kleine boekje. 
Het leuke is dat je dingen snel gaat herkennen naarmate je 
deze verschijnselen leert begrijpen. Zo begint het boekje over 
verschillende soorten wolken. Wist je dat de eerste classificatie 
van wolken in 1802 werd geïntroduceerd door een industrieel 
scheikundige genaamd Luke Howard? Misschien ligt dit 
vakgebied dan toch niet zo ver weg van mijn vakgebied chemie. 
Wolken zijn allemaal op een andere manier gevormd. Tijdens 
Planck Proudly Presents: Lieven Scheire op 29 mei 2019 heeft 
Lieven ons al op een leuke manier kennis laten maken met 
verschillende van deze wolken. Lieven vertelde toen ook dat dit 
een totale hobby zou kunnen worden en ik moet hem hier gelijk 
in geven. Deze recensie gaat niet eens zo zeer over de inhoud 
van dit leerzame boekje, maar voornamelijk over de ervaring 
die ik hieraan heb overgehouden. Zo zou ik dit boek uiteindelijk 

Boek: Het Weerboekje 

ook graag willen beschrijven; als een ervaring 
en persé als een leesgenot. Als jullie een leuke, 
grappige en zeker interessante hobby rijker 
willen worden, raad ik jullie zeker aan eens een 
kijkje te nemen in het weerboekje! 

Dit boekje ligt namelijk in het Planckhok en is 
beschikbaar voor iedereen. Als je het boekje 
niet kan vinden, vraag dan iemand van het 
bestuur naar dit boekje. Met het uitzicht dat we 
hebben in ons nieuwe Planckhok, kunnen we 
misschien met een groepje mensen beginnen 
bij het leren kennen en herkennen van deze 
witte verschijnselen in de lucht. Zullen we als 
geïnteresseerden afspreken op donderdag 3 
oktober om 12:25? 

Laat de reis naar het onbekende starten bij iets 
wat net ver en niet dichtbij ons ligt!

De Boeken
           planck
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HOE GAAT
HET MET
HOE GAAT
HET MET
HOE GAAT
HET MET

O U D  S T U D E N T
Tot 2018

 
Hallo Planckleden!

Mijn naam is Rick Verschuijten, 23 jaar oud en 
ik ben sinds april 2018 afgestudeerd aan de 
opleiding Applied Science. De richting waarin 
ik ben afgestudeerd is Science & Life. 

Ik ben bij Planck actief geweest als lid van de 
activiteitencommissie vanaf mijn eerste jaar. In 
mijn tijd bij de Accie heb ik allemaal verschillende 
activiteiten georganiseerd zoals filmavonden, 
spelletjesavonden, sportactiviteiten en 
natuurlijk de nodige feestjes. Toen ik terugkwam 
van mijn derdejaars stage ben ik secretaris 
geweest in het 6e bestuur van Planck. Hier 
heb ik ervoor gezorgd dat alle nieuwe leden 
ingeschreven werden en ik was verantwoordelijk 
voor de communicatie richting de leden. 
Naast mijn activiteiten bij Planck en de vakken, 
minor en projecten heb ik me onder andere 
beziggehouden met begeleiding van studenten. 
Zo ben ik projectbegeleider en assistent SLB’er 
geweest bij een eerstejaars klas. Ook heb ik me 
ingezet als praktijkbegeleider bij de eerstejaars 
biologiepraktijk en het vak BMT in het tweede 
jaar. Mijn hoogtepunt (naast natuurlijk alle leuke 
dingen die ik bij Planck heb gedaan) tijdens mijn 

Rick Verschuiten...

studie is toch wel mijn afstudeerstage. Deze heb ik gelopen bij 
stichting PAMM in Veldhoven, op de afdeling bacteriologie. Ik 
heb hier gewerkt aan de validatie en implementatie van een 
nieuwe methode om de gevoeligheid van bacteriën te bepalen. 
Aan het einde van mijn stage bleek dat de methode werkte en 
dat deze geïmplementeerd kon worden op het lab. Dit is gebeurd 
en nu is PAMM het eerste laboratorium ter wereld wat deze 
techniek gebruikt.  Het is heel fijn om te zien dat het werk wat je 
7 maanden lang gedaan hebt niet voor niks is geweest.

En dat het bedrijf waar je hebt gezeten ook echt iets heeft gehad 
aan het onderzoek wat je gedaan hebt. Na mijn afstuderen heb 
ik eerst lekker 2 maanden vakantie gevierd. Hierna had ik het 
geluk dat ik terug mocht komen bij PAMM om daar als analist 
te werken op bacteriologisch lab. Ondertussen werk ik al niet 
meer bij PAMM maar heb ik de overstap gemaakt naar een hele 
andere kant. Momenteel werk ik als accountmanager life science 
bij Sanbio in Uden. Dit houdt in dat ik bij laboratoria langs ga om 
te kijken wat voor onderzoek daar gedaan wordt. Aan de hand 
van het gesprek met de analisten op het laboratorium gaan we 
kijken of er bepaalde producten (denk aan antilichamen, ELISA’s, 
cellijnen etc.) zijn die Sanbio verkoopt waarmee het onderzoek 
geholpen kan worden. Het leuke hieraan is dat je op veel 
verschillende labs komt en ziet hoe het er daaraantoe gaat en 
wat voor verschillende onderzoeken er gedaan worden. Zo leer 
je altijd wel nieuwe, en vooral interessante, dingen.
Bedankt dat jullie mijn stukje wilden lezen en heel veel succes 
met alles wat jullie gaan doen!

Groetjes Rick
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 L O T T E  C R O M B A G H S
 Student Applied Science

 
Toen ik alleen in het vliegtuig zat vroeg ik mij pas af waar ik eigenlijk aan 
begonnen was. Australië, de andere kant van de wereld, wat had ik daar 
eigenlijk te zoeken? Meer dan 24 uur later kwam ik  alleen aan in het grote 
en warme Australië. Alleen heb ik mij echter nooit gevoeld, de cultuur is 
hier erg open en behulpzaam. Iedereen is elkaars ‘mate’.

Tijdens mijn stage heb ik onderzoek gedaan naar het Epstein-Barr Virus (o.a. 
veroorzaker Pfeiffer). Ik ben zelf 3 jaar ziek geweest van dit virus waardoor 
het onderzoek erg dicht bij mij stond. Tijdens het onderzoek heb ik ook mijn 
eigen bloed gebruikt wat het nog interessanter maakte. Mijn supervisor 
heeft een onderzoek voor mij geschreven waar nog weinig over bekend was. 
Ik heb gekeken naar een immuunreactie van het lichaam op een specifiek 
eiwit dat geproduceerd wordt door EBV. Omdat hier nog weinig over bekend 
is moesten er protocollen geschreven worden (en weer veranderd) wat het 
erg uitdagend en leerzaam maakte. Soms kwam er zoveel informatie op mij 
af waardoor ik het niet meer begreep.  Gelukkig werk ik in een lab waarin 
iedereen positief is en ik altijd bij iedereen terecht kan met vragen. Ook 
fouten in het lab horen erbij, samples weggooien voor ik klaar ben doe ik in 
ieder geval niet meer. Maar van fouten leer je en ik kan wel stellen dat ik het 
afgelopen half jaar ontzettend veel geleerd heb. 

Niet alleen op immunologisch gebied ben ik een stuk wijzer geworden 
maar ook mijn Engels is vooruit gegaan. Toen ik de 2e week voor een aantal 
labs mijn onderzoek moest presenteren zag ik vooral tegen het Engels op. 
Uiteindelijk is dit de beste manier om het te leren en gelukkig is het nogal 
lastig om de Engelse taal in Australië te ontlopen. Ik werkte in een lab aan 
mijn eigen onderzoek met drie studenten en twee doctoren die allemaal een 
onderzoek doen met hetzelfde virus. Dit maakte het makkelijk om elkaar bij 
de wekelijkse vergadering te helpen. Als er iets te vieren viel gingen wij met 
zijn allen lunchen. Ook nam mijn supervisor ons een aantal dagen mee naar 
een immunologie congress die die zelf georganiseerd heeft. Onderzoekers 
kwamen vanuit ver om hier hun kennis te delen. Ik vond het een erg leuke 
ervaring. Vooral op de markt was ik op mijn plek, waar ik een aantal 
contacten van Nederlandse bedrijven binnensleepte (wie weet is het nuttig 
voor de toekomst).  De 5 dagen per week van gemiddeld 8 uur vliegen voorbij 
en meestal was het weekend voor ik het door had. En dat betekent: tijd om 
Australie te zien! 

Opweg naar 
   het onbekende

De andere kant van 
de wereld, wat had 
ik daar eigenlijk te 
zoeken?
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Opweg naar 
   het onbekende

Want de prachtige natuur en stranden ben ik zeker niet vergeten 
tijdens mijn verblijf in Australië. Ik ging er vaak op uit met 
andere studenten. Weekendjes naar het strand, natuurparken 
om te hiken of een avondje op stap zaten regelmatig in 
mijn programma. Ik zat bij een studentenvereniging voor 
internationale studenten. Hier werden veel activiteiten 
georganiseerd waardoor ik heel makkelijk aan sociale 
contacten kwam. Voordat ik het wist had ik een vriendengroep 
van over de hele wereld die mij met elk hun eigen visie veel 
inzichten hebben gegeven. Naast de internationale studenten 
wilde ik ook graag Australiërs leren kennen om meer over de 
cultuur te weten te komen. Australische vrienden maken gaat 
nogal makkelijk, wachtend bij het stoplicht, op de hoek van 
de straat of in de supermarkt heb je er zo een vriend bij. Of 
gewoon een avondje alleen op stap gaan, dan ben je snel een 
Australische vriendengroep rijker. 

Na mijn stage heb ik  rondgereisd met 2 Australische jongens 
en een Belgisch meisje. We hebben een roadtrip gemaakt. Wild 
kamperen, prachtige zonsopgangen en zonsondergangen 
bekijken, je eigen eten koken en elke avond de sterren bekijken 

bij een kampvuur.  Vaak kwamen we niemand tegen en waren 
we de hele dag alleen bij een meer. We hebben hikes gemaakt 
die ons prachtige uitzichten gaven. De cultuurverschillen 
waren snel te zien. Zoals de Europeanen meer van het plannen 
waren bekeken de Australiers het meer van dag tot dag. ‘No 
worries mate’, morgen is een nieuwe dag. Ook in sparen zijn de 
Australiers  naar mijn idee minder goed. Genieten staat hoog 
op het lijstje, wat niet eens zo heel verkeerd klinkt. 
En dat is dan ook wat ik iedereen die op buitenlandse stage 
gaat wil meegeven. Maak er een ervaring van om nooit te 
vergeten en vergeet er vooral niet van te genieten!

Succes met jullie eigen ervaringen.

Liefs, 

Lotte Crombaghs 
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Mijn naam is Bjorn Koevoet, 2de jaars student bij Applied 
Science. Voor deze opleiding heb ik in het tweede jaar 
2 ASIA’s gedaan. Dit zijn wat grotere projecten t.o.v. het 
eerste jaar die zowel een interne (binnen fontys) als 
externe (voor een bedrijf of instantie) opdrachtgever 
kunnen hebben. Het leuke van deze projecten t.o.v. 
het eerste jaar is ook dat het voorkomt dat er nog geen 
volledig antwoord is op het vraagstuk wat aangeleverd 
wordt. Hiermee ga je dus echt opzoek naar een oplossing 
voor dit probleem. Bedrijven kunnen dit bijvoorbeeld 
meenemen in de door hen uitgevoerde productie. Verder 
is er een grote variatie aan ASIA’s beschikbaar waar 
je jezelf op kan inschrijven. Hiermee kan je ook extra 
variatie en diepte toevoegen in je opleiding. Echter zijn 
bij sommige ASIA’s verplicht dat je enkele vakken gevolgd 
hebt omdat het nodig is voor het onderzoek.

In deze twee uitgevoerde ASIA heb ik hele variatie gehad in 
de opdrachten. Voor mijn eerst uitgevoerd ASIA ben ik (met 
4 andere) gaan kijken naar een onbekende coating en zijn 
we met verschillende metingen en bepalingen gaan kijken 
of we achter de samenstelling van deze coating konden 
komen. Hiervoor hebben we verschillende analyses gedaan 
op de verschillende labs om zo te bepalen wat voor soort 
componenten er mogelijk in de coating zouden zitten. 
We zijn hiervoor eerst verder gegaan met een DASRAAM (3 
jaars minor project) dat we aangeleverd hebben gekregen 
die hier ook al wat onderzoek naar gedaan hadden. De 
mensen van het dasraam hadden een DSC, TGA en FTIR 
uitgevoerd wat allemaal kwalitatieve analyses zijn om 
te kunnen bepalen wat er in de coating zit. Hieruit kwam 
1 hoofdcomponent. Wij waren hier ligt sceptisch over en 
hebben daarom het dasraam geverifieerd. Het bleek dat we 
vergelijkbare resultaten kregen als het dasraam wat duiden 
dat er inderdaad die aangewezen component in zat. Hierna 
zijn we verder gaan kijken wat we zouden kunnen doen om 
de andere componenten aan te tonen. Hiervoor hebben 
we de volgende technieken gebruikt:, XRF, H-NMR, C-NMR, 
filtratie, TLC en kolom chromatografie. Met deze technieken 
hebben we gekeken naar of de componenten onderling te 

scheiden waren op grote, polariteit en of het regeerde 
in een magnetisch veld. Door naar deze eigenschappen 
gekeken te hebben kon er iets gezegd worden over de 
soort moleculen en wat er vermoedelijk in de coating 
aanwezig zou zijn geweest. Ook heel nice was dat we met 
iemand van de TU/e hebben kunnen regelen dat we een 
C-NMR meting hebben kunnen doen die we bij fontys 
niet hebben. Verder vond ik het ook super leuk om met 
dit project bezig te zijn geweest omdat we hier gebruik 
gemaakt hebben van analyse technieken die je niet 
heel vaak gebruikt buiten dit soort projecten. Het enige 
jammere aan dit hele project is dat het onwijs moeilijk 
is om precies te bepalen wat er in de coating zit en we 
daarmee ook geen perfect resultaat hebben kunnen 
aanleveren aan het bedrijf.

Voor de tweede ASIA zijn we veel meer gaan kijken naar 
fysische eigenschappen om daar een kaartje aan kwaliteit 
te kunnen hangen. In dit onderzoek zijn we gaan kijken 
naar het verlijmen van polymeersheets op aluminium. 
Deze verschillende polymeren worden op het aluminium 
bevestigd om krastests te doen om te kijken met welk 
polymeer het aluminium het best beschermt kan was 
een nieuwe ASIA vanuit school die ontstaan is vanuit een 
probleem in de praktijk. Wanneer men een aluminium 
kiepraam koopt met een kleur coating en dit kiepraam 
vaker open en dicht doet dan zal er in de loop van de 
tijd krasvorming optreden. Om deze krasvorming tegen 
te gaan wordt er een oplossing gezocht met behulp van 
polymeer strips. Deze strips worden in het raam kozijn 
geplakt waardoor ze de kleur op het  kozijn beschermen 
tegen de krassen die gevormd worden bij het open en 

B J O R N  K O E V O E T 
Vertelt over zijn ASIA’s

Maar een reis in je vakgebied’

 ASIA is geen 
   bestemming

'Chemie op je raamkozijn'’
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Soms heb je naast de hulp van je SLB-er nog een 
extra zetje nodig in je studievoortgang. Daar kunnen 
verschillende redenen voor zijn. 
 
Dan kan het prettig zijn om met iemand te praten die 
je begrijpt en die je concreet hulp kan bieden; die je als 
het nodig is de weg wijst en die met je kijkt naar wat 
voor jou het beste (studie)pad is. 
 
Die hulp biedt Planckgas. 
Wij geven je de begeleiding die je nodig hebt om  je 
studie succesvol voort te zetten of een weg te vinden 
naar andere (studie)paden 
 
Voor wie is Planckgas? 
Voor studenten van Applied Science en Technische 
Natuurkunde met bijzondere kenmerken die 
belemmerend kunnen werken op je studie 
voortgang (denk b.v. aan ADHD/ autisme/ psychische 
problematieken, maar ook omdat je topsporter bent). 

Kortom: voor alle studenten die een extra duwtje in de 
rug nodig hebben. 
 
Hoe werken we? 
Dat doen we door middel van individuele gesprekken, 
coaching, workshops en als het nodig is,  brengen 
we partijen bij elkaar die jou kunnen helpen om je 
studietraject succesvol te maken. Dat kan binnen de 
opleiding die je volgt, maar misschien past een ander 
pad beter bij je. 
 
Studieloopbaanbegeleiders van TNW, ervaren 
studiecoaches en studenten van Toegepaste 
Psychologie werken samen met elkaar en met jou aan 
jouw persoonlijke (studie)pad. We kijken naar jouw 
talenten, kennis en interesse en daarmee zetten we 
jouw mogelijkheden optimaal in. 
 
Natuurlijk moet je het uiteindelijk zelf doen, maar 
gelukkig hoef je het niet alleen te doen! 
 
Aanmelden is eenvoudig! 
Wil je, om wat voor reden dan ook, extra begeleiding 
van Planckgas? 
Vraag je SLB’er om meer informatie of neem direct 
contact op met Planckgas: planckgas@fontys.nl.  Dan 
maken we een afspraak met je voor een oriënterend 
gesprek. 

dicht kiepen van het raam. Om vast te stellen wat de beste 
optie is qua lijm, polymeer en houdbaarheid van je product 
werden er verschillende testen gedaan die vooral fysische 
aspecten bevatten. Hier werdt bijvoorbeeld gekeken naar de 
hechting, oppervlakte spanning, hardheid en krasvastheid. 
Door deze verschijnselen vooral visueel en manueel waar 
te nemen kan er een uitspraak gedaan worden over wat de 
beste samenstelling van polymeer met lijm is. Ook hebben 
we dit experiment gekeken of er alternatieve waren voor 
lijmen. We hebben gekeken naar duurzame dubbelzijdige 
tape en of het mogelijk is om het polymeer te smelten 
op het aluminium. Het smelten van het polymeer is niet 
gelukt omdat het polymeer plastisch vervormde. Er zijn wel 
testen gedraaid met de dubbelzijdige tape. Ook zijn zowel 
de lijmen en tape in een klimaat kas gezet om de afbraak 
en beschadiging van zowel het polymeer al de lijm te 
bekijken. Uiteindelijk zijn we nu bijna klaar met het project 

en vermoedelijk komt er een eenduidig resultaat uit dat 
werkbaar zou zijn voor de consument om zo zijn kozijnen 
te kunnen beschermen. 
Ik heb veel plezier gehad in deze ASIA en ben daarom ook 
in gegaan op het aanbod om hier iets over te schrijven. 
Verder hoop ik dat jullie met het lezen hiervan een beetje 
een beeld hebben gekregen dat de ASIA’s erg divers en 
leuk kunnen zijn. Zelf heb ik er erg veel van geleerd. Dingen 
die ik geleerd heb zijn onder andere de volgende vragen. 
Hoe pak ik mijn praktijk aan? Hoe kom ik in een korte tijd 
nu echt naar de oplossing? En is er een mogelijkheid om 
op een andere manier dit probleem op te lossen? Door 
hier mee bezig te zijn krijg je een hele andere manier van 
onderzoek doen waar je ook een deel creativiteit in moet 
gebruiken om net tot een andere oplossing te komen 
voor het probleem. Hiermee zijn ASIA’s in mijn ogen leuke 
manieren om bezig te zijn met het vak.

 ASIA is geen 
   bestemming
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 C E R N - R E I S  K R U I S W O O R D P U Z Z E L
 Als je de kruiswoordpuzzel nog niet gemaakt hebt houdt dan nog even je ogen dicht en ga hem eerst maken.  
 Je kan hem vinden in de Planck-kamer of op het studieplein

 
A

De kruiswoord
puzzel: antwoord
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De kruiswoord
puzzel: antwoord

INTRO
2019

Geschoten door Bas Heitzer
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Naam: Mathijs Veldhoven
Leeftijd: 42 jaar 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Functie op school: Medewerker Bedrijfsvoering bij het Bedrijfsbureau, 
waar ik samen met hele leuke collega’s de onderwijsadministratie 
uitvoer. Ik hou me onder meer bezig met de in- en uitschrijvingen en 
studievoortgangsadministratie. 

Favoriete drankjes: mag ik er ook meer noemen? Non-alcohol: dan 
wordt het koffie. En met een vleugje alcohol dan wordt het bier of whisky. 
Maar een goede rode wijn bij een mals stukje medium rare vlees is ook 
niet te versmaden!

Favoriete gerechten: Niet echt een gerecht, maar wel favoriet: spruitjes! 
Gewokt met kip, gebakken spekjes, champignons, kruiden en nog wat 
garnering. Maar oldskool met een bal gehakt is ook prima te eten.

Favoriete reactievergelijkingen: Ik ben niet zo goed in 
reactievergelijkingen. Ik kom niet verder dan actie ->reactie.

Waarvoor kunnen we je wakker maken? Laat mij maar lekker slapen! 
Anders word ik denk best chagrijnig wakker.

Wat doe je over 5 jaar?  Rustig blijven ademhalen. En verder kan ik zelf 
nooit zover vooruitkijken. Ik hoop dat ik net zoveel plezier en lol heb als 
dat ik nu heb. 

Mooiste land ooit bezocht? Amerika en Thailand. Twee totaal 
verschillende landen, maar naar beiden ga ik graag nog een keer terug. 
Amerika vanwege de wijdheid en grootheid en Thailand vanwege de rust, 
het eten, het gekrioel van Bangkok en het best wel lekkere zonnetje op 
een wel heel idyllisch eilandje.

Bijna niemand weet dat: Ik vroeger bij Wordt Vervolgd (met Han Peekel, 
google maar!) op het podium heb gestaan. Alleen heb ik de uitzending 
nooit gehaald. Mijn imitatie van Woody Woodpecker maakte blijkbaar 
niet heel veel indruk.

Ik word chagrijnig van: Mensen met een negatieve uitstraling, maar ik 
ben nooit heel snel echt chagrijnig te krijgen.

Ik kan echt niet leven zonder: Er zijn best veel dingen waarmee ik niet 
zonder kan. Maar naast de praktische zaken, is dat toch wel muziek. En 
afhankelijk van mijn stemming kan dat echt van alles zijn. Maar in de kern 
ben ik toch wel van de hardere gitaarmuziek en lekkere techno.

Favoriete huishoudelijke taak: Ik wil het 
niet per definitie favoriet noemen, maar 
afwassen en stofzuigen vind ik het minst 
erg.

Hier ben ik heel goed in: Ik kan heel goed 
Supergrover nadoen.
 
Briljantste uitvinding ooit: Zonder vuur 
hadden we nooit hier zo gezeten. Dus ik 
denk vuur. Verder zijn er belachelijk veel 
briljante uitvindingen. Van de meest nuttige 
tot onzinnige. De meest onzinnige is zo’n 
doosje waar een kattenpootje uitkomt 
die een schakelaar omzet, waardoor het 
doosje weer opengaat en de schakelaar 
wordt omgezet. Tamelijk briljant in 
nutteloosheid, dat dan weer wel.

Estafettevraag: Welke gebeurtenis 
zou je nog eens over willen doen of 
herbeleven? 29 april 2007. PSV werd 
onverwacht kampioen en ik heb zelden 
zo’n feest meegemaakt. Ik ging die dag 
naar het stadion met het idee dat het 
voort zou kabbelen en na afloop toch licht 
teleurgesteld naar huis zou gaan. Maar het 
was nog net geen licht toen ik thuis kwam. 
Dat het ook nog Koninginnenacht was, 
maakte het helemaal af. Daar heb ik best 
wat mooie herinneringen bij!
 
De pen gaat naar: Maarten van Andel 
 
Estafettevraag: Welke (fictieve)
beroemdheid zou je graag een gastcollege 
bij TNW willen laten geven.

D E  P E N  V A N 
Die man waar je altijd mails van krijgt en zo blij kijkt bij de Service Desk

Mathijs
Veldhoven’
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Naam: Koen Cornelis Petrus van der Merwe
Leeftijd: 22 
Burgerlijke staat: Ongehuwd

Functie op school: TN-Student en begeleider van het GLOW project.

Favoriete drankje: 3 keer raden… 

Favoriete drankje: Varkenswangen van de bbq (low and slow bereid)

Waarvoor kunnen we je wakker maken? Om mijn wekker uit te zetten, 
om een andere reden zou ik dat niet doen…

Favoriete reactievergelijkingen:
C6H12O6  →  2C2H5OH + 2CO2

Wat doe je over 5 jaar? Ik ben nu werkzaam bij Omneo Systems, ik ben 
hier nu het vak van Contamination Control Engineer aan het leren. In dit 
vak kom ik heel veel verschillende diciplines van de natuurkunde tegen, 
dit is wat het leuk maakt voor mij. Over 5 jaar hoop ik hier zelf cursussen 
in te geven.

Mooiste land ooit bezocht? Thailand, ik ben hier met 3 vrienden heen 
gegaan. Dikke aanrader! Je kunt hier goed stappen, maar ook genieten 
van de natuur en cultuur.

Bijna niemand weet dat: Ik sigaren ben gaan roken om te stoppen met 
het roken van sigaretten… dat is opzich goed gelukt. Nu de sigaren nog.

Ik word chagrijnig van: Zie vraag “Waarvoor kunnen we je wakker 
maken?”

Ik kan echt niet leven zonder: Op zijn tijd met vrienden op stap gaan en 
een goede BBQ organiseren voor familie of vrienden.

Favoriete huishoudelijke taak: Zonder twijfel, Koken. Het liefst buiten op 
de BBQ, maar ook binnen kook ik graag.

Hier ben ik heel goed in: De mensen die mij goed kennen weten dit wel. 
Uren lang onzin uit kramen, dit fenomeen noemen wij ook wel “zeveren”

Briljantste uitvinding ooit: Automobiel, Toch handig als je snel van A 
naar B moet. 

Estafettevraag: Wat is jouw meest 
creatieve creatie? Misschien niet de meest 
creatieve, maar wel de leukste is wel de 
toeter op mijn brommer is geweest. Ik heb 
de toeter van een ford T-model op mijn 
brommer gezet om scholieren met oortjes 
in, te laten weten dat ze aan de kant mogen. 
De normale claxon van de brommer was 
niet hard genoeg om over de harde muziek 
heen te komen.  

De pen gaat naar: Iwan Hobus 

Nieuwe estafettevraag: Hoe lang 
verwacht je over de opleiding Technische 
Natuurkunde te doen?

D E  P E N  V A N 
Een enthousiaste TN-student 

Koen
Van der Merwe’
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CERN-REIS 2019
SV. PLANCK

STUDIEREIS NAAR CERN EN
HET OBSERVATORIUM VAN 
GENEVE

DO 28 NOV - ZO 1 DEC

MEER INFORMATIE OVER INSCHRIJVEN 

VOLGT OP 23 SEPTEMBER

VRAGEN? MAIL: SV-PLANCK@FONTYS.NL



Studie Voeding

Gratis koffie en thee 
in het Planckhok

Planck-pas; korting 
in café La Route

Goedkoop frisdrank
en snoepgoed

 

Toegang tot de 
verenigingsruimte  
om te chillen of studeren

Trainingen en cursussen

Studiebegeleiding

 

Studiereis (met korting) en 
Excursies naar het 
bedrijfsleven

Bijzondere Lezingen en 
Seminars voor meer 
orïentatie en ontplooiing

Advies van ouderejaars 

 

Verenigingsmerchandise

Korting/gratis activiteiten 
om studiegenoten beter 
te leren kennen

Korting op het gala

 

Studie Voorziening

Studie Verrijking Studie Verenigings
Gevoel

Planck is er 
       voor jou 
    en je studie
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Ram (21 maart t/m 20 april)
Wat verliep de zomer toch fijn en soepeltjes, Ram! Nu is 
school weer begonnen en is het toch een bom aan werk 
om gelijk op te pakken. Dit maakt je niet alleen gestrest, 
maar ook gefocust om al dit schoolwerk goed aan te 
pakken en bij te houden. Vergeet je hierdoor niet de 
mensen om je heen? Je vraagt namelijk wel erg veel van 
jezelf de komende weken. Deze focus maakt je kalm en 
zorgt dat je minder tijd neemt voor jouw sociale relaties. 
Het is deze periode niet alleen belangrijk om deze focus 
goed vast te houden, maar ook zeker om tijd te nemen 
voor leuke activiteiten met fijne mensen om je heen. 
Kom je even langs bij het welkomsfeest op 1 oktober in 
La Route?

Stier (21 april t/m 21 mei)
Nieuwe periode, nieuwe kansen. Als stier begin jij met 
motivatie aan dit nieuwe schooljaar. Wonder boven 
wonder verloopt alles ook nog soepel voor jou en dit was 
niet altijd even vanzelfsprekend voor stier. Het maakt 
je blij en zelfs nog wat gemotiveerder. Oplossen van 
problemen in opdrachten tijdens de lessen, het project 
waar je mee bezig bent of jouw stage; tijdens deze 
periode is het een stuk makkelijker om dit aan te pakken. 
Ondanks jouw motivatie-boost kost het opstarten op 
school je wel enorm veel energie. Probeer dan ook tijd in 
te plannen voor jezelf en lees dat spannende boek of ga 
verder met die game waar je zo goed in bent.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)
Het gaat wel goed me tweelingen, maar het ritme van 
school oppakken valt jou zwaar en je hebt moeite om 
jouw draai hier in te vinden. Dit maakt je wat gevoeliger 
voor vervelende gebeurtenissen om je heen. Kijk niet 
naar de studenten om je heen om hen bij te benen of om 
school op dezelfde manier aan te pakken. Ga dit weekend 
even goed nadenken over hoe jij al het schoolwerk het 
beste kunt aanpakken en welke manier hierin het beste 
werkt voor jou. Vraag eventueel hulp aan een hecht 
familielid om jou te helpen hiermee.

Kreeft (22 juni t/m 23 juli)
De zomer is DE periode waarin kreeft zich op zijn/haar 
gemak voelt en zich helemaal uitleeft. Hierdoor ben je 
helemaal opgeladen en heb je zin om aan de slag te 
gaan met dingen die je leuk vindt. Nu kan het zijn dat 
je school niet altijd even leuk vindt, maar uiteindelijk 
zit je nu wel in het vakgebied waar jij jezelf fijn bij 
voelt. Deze periode doe je lekker waar jij zin in hebt en 
wanneer je hier zin in hebt. Pas hier wel mee op kreeft! 
In samenwerkingsverband is dit niet altijd fijn voor 
anderen en hierdoor kunnen zij zich aan jou ergeren. 
Probeer een open houding te tonen en bespreek 
waarom jij dingen wil doen op die ene manier. Mensen 
om je heen zullen je beter begrijpen.

Leeuw (24 juli t/m 23 augustus)
Jouw hoofd zit vol! Niet alleen met een grote 
hoeveelheid schoolwerk, maar ook met een aantal 
zaken vanuit de zomervakantie. Gelukkig staat 
Mercurius in de buurt van jouw sterrenbeeld in 
september, waardoor jouw analytisch vermogen beter 
is dan voorgaande maanden. Gebruik dit om alles te 
overzien en probeer de dingen die jij als problemen 
ziet nu op te lossen. Lukt dit niet, omdat er veel te veel 
hooi op je vork ligt? Ben dan vooral niet bang om hulp 
te vragen aan mensen die dichtbij jou staan. Zij zullen 
je helpen. Oh ja, vergeet niet om daarna dank je wel te 
zeggen ;)

Horoscopen
E E N  T E K E N 
U I T  D E  R U I M T E
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Maagd (24 augustus t/m 23 september)
Het is geen geheim dat de maagd goed werk levert in zijn/
haar carrière. Ook nu is ben jij weer hard aan het werk 
om alles op orde te houden. Ja, je bent een doorzetter en 
wil alles af hebben, alleen let je wel even op jezelf tijdens 
deze periode? Je zult het niet geloven, maar de koude 
dagen komen er weer aan en griep hangt al in de lucht. 
De neiging om door te gaan, ook als je geen puf hebt, is 
altijd aanwezig bij jou. Zorg dat je tegen jezelf zegt af en 
toe wat gas los te laten en ga dan lekker sporten. Door al 
dat harde werk kun je zomaar vatbaarder zijn voor een 
griepje dan de mensen om je heen.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)
Nieuwe mensen leren kennen en gezellig samen een 
drankje pakken; dat is waar weegschaal zin in heeft deze 
periode. Je wordt blij en enthousiast van het gevoel een 
nieuw pad in te slaan vanaf september en zet je leven 
in de versnelling. Wellicht is het een leuk idee om dit 
waar te maken en wat is nou leuker dan aansluiten bij 
een Planck activiteit? Hier leer je mensen van zowel TN 
en AS. Genoeg om je mee bezig te houden dus! Denk er 
wel aan dat schoolwerk ook tijd vergt. Jouw uitdaging 
voor deze periode: balans vinden tussen studie en 
sociale activiteiten. Als je hierbij hulp nodig hebt, mag je 
uiteraard altijd aankloppen bij Commissaris Onderwijs 
Lauren 

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)
De zomer heeft jou goed gedaan schorpioen! Je begint 
op een kalme en stabiele manier aan dit schooljaar en 
zult dit ook het overgrote deel van de periode nog vast 
kunnen houden. Nu alles weer start bij nul, kun jij rustig 
bekijken hoe je alles gaat aanpakken en oplossen. Je 
focus ligt hierdoor niet meer bij de problemen. Daarnaast 
heb je hard gewerkt om te komen waar je nu bent en 
tijdens deze periode ben je daar extra trots op. Dit straalt 
van je af en laat een positief gevoel bij anderen achter. Tip 
voor deze periode: probeer deze flow vast te houden door 
jouw planning overzichtelijk te houden. Op deze manier 
blijft de kalmte over je hangen deze periode.

Boogschutter  (23 nov.  t/m 22 december)
Helaas pindakaas, september is niet jouw maand. 
Ik kan er helaas niets beters van maken. Je zit in een 
dip en wil liever dan alles gewoon lekker slapen. Dat 
is niet erg. Iedereen heeft deze dipjes. Wellicht helpt 
het je deze periode om afspraken met jezelf te maken 
zoals; ik maak mijn huiswerk voor deze drie vakken en 
probeer al mijn tussenuren op school hiervoor in te 
zetten. Als dit mij lukt, mag ik de avond besteden aan 
Netflix en pizza. Voel je ook zeker niet alleen in deze 
dip, want iedere student heeft dit ervaren. Heb je toch 
steun en toeverlaat nodig om door deze periode heen 
te komen? Ga dan even gezellig langs het Planck hok. 
Er staat een lekker bakje koffie/thee voor je klaar! Oh 
en het is heel belangrijk om te weten dat oktober meer 
positieve zin voor je in petto heeft!

Steenbok (23 december t/m 20 januari)
In de zomervakantie kon je lekker uitslapen en nu niet 
meer. Is dat even balen! Je stopt veel energie en tijd in 
school en dat is super goed. Als je fit wil blijven, moet 
je wel even in de gaten houden dat je jouw batterij 
genoeg oplaadt iedere week. Genoeg slaap is namelijk 
de sleutel tot succes in deze periode voor steenbok. 
Een ander struikelblok tijdens deze periode is dat 
jouw gedachtegang erg gesteld is op de toekomst en 
jij huivert naar een duidelijker beeld over wat er zal 
gebeuren na deze opleiding. Om dit beeld te verbreden, 
is het aan te raden om deel te nemen aan de geplande 
studium generale en lezingen van Planck. Hou de 
nieuwsbrief hiervoor in de gaten. Zien wij jou daar?

Waterman (21 januari t/m 18 februari)
Een nieuwe periode met nieuwe vakken, nieuwe 
mensen en een nieuw onderzoek. Als waterman krijg je 
energie van deze nieuwe componenten, die jij inzet om 
deze nieuwe kennis op te doen. Let op dat je jezelf niet 
te veel vastbijt in de onderwerpen waar je niet meteen 
uitkomt. Als je er een langere tijd naar hebt gekeken 
en er echt niet uit komt, kun je namelijk altijd om hulp 
vragen bij jouw docent. Als je jezelf wel te veel focust, 
zul je merken dat je andere aspecten in de studie laat 
liggen. Hier kun je tegenaan lopen in eind oktober, als 
de tentamenweken bijna beginnen. Daarnaast loopt 
jouw leven eigenlijk wel zijn gangetje. Dat maakt deze 
periode relatief rustig voor waterman. 

Vissen (19 februari t/m 20 maart)
Zoals je al weet zijn vissen dromers; ze dwalen vaak diep 
af in gedachten. Tijdens deze periode zul je merken dat 
je dit meer ervaart dan normaal en hierdoor verloopt 
niets meer vanzelf. Tijdens de komende twee maanden 
moeten vissen veel moeite doen om bij te benen in 
zowel het sociale leven, als al het schoolwerk. Het 
veroorzaakt tevens dat vissen zich naar binnen kunnen 
keren. Probeer om deze reden ook tijd in te plannen 
om op pad te gaan. Of het nu een wandeling naar het 
koffiezetapparaat is of een gezellige spellenavond van 
Planck. Leg de lat niet te hoog voor jezelf en probeer 
genoegen te nemen met genoeg. Je kunt niet altijd 
perfect presteren, vissen. 



Of online coordinaten 
Facebook:/s.v.planck
Instagram:/svplanck


