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WelkomsWoord 
& Colofon

WelkomWelkom
Lieve lezers,Lieve lezers,

Voor sommigen is het jaar voorbij, voor Voor sommigen is het jaar voorbij, voor 
andere begint het pas net. Een aantal andere begint het pas net. Een aantal 
van ons zullen het jaar niet hebben van ons zullen het jaar niet hebben 
gehaald en een aantal zullen voor het gehaald en een aantal zullen voor het 
eerst eerst 
beginnen met hun jaar. beginnen met hun jaar. 
Maar voor iedereen zal één ding hetzelf-Maar voor iedereen zal één ding hetzelf-
de zijn.... het Planck Magazine de zijn.... het Planck Magazine 

We zijn inmiddels alweer bij de 11We zijn inmiddels alweer bij de 11de de edi-edi-
tie van het Planck Magazine. Ook deze tie van het Planck Magazine. Ook deze 
keer hebben we weer hard gewerkt om keer hebben we weer hard gewerkt om 
er wat van te maken en het is gelukt, er wat van te maken en het is gelukt, 
al zeggen we het zelf. Deze editie gaat al zeggen we het zelf. Deze editie gaat 
over reacties in alle vormen en maten. over reacties in alle vormen en maten. 
Ook hebben we een nieuw onderdeel Ook hebben we een nieuw onderdeel 
in het Magazine: Actie Reactie. We zijn in het Magazine: Actie Reactie. We zijn 
super nieuwsgierig wat jullie ervan super nieuwsgierig wat jullie ervan 
vinden.vinden.

Veel lees plezier en we zien jullie weer Veel lees plezier en we zien jullie weer 
bij het volgende magazine!bij het volgende magazine!

Kusjes en groetjes,Kusjes en groetjes,

Sjors Schrauwen & Demi MolSjors Schrauwen & Demi Mol

Hoofdredactie: Sjors SchrauwenHoofdredactie: Sjors Schrauwen
Grafische vormgeving: Demi MolGrafische vormgeving: Demi Mol

Aan deze uitgave werken mee: Aan deze uitgave werken mee: 
Jacob van Dijk, De intro-organisatie Jacob van Dijk, De intro-organisatie 
TNW, StuCie, SExCie, AcCie, Ilse Vogel-TNW, StuCie, SExCie, AcCie, Ilse Vogel-
zangs, Daphne van den Eertwegh, Mei-zangs, Daphne van den Eertwegh, Mei-
ke Hulleman, Allysha Kerpens, Eva van ke Hulleman, Allysha Kerpens, Eva van 
de Mortel, Jacqueline Nonnekes,  Lisa de Mortel, Jacqueline Nonnekes,  Lisa 
Mitzer, Harry Scholtmeijer en Annerose Mitzer, Harry Scholtmeijer en Annerose 
de Grootde Groot

Mail: media-planck@fontys.nlMail: media-planck@fontys.nl

Copyright: Planck magazine is een pe-Copyright: Planck magazine is een pe-
riodeblad van Studievereniging Planck. riodeblad van Studievereniging Planck. 
Niets uit deze uitgave mag worden Niets uit deze uitgave mag worden 
geproduceerd en/of openbaar gemaakt geproduceerd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, film of door middel van druk, fotokopie, film of 
op welke andere wijze dan ook, zonder op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de hoofdredactie. Het is niet toe-van de hoofdredactie. Het is niet toe-
gestaan om Planck magazine zonder gestaan om Planck magazine zonder 
schriftelijke toestemming op te nemen schriftelijke toestemming op te nemen 
in een leesportefeuille. Planck maga-in een leesportefeuille. Planck maga-
zine is niet aansprakelijk voor eventuele zine is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden in deze uitgave. Planck onjuistheden in deze uitgave. Planck 
magazine is niet verantwoordelijk voor magazine is niet verantwoordelijk voor 
handelingen van derden welke mogelij-handelingen van derden welke mogelij-
kerwijs voortvloeiende uit het lezen van kerwijs voortvloeiende uit het lezen van 
deze uitgaven. Planck magazine be-deze uitgaven. Planck magazine be-
houdt zich het recht voor ingezonden houdt zich het recht voor ingezonden 
materiaal zonder kennisgeving vooraf materiaal zonder kennisgeving vooraf 
geheel of gedeeltelijk te publiceren.geheel of gedeeltelijk te publiceren.
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30 augustus : Start nieuwe schooljaar30 augustus : Start nieuwe schooljaar
23-26 augustus : Introweek !!!23-26 augustus : Introweek !!!

/Einde vakantie        /Einde vakantie        

2828 2929 30303131

25-31 oktober : Herfstvakantie25-31 oktober : Herfstvakantie
15 september: Lezing van Dens (S&T)15 september: Lezing van Dens (S&T)
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- De Nieuwe Fase -- De Nieuwe Fase -

Zoals je misschien al hebt gemerkt is het thema van deze editie reacties. Bij het 
woord reacties wordt vaak gedacht aan chemische reacties, die je vooral van schei-
kunde kent. Een van de meest belangrijke aspecten van chemische reacties is de 
energie die erbij vrijkomt. Bij sommige reacties komen enorme hoeveelheden ener-
gie vrij. Genoeg om een voorwerp voorbij de atmosfeer te duwen en in een baan 

rond de aarde te brengen. 

De verbranding van een raketmotor is een van de meest hevige reacties ooit en de 
hoeveelheden energie die erbij vrijkomen, zijn enorm groot. Dit is ook nodig om de 

gigantische raket in beweging te krijgen. Er zijn twee soorten raketmotoren, een 
vaste-brandstof raket, en een vloeibare-brandstof raket. 

Zoals je waarschijnlijk al denkt, gebruikt een vastebrandstofmotor raket een brand-
stof waarbij de brandstof, bij NASA vaak aluminiumpoeder, en de oxidator (zoals 
amoniumnitraat) van tevoren gemixt is en bij lancering verbrand. Het voordeel van 
vastebrandstofraketten zijn de lage kosten, en de hoge stuwkracht die ze generen. 
De witte zijraketten op de Space Shuttle waren dit soort raketten. Het nadeel is wel 
dat de stuwkracht van de raketten niet aangepast kan worden en zodra ze ontstoken, 

ze niet stoppen tot alle brandstof op was. 

Raketmotoren die gebruik maken van vloeibare brandstof zijn een stuk duurder, 
maar wel makkelijker in gebruik. Raketten die gebruik maken van vloeibare brand-
stof bewaren de brandstof en de oxidator apart en deze worden bij ontbranding 
van de motor in de ontbrandingskamer gepompt. Dit maakt dit soort motoren zo 
makkelijk in gebruik, omdat de hoeveelheid brandstof en oxidator gereguleerd kan 
worden, zodat de stuwkracht van de motor veel beter onder controle gehouden kan 

worden dan bij vastebrandstofraketten. Dit maakt ze wel veel duurder. 

De lancering van een raket is een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen die 
een mens kan meemaken. Een gigantische, gecontroleerde explosie ontketent een 
enorme hoeveelheid energie die zo’n hard geluid produceert dat het de raket uit 

elkaar zou kunnen trillen. 
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Hoi allemaal!

Mijn naam is Jacob van Dijk en ik ben op dit moment mijn afstudeer-
stage aan het doen bij Schunk Xycarb Technology (SXT) in Helmond. 
Ik zal me wel eerst even voorstellen, want de meeste mensen hier 
zullen mij niet kennen. Dat krijg je namelijk als je tiendejaars student 
bent en je je meer bezighoudt met dingen buiten de studie dan op de 
studie zelf! 

Ik ben naast het studeren nogal actief geweest bij mijn studentenver-
eniging (Demos) namelijk. Vaak achter de bar gestaan, nog vaker aan 
de bar gezeten en dan ook nog een jaar fulltime en een jaar parttime 
bestuur geweest. Laat ik het zo zeggen, het lijkt wel alsof ik wist dat 
er een pandemie aan ging komen en dat ik er zo veel mogelijk van 
moest gaan genieten. Als dan daarna nog eens de covid uitbreekt 
terwijl ik toen net een inhaalslag aan het maken was met m’n laatste 
vakken, kom je niet veel mensen meer op studie tegen natuurlijk.

Dat ligt allemaal wel aardig achter me nu, dus ik ben met m’n afstu-
deren bezig en het einde daarvan is nu in zicht! 

Eerst nog wat informatie over het bedrijf waar ik mijn afstudeerstage 
volg: SXT is een bedrijf wat voornamelijk wafercarriers produceert. 
Dit is een drager voor wafers die gebruikt wordt in het proces waarbij 
wafers gecoat worden. Omdat dat nauwkeurig moet zijn en dit ook 
nog eens bij wat hogere temperaturen (> 1500 °C) gebeurt, moet de 
wafercarrier zelf ook gecoat zijn om thermisch en chemisch resistent 
te zijn. Alleen door die laatstgenoemde coating ontstaan er ook weer 
andere vervormingen in het product.

Technisch

- S T A G E -
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Natuurkunde

- S T A G E -
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Hier zit dan ook mijn afstudeeropdracht in. Een aantal nieuwe pro-
ducten die gemaakt worden, vervormen nog te veel en het kan best 
snel duur worden als die allemaal in praktijk gemaakt moeten wor-
den om er dan weer iets van aan te passen tot het goed is. Ik ben dan 
ook aan de slag gegaan om hier COMSOL-simulaties mee te maken 

en dat gaat nog verrassend goed eigenlijk!

Dit soort testproducten maken kost ook nog eens behoorlijk wat tijd, 
dus helaas ga ik zelf geen resultaten zien van een eindproduct wat 
gebaseerd is op mijn simulaties. Gelukkig was er meer dan genoeg 
meetdata van voorgaande projecten aanwezig waarmee ik mijn si-
mulaties kon vergelijken en dit lijkt er wel op dat het goed werkt en 

dat het bedrijf best wat heeft aan het model wat ik er achterlaat. 

Ik ben dan ook wel blij dat ik al die jaren de studie nooit heb opge-
geven en dat ik specifieke ideeën had over hoe ik mijn afstudeersta-
ge wilde invullen. Ik was namelijk op zoek naar een afstudeerstage 
waarbij het verbeteren van een mechanisch ontwerp op basis van 

kennis in de natuurkunde en door simulaties te maken.
 

Van tevoren had ik wat nagedacht over de dingen die ik qua ervaring 
nou wilde leren in mijn afstudeerstage. Naast studie gerelateerde 
vragen of mechanica en COMSOL mij wel bevallen in een fulltime 
werkverband, vroeg ik me ook af of ik het zie zitten iedere dag 16 km 
heen en weer terug te fietsen naar een bedrijf. Heb namelijk wel het 
geluk dat ik vooral op locatie aan het werk ben, ondanks dat het om 
simulatiewerk gaat. Ik begin wel af en toe mijn twijfels te krijgen over 
iedere dag zo’n stuk fietsen, maar aan de andere kant is het ook lang 

geleden dat ik zo vaak zo veel buiten geweest ben.

Na zo’n lange tijd studeren en bijbehorend vermaak, kan ik niet an-
ders dan afsluiten met een advies: Denk na en doe dingen die je gaaf 
vindt om te doen! Een jaar gekke dingen doen? Prima. Een half jaar 
op en neer fietsen naar Helmond? Ook prima, als je het maar naar 

je zin hebt! 
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De De 
Sponsoring Sponsoring 

Nederlandse natuurkundige 
vereniging - NNV
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Hoi allemaal! 

De intro-organisatie TNW hier! Na een bijzondere, maar toch erg leuke online introduc-
tieweek 2020 mogen wij weer van start gaan met het organiseren van de introductieweek 

2021. Wij zijn achter de schermen alweer druk bezig om ook van de aankomende intro-
ductieweek een groot succes te maken!

Ondanks dat het nu nog niet zeker is wat ons te wachten staat het aankomende jaar om-
trent de coronacrisis gaan wij er met volle moed weer tegen aan. Hiervoor hebben we ge-
lukkig een gezellig, flexibel en sterk team met een aantal bekende gezichten van vorig jaar, 

waaronder Christiaan Barbulescu, Hugo Dings, Alex Goossens, Meidou Hoeksma, Joanne 
Kreutzkamp, Chyara Lapré, Ilse Maas, Joey Ouyang en Ilse Vogelzangs en ook twee nieuwe 

studenten die ons komen versterken, namelijk Joany Janssen en Sil Stemkens. Naast de 
studenten hebben we ook nog vier toppers van docenten die ons (weer) bij komen staan. 

Dit zijn namelijk Mayke Kuitenbrouwer, Ester Rieter en Juliëtte Schlaghecke en nieuwko-
mer Joris Ligthart die samen het organisatieteam voor de introductieweek 2021 compleet 

maken.

Wij zijn erg blij met de nieuwe organisatieleden en speciaal met Joris Ligthart die als 
TN-docent zijn opleiding gaat vertegenwoordigen zodat wij hopelijk volgend jaar meer 

TN-studenten kunnen verwelkomen in ons intro-organisatie TNW team 

Nu weet je wie we zijn, hoogste tijd voor ons om ons weer op de voorbereidingen te stor-
ten. Er is weer genoeg te doen; papa’s en mama’s selecteren, shirts ontwerpen, bedden 

regelen, draaiboeken maken, docenten paaien, sponsoren werven etc. Maar dit jaar zullen 
we ook de maatregelen van het RIVM in de gaten houden en passen we onze plannen zo 

nodig aan om er alsnog een fantastische week van te maken.

Heb je ideeën/suggesties/tips voor de aankomende introductieweek? Die horen we graag! 
Stuur een mailtje naar introtnw@fontys.nl of spreek een van onze organisatieleden aan.

Groetjes, 
De intro-organisatie TNW

De TNWDe TNW
Intro-organisatie Intro-organisatie 
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- Artikel StuCie -- Artikel StuCie -

De Studie Commissie (StuCie) organiseert elk semester een cursus of schrijft een De Studie Commissie (StuCie) organiseert elk semester een cursus of schrijft een 
handleiding die de studenten van TNW helpt in het bevorderen van de studie. Ook handleiding die de studenten van TNW helpt in het bevorderen van de studie. Ook 
ondersteunt de StuCie de Commissaris Onderwijs waar nodig. ondersteunt de StuCie de Commissaris Onderwijs waar nodig. 

Dit semester hebben wij ervoor gekozen om een cursus Mindset op te zetten. Sinds Dit semester hebben wij ervoor gekozen om een cursus Mindset op te zetten. Sinds 
dat corona de wereld even heeft overgenomen, is alles veranderd. Je zit vaak in de-dat corona de wereld even heeft overgenomen, is alles veranderd. Je zit vaak in de-
zelfde routine en in je eigen bubbel. Hierdoor is het makkelijk om in een negatieve zelfde routine en in je eigen bubbel. Hierdoor is het makkelijk om in een negatieve 
spiraal terecht te komen. Deze negativiteit kan je studie dan alleen maar vermoei-spiraal terecht te komen. Deze negativiteit kan je studie dan alleen maar vermoei-
ender maken. Het leek ons daarom een leuk idee om te kijken hoe je kunt werken ender maken. Het leek ons daarom een leuk idee om te kijken hoe je kunt werken 
aan het creëren van een gezonde mindset, en dat is gelukt! Samen met de groep aan het creëren van een gezonde mindset, en dat is gelukt! Samen met de groep 
enthousiaste studenten die aanwezig waren, hebben wij de volgende onderwerpen enthousiaste studenten die aanwezig waren, hebben wij de volgende onderwerpen 
besproken; Mindset, Positiviteit, Mediteren, Doelen opstellen en Dankbaarheid. Zo besproken; Mindset, Positiviteit, Mediteren, Doelen opstellen en Dankbaarheid. Zo 
konden we daarna met zijn allen de laatste periode (en hopelijk heel onze opleiding konden we daarna met zijn allen de laatste periode (en hopelijk heel onze opleiding 
natuurlijk!) met een frisse blik afmaken. Lees je dit en vind je het jammer dat je natuurlijk!) met een frisse blik afmaken. Lees je dit en vind je het jammer dat je 
de cursus gemist hebt? Wij hebben nog altijd onze tips klaarliggen!de cursus gemist hebt? Wij hebben nog altijd onze tips klaarliggen!

De StuCieDe StuCie
Lauren van Oostrom en Naïma Boerebach Lauren van Oostrom en Naïma Boerebach 

- Artikel SExCie -- Artikel SExCie -

Op donderdag 11 februari 2021 was het zo ver, de digitale lezing van Daan Beer-Op donderdag 11 februari 2021 was het zo ver, de digitale lezing van Daan Beer-
kens over zijn stage in Australië aan de Monash University in Melbourne. Toen kens over zijn stage in Australië aan de Monash University in Melbourne. Toen 
Daan was geïntroduceerd, begon de lezing. Daan vertelde over zijn ervaring in Daan was geïntroduceerd, begon de lezing. Daan vertelde over zijn ervaring in 
Australië en hoe hij het begin van de Corona-pandemie heeft doorstaan. Hierna Australië en hoe hij het begin van de Corona-pandemie heeft doorstaan. Hierna 
volgde het vakinhoudelijke deel over zijn stage: de opslag van zonne-energie. volgde het vakinhoudelijke deel over zijn stage: de opslag van zonne-energie. 
Het was een drukbezochte, interessante lezing door zowel studenten van Applied Het was een drukbezochte, interessante lezing door zowel studenten van Applied 
Science als ook van Technische Natuurkunde. Vanuit de SExCie willen we Daan Science als ook van Technische Natuurkunde. Vanuit de SExCie willen we Daan 
nogmaals bedanken!nogmaals bedanken!

Ook vanuit YER zijn er weer leerzame, interactieve trainingen georganiseerd, ge-Ook vanuit YER zijn er weer leerzame, interactieve trainingen georganiseerd, ge-
geven door Charlotte Knoors. Op woensdag 3 maart 2021 was het tijd voor de Lin-geven door Charlotte Knoors. Op woensdag 3 maart 2021 was het tijd voor de Lin-
kedIn-training, waar werd besproken waar je LinkedIn voor kan gebruiken. Op kedIn-training, waar werd besproken waar je LinkedIn voor kan gebruiken. Op 
woensdag 2 juni 2021 stond de CV-training op het programma. Hier werd bespro-woensdag 2 juni 2021 stond de CV-training op het programma. Hier werd bespro-
ken hoe je een goed CV opstelt. ken hoe je een goed CV opstelt. 
De studenten die de trainingen hebben bijgewoond waren heel enthousiast en van-De studenten die de trainingen hebben bijgewoond waren heel enthousiast en van-
uit Sv. Planck willen we Charlotte nogmaals bedanken!uit Sv. Planck willen we Charlotte nogmaals bedanken!

Groetjes Groetjes 
Davy Mestrom  en  Floris Mesu van de SExCie!!Davy Mestrom  en  Floris Mesu van de SExCie!!
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Activiteiten Planck
Activiteiten Planck

- Artikel AcCie -- Artikel AcCie -

De AcCie heeft deze tijd niet stilgestaan! Ook al was er vrij weinig mogelijk qua De AcCie heeft deze tijd niet stilgestaan! Ook al was er vrij weinig mogelijk qua 
activiteiten hebben we er toch het beste van gemaakt. Jammer genoeg moesten al activiteiten hebben we er toch het beste van gemaakt. Jammer genoeg moesten al 
onze activiteiten online gebeuren dit jaar, evengoed zijn er leuken dingen georga-onze activiteiten online gebeuren dit jaar, evengoed zijn er leuken dingen georga-
niseerd! We begonnen met een spelletjes avond, er was een kleine opkomst maar niseerd! We begonnen met een spelletjes avond, er was een kleine opkomst maar 
het was toch super gezellig! Daarna hadden we nog 2 grote activiteiten gepland, de het was toch super gezellig! Daarna hadden we nog 2 grote activiteiten gepland, de 
Pubquiz en de bierproeverij. Hierin was een grote hulp Café La’Route het stamcafé Pubquiz en de bierproeverij. Hierin was een grote hulp Café La’Route het stamcafé 
van Planck. We waren hier heel blij met de opkomst en hebben er 2 super avonden van Planck. We waren hier heel blij met de opkomst en hebben er 2 super avonden 
van gemaakt. van gemaakt. 

Gelukkig zijn de versoepeling goed op gang en kan er volgend jaar weer veel meer Gelukkig zijn de versoepeling goed op gang en kan er volgend jaar weer veel meer 
fysiek! Blijf dus volgend schooljaar op de uitkijk voor leuke activiteiten!fysiek! Blijf dus volgend schooljaar op de uitkijk voor leuke activiteiten!

Groetjes en kusjesGroetjes en kusjes
 Jaimy  Jeucken  en  Joey Ouyang  Jaimy  Jeucken  en  Joey Ouyang 
   van de enige echte AcCie   van de enige echte AcCie
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Bij het bakken van tegels/aardewerk wordt vooral gedacht aan een grote oven waar producten 
een dag op hoge temperatuur worden gebakken en vervolgens wordt afgekoeld. Bij Mosa ge-
bruiken ze een techniek waarbij dit proces in een half uurtje kan (afhankelijk van de grootte van 
de tegel). Ze maken gebruik van een speciale 90 meter lange roloven waar de tegels door heen 
bewegen. Wat de bak tijd enorm verminderd. 

Het maken van keramiek is een heel delicaat proces. Simpel gezegd worden er verschillende 
kleien en mineralen samen gemixt tot een fijne suspensie, in een vorm geperst, gedroogd en 
vervolgens gebakken op hele hoge temperaturen van 1200 graden Celsius. Door deze hoge 
temperaturen start een proces genaamd sinteren. Deze hoge temperaturen zorgen ervoor dat 
korrels in het materiaal net niet smelten en hierdoor ontstaan er meer contactpunten tussen de 
korrels (Zie afbeeldingen). Hierdoor ontstaat er een zeer hard materiaal met hele sterke eigen-
schappen.

Een groot deel van de grondstoffen die gebruikt worden voor het produceren van de keramische 
tegels zijn van geologische oorsprong. De kleien worden afgegraven in groeves in heel Europa en 
Mosa is dus deels afhankelijk van uitputbare bronnen. Dit brengt natuurlijk een bedrijfsrisico met 
zich mee en dat werd het afgelopen jaar heel duidelijk. Wegens corona konden bepaalde grond-
stoffen niet direct meer geleverd worden en door bepaalde weersomstandigheden waren er 
groeves ondergelopen waardoor er tijdelijk niet meer gedolven kon worden. 

Mijn afstudeeropdracht binnen Mosa is dan ook om onderzoek te doen naar eventuele 
alternatieve grondstoffen en deze te testen. Voordat ik hieraan kon beginnen moest ik 
eerst beter inzicht krijgen in hoe het proces werkt en welke grondstoffen welke ‘taak’ 
hebben binnen het vormen van de tegel. Ook begin ik bijna met het onderzoeken van 
de eigenschappen van de huidige grondstoffen die we nu gebruiken. Denk hierbij aan 
XRF-analyse, wateropname, breuksterkte, etc. Vervolgens neem ik contact op met de 
hudige leveranciers en gaan we in gesprek om informatie te verkrijgen. Dit om uiteinde-
lijk te kunnen bepalen waar de pijn punten liggen en voor welke grondstoffen er zeker 
een alternatief moet komen. Uiteindelijk is het doel om voor de meeste grondstoffen 
een getest alternatief klaar te hebben liggen maar dat gaat mij niet alleen lukken in de 
komende periode. Wel hoop ik alvast 1 a 2 alternatieve getest te hebben!

Helaas kan ik door corona nog niet al te veel op bedrijf zijn en doe ik veel vanuit huis. 
Echter kan ik binnekort gaan strarten met testen en dan veranderd dat! Ik vind het tot 
nu toe heel leuk bij Mosa. De sfeer is lekker bourgondisch, gezellig en welkom!

Stage ASStage AS
Hallo Allemaal! Ik ben Ilse Vogelzangs student Applied Science met 
het profiel Science&Materials. Ik ben in april dit jaar begonnen met 
mijn afstudeerstage bij Koninklijke Mosa Maastricht. Een bedrijf dat 
zich gespecialiseerd heeft in keramiek en dan voornamelijk vloer- 
en wandtegels. Een beetje geschiedenis: Dit bedrijf is opgericht 
in 1883 en bestaat dus al meer dan 130 jaar. Op dit moment is dit 
bedrijf de enige overgebleven tegelproducent in Nederland.

Planck Magazine I 14Planck Magazine I 14

Planck magazine 11_versie 2.indd   14Planck magazine 11_versie 2.indd   14 15-8-2021   20:17:1215-8-2021   20:17:12



Planck Magazine I 15Planck Magazine I 15

Planck magazine 11_versie 2.indd   15Planck magazine 11_versie 2.indd   15 15-8-2021   20:17:1215-8-2021   20:17:12



Planck Magazine I 16Planck Magazine I 16

Memes

Planck magazine 11_versie 2.indd   16Planck magazine 11_versie 2.indd   16 15-8-2021   20:17:1415-8-2021   20:17:14



Feitjes

Planck Magazine I 17Planck Magazine I 17

Feit #1 Neptunus is ontdekt door middel van wiskunde
Neptunus is de enige planeet in ons zonnestelsel die is ontdekt door middel van wiskunde. Een 
aantal astronomen zagen dat de banen van de andere planeten niet klopten, en om de banen 
te laten kloppen, zou er een object van de massa van neptunus in een specifieke baan moeten 
zijn. Na de berekeningen gedaan te hebben, richtten astronomen hun telescopen naar de loca-
tie van Neptunus, en vonden de 8e planeet van het zonnestelsels.

Feit #2 Bijna iedereen heeft wel eens last van het “Phantom Vibration Syndrome”
Het Phantom Vibration Syndrome is iets wat veel mensen al wel eens ervaren hebben. Mensen 
kunnen uit het niets het trillen van een telefoon voelen in hun broekzak, zonder dat de telefoon 
echt heeft getrild, of sterker nog, zonder dat de telefoon überhaupt in de broekzak zit. Dit is het 
Phantom Vibration Syndrome, waarbij het menselijk brein, wat heel goed is in het opvangen 
van patronen, onnodig getriggerd wordt. Als je elke dag rond dezelfde tijd gebeld wordt dan 
kan het brein dit opvangen, en wanneer de stof van je broek een beetje beweegt of wanneer 
je spieren onvrijwillig samenspannen, dan denkt het brein dat je gebeld wordt, en laat je dat 
voelen, zonder dat het ook echt gebeurd. Dit is vergelijkbaar met wanneer mensen die vaak 

een bril dragen, toch het gevoel krijgen dat ze een bril op hebben terwijl dat niet is. 

Feit #3 De nucleaire codes waren ooit slechter dan de code van je telefoon
Tijdens de jaren 60, in het hoogtepunt van de koude oorlog, zijn er voor het eerst codes geïn-
troduceerd voor het bevestigen van een nucleaire aanval. In het geval van de verenigde staten 
waren deze codes toevertrouwd aan de president. De legerleiding van het Amerikaanse leger 
vond deze codes alleen maar een hindernis, en in het geval van een nucleaire aanval moest er 
zo snel mogelijk een tegenaanval uitgevoerd worden. Daarom koos de legerleiding ervoor dat 
de code 8 keer een 0 zou zijn, zodat deze snel ingevoerd kon worden. 

Feit #4 De gevaarlijke stof di-waterstof-mono-oxide
In 2004 stond de overheid van de Amerikaanse staat Californië op het punt om, op advies van 
een paar journalisten, de “gevaarlijke” stof di-waterstof-mono-oxide illegaal te maken, totdat 
ze erachter kwamen dat deze stof gewoon water is. Dezelfde prank gebeurde bijna opnieuw in 
2007 in Nieuw-Zeeland toen een van de verkiesbare politici een mail kreeg waarin gevraagd 
werd naar hun mening over de “aanwezigheid van de gevaarlijke drug H2O in de samenleving” 

waarop de politici simpelweg reageerde “di-waterstof-mono-oxide, is water”. 
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Project ASProject AS
Fermenter based production of a therapeutic Fermenter based production of a therapeutic 
enzyme for the treatment of acute lymphocytic enzyme for the treatment of acute lymphocytic 
leukemia.leukemia.

Project van Applied ScienceProject van Applied Science
Made by: Made by: Daphne van den Eertwegh, Meike Hulleman, Allysha Daphne van den Eertwegh, Meike Hulleman, Allysha 
Kerpens, Eva van de Mortel & Jacqueline NonnekesKerpens, Eva van de Mortel & Jacqueline Nonnekes

Acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende type kanker bij kinderen. Het is een kanker 
die zich manifesteert in het bloed en het beenmerg. Bij een grote groep van deze soort leukemie is 
inmiddels een overlevingskans van 90%, maar er is 1 subgroep waarbij er een herschikking is in het 
MLL-gen. Deze vorm komt vooral voor bij zuigelingen en heeft maar een overlevingskans van 50%.

De opdracht die wij hebben gekregen vanuit het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, is 
om een fermentor cultuurkweek van getransformeerde Clear Coli (E. coli zonder LPS) op te zetten en 
daarbij de optimale condities te vinden voor MGL-productie.

Het MLL-gen werkt als een epigenetische regulator en katalyseert histonmethylering. Doordat deze 
samensmelt met een ander chromosoom ontstaat er een MLL-translocatie en deze verstoren de 
normale functie van het gen wat tot een leukemie ontwikkelt. Dit oncogen heeft SAM (S-adenosyl 
methionine) nodig om te kunnen functioneren.

Eerder onderzoek in het Prinses Maxima Centrum laat zien dat een vermindering van die methionine 
de kankercellen blokkeert om te groeien. Daarbij is onderzoek gedaan naar het toedienen van het 
enzym MGL (methionine-gamma-lyase) wat methionine afbreekt in de bloedbaan en daarmee SAM 
inhibiteert. En daarmee dus een remming, of zelfs vermindering, van de tumor te realiseren. 

Op kleine schaal is het al gelukt om dit MGL-enzym te produceren, maar daar heb je niet genoeg aan 
dus wordt er gekeken naar het opschalen van de productie. Dit zijn wij aan het doen door hetzelf-
de proces in een fermentor na te bootsen en te controleren op MGL-productie en de hoeveelheid 
daarvan.
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Allebei mijn stages heb ik uitgevoerd bij grote 
internationale bedrijven: DSM en SABIC. Beide 
stages waren erg leerzaam om te zien hoe het er 
aan toe gaat in het bedrijfsleven. Toch ben ik nu na 
mijn studie bij een compleet ander uiterste 
uitgekomen. Werk zoeken in de coronaperiode was 
niet gemakkelijk en ik heb erg veel geluk gehad 
(Heel erg veel dank aan Guido Smets!). 

Afgelopen januari ben ik gestart bij de deep tech 
start-up Lusoco die gevestigd zit op de TU/e 
campus in het gebouw Catalyst. We zijn met een 
team van 5 man en het leuke aan een start-up is 
dat je er naast je gewone werk ook zoveel meer 
doet en leert (en soms ook gewoon het kantoor 
stofzuigt). Lusoco ontwikkelt fluorescerende inkten 
waarmee je borden kan maken die overdag energie 
opwekken door zonlicht naar de randen te 
concentreren, waar zonnecellen zitten. ’s Avonds 
kan deze energie weer gebruikt worden om de 
fluorescente inkt te laten opgloeien.

Tot slot wil ik nog een aantal tips meegeven:
• Extra curriculaire activiteiten tijdens je studie 

zijn zeker de moeite waard om jezelf verder te 
ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten.

• Actief meedoen in de les is het halve werk en 
daarnaast: oefenen, oefenen, oefenen… 

• Ik raad aan om zeker bij één bedrijf stage te 
• Geniet van je studententijd, want voor je het 

weet is deze voorbij!

    Groetjes Lisa

Met mooie
oude introweek 
foto (2016)HOE GAAT HET MET?

Lisa Mitzer
Oud-student Applied Science

Hoi beste lezers, mijn naam is Lisa Mitzer en ik ben vereerd om voor deze editie 
van het Planck magazine de ‘Hoe is het met?’ rubriek te mogen schrijven. 
Hieronder zal ik met jullie mijn ervaringen delen over Sv. Planck, (af)studeren, 
werken na de opleiding en nog een aantal tips om nog meer uit je studietijd te 
halen.

Veel leesplezier!

Voordat ik ga vertellen over mijn ervaringen, zal ik 
eerst een korte introductie geven over mijzelf. Ik 
ben Lisa, maar dat was denk ik al wel duidelijk. Ik 
ben 25 jaar en kom uit Aalst-Waalre. Intussen woon 
ik nu zo’n 5 jaar in Eindhoven, waarvan alweer 1,5 
jaar in een mooi appartementje in Woensel samen 
met een andere, intussen ook al oud-, AS student 
(ik heb naast mijn diploma, dus nóg iets moois over-
gehouden aan mijn studie). In 2015 ben ik gestart 
met Applied Science, waarbij ik de richting Science 
& Materials gevolgd heb. Na een iets wat langere 
afstudeerperiode in coronatijd ben ik, na iets meer 
dan 5 jaar, in November 2020 afgestudeerd. 

Al sinds het begin van mijn studie ben ik lid van 
Planck. Voor mij was het lidmaatschap bij Planck 
erg waardevol, omdat ik zo veel mensen heb leren 
kennen. Vaak (misschien soms iets te vaak) was ik 
in het Planckhok te vinden en duurde het daardoor 
niet lang voordat ik ook actief lid was van de vereni-
ging. Ik heb voor een lange tijd de posters gemaakt 
voor de activiteiten van Sv. Planck in de PR-com-
missie. Ook heb ik in deze tijd mezelf kunnen ont-
wikkelen in het promoten van verschillende evene-
menten, zoals feesten, lezingen en trainingen, aan 
medestudenten. Na een hele tijd in de PR commis-
sie te hebben gezeten werd het tijd voor een nieu-
we uitdaging en ben ik secretaris geweest van het 
10e bestuur van Planck. (10 10 10!) Tegen de tijd 
dat ik kon gaan afstuderen ben ik het wat rustiger 
aan gaan doen en gestopt als actief lid, maar ook 
nu als alumnus ben ik nog steeds lid en is het leuk 
om af en toe nog mensen te kunnen spreken.
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Tips voor communicatieTips voor communicatie
Communicatie is misschien wel een van de belangrijkste competenties voor het efficiënt wer-
ken in een groep. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Een onderdeel van een verslag 
was niet af, omdat niet goed gecommuniceerd was wie het nu eigenlijk zou doen, of een me-
ningsverschil is ontstaan doordat twee mensen niet duidelijk verwoorden waar ze eigenlijk 
voor staan. 
Iedereen kent dit soort situaties, en ze zijn vaak te voorkomen, of in ieder geval het effect te 
verminderen, als er een betere communicatie was. In dit artikel staan een paar tips om beter 
te worden in communicatie. 

Tip 1: “Read the room”Tip 1: “Read the room”
Weten met wie je praat en in welke context kan je al een heel eind op weg helpen. Ben je in 
een formele setting of een sociaal evenement? Ben je met vrienden of met collega’s? In een 
setting met vrienden kan je dingen toch anders bespreken dan met collega’s, vanwege de los-
sere sfeer. 

Tip 2: “Flexibiliteit”Tip 2: “Flexibiliteit”
Jezelf aanpassen aan anderen komt voor sommigen natuurlijk, maar soms kan het ook een 
grote uitdaging zijn. Dit vereist dan ook een grote hoeveelheid inlevingsvermogen, en een 
flexibele mind-set. Dit is niet voor iedereen weggelegd en vereist soms wat oefening, maar als 

je een beetje geeft en een beetje neemt, kan je veel meer bereiken in een discussie. 

Tip 3: “Oefening”Tip 3: “Oefening”
Het spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Sommigen zijn van zichzelf al goed in het overbren-
gen van hun standpunt, maar dat is bij zeker niet iedereen het geval. Buiten je comfort zone is 
de enige plek om te leren hoe je jouw boodschap het beste over kan brengen. 
Het zal ook een paar keer fout gaan, dat is bijna niet te voorkomen. Wat dat betreft is commu-
nicatie niet anders dan andere dingen in het leven: als je geen fouten maakt leer je niks. 

Tip 4: “Lichaamstaal”Tip 4: “Lichaamstaal”
De lichaamstaal van een persoon spreekt boekdelen over wat hij precies bedoelt. Wijkt hij je 
blik af? Dan kan het zijn dat de persoon niet meent wat hij zegt. Draait hij van je weg met zijn 
lichaam? Dan is de kans groot dat hij daar niet meer wilt zijn. Kijkt hij omhoog wanneer hij 
naar je luistert? Dan is de kans groot dat hij heel geïnteresseerd is. Let op de hints en doe er 

je voordeel mee!

Uiteindelijk is communicatie voor sommigen gewoonweg moeilijker om in de hand te krijgen 
dan voor anderen. Veel oefenen is altijd goed, al kom je daardoor soms voor schut te staan. 
Uiteindelijk zal je merken dat je er beter in wordt. 
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Actie     Reactie
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KernfusieKernfusie
Een van de meest energierijke reacties die er bestaan, is... Kernfusie! Kernfusie is de reactie waar-Een van de meest energierijke reacties die er bestaan, is... Kernfusie! Kernfusie is de reactie waar-

bij twee atomen samengeperst worden waardoor een nieuw, zwaarder atoom ontstaat. Deze bij twee atomen samengeperst worden waardoor een nieuw, zwaarder atoom ontstaat. Deze 
reactie is waar sterren al hun energie mee produceren. In de kern van de zon worden de atoom-reactie is waar sterren al hun energie mee produceren. In de kern van de zon worden de atoom-

kernen van waterstofatomen samengeperst tot heliumatomen, bij deze reactie ontstaat energie. kernen van waterstofatomen samengeperst tot heliumatomen, bij deze reactie ontstaat energie. 
Niet heel veel, maar in de zon zijn er miljoenen van dit soort reacties gaande, Niet heel veel, maar in de zon zijn er miljoenen van dit soort reacties gaande, 

wat de energie-output van de zon immens hoog maakt, 3,8*10wat de energie-output van de zon immens hoog maakt, 3,8*102626 W.  W. 

Iets minder dan een jaar geleden is in Frankrijk de bouw begonnen van het grootste kernfusie-Iets minder dan een jaar geleden is in Frankrijk de bouw begonnen van het grootste kernfusie-
project ter wereld. De kernfusiereactor van 20 miljard euro gaat gebruik maken van kernfusie project ter wereld. De kernfusiereactor van 20 miljard euro gaat gebruik maken van kernfusie 

om energie op te wekken. Iter, de internationale thermonucleaire experimentele reactor, wil met om energie op te wekken. Iter, de internationale thermonucleaire experimentele reactor, wil met 
deze reactor bewijzen dat kernfusie een mogelijke manier is om op een schone manier deze reactor bewijzen dat kernfusie een mogelijke manier is om op een schone manier 

kernenergie op te wekken.kernenergie op te wekken.
  

De kernfusiereactor maakt gebruik van magnetische velden om de krachten te verwekken die bij De kernfusiereactor maakt gebruik van magnetische velden om de krachten te verwekken die bij 
de zon door de immense zwaartekracht verzorgt worden. Deze atomen worden zo hard de zon door de immense zwaartekracht verzorgt worden. Deze atomen worden zo hard 

samengeperst dat ze fuseren, waarbij zoveel energie vrijkomt dat het in de reactor net zo heet is samengeperst dat ze fuseren, waarbij zoveel energie vrijkomt dat het in de reactor net zo heet is 
als in het centrum van de zon, meer dan 5000 K. Rond de reactor wordt een koelsysteem gemaakt als in het centrum van de zon, meer dan 5000 K. Rond de reactor wordt een koelsysteem gemaakt 
wat zo krachtig is dat de temperatuur buiten de reactor het laagste is wat op aarde gemeten kan wat zo krachtig is dat de temperatuur buiten de reactor het laagste is wat op aarde gemeten kan 

worden. De reactor is nog lang niet klaar, en het werk gaat nog tot minstens 2025 door.  worden. De reactor is nog lang niet klaar, en het werk gaat nog tot minstens 2025 door.  
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De pen van ...De pen van ...
Harry Scholtmeijer.Harry Scholtmeijer.

Leeftijd:Leeftijd: 45
Burgerlijke stand:Burgerlijke stand: getrouwd, 2 dochters en 1 
zoon

Wat is je favoriete gerecht?Wat is je favoriete gerecht?
Ik houd van de Italiaanse en de oosterse keuken, en mijn favoriete gerechten zijn dan toch wel tag-
liatelle al salmone en tau sie kai (kip in zwarte bonensaus).

Wat is je favoriete (reactie)vergelijking?Wat is je favoriete (reactie)vergelijking?
Dan blijf ik bij mijn echte vakgebied, en noem ik de stationaire toestandsbenadering van Bodenstein 
toegepast op de concentratie van radicalen in een additiepolymerisatie, oftewel vinitiatie = vtermi-
natie. Deze vergelijking ziet er eenvoudig uit, maar als je dit uitwerkt heb je een middel in handen 
om de snelheid van een polymerisatiereactie te berekenen maar ook de ketenlengte van de poly-
meren die gevormd worden tijdens die reactie. (Kom het AS2 vak Polymeren: synthesetechnieken 
volgen als je hier meer van wilt weten!)

Waarvoor kunnen mensen je wakker maken?Waarvoor kunnen mensen je wakker maken?
Chocola! Of voor een nacht helemaal alleen in het Rijksmuseum. Maar een combinatie mag natuur-
lijk ook: met een reep extra pure chocola in alle rust rondkijken op de Eregalerij!!!

Wat vind jij de briljantste uitvinding ooit? Wat vind jij de briljantste uitvinding ooit? 
Het alfabet. Niet alleen afhankelijk zijn van het mondeling doorgeven van informatie, maar klanken 
vast kunnen leggen in schrift zodat iedereen het later terug kan lezen zonder dat er ruis ontstaat. 
Echt briljant. 

Wat is iets wat helemaal niemand over jou weet?Wat is iets wat helemaal niemand over jou weet?
Op een enkeling na zullen denk ik niet veel mensen weten dat ik vroeger een echte metalhead was 
en headbangend met lang haar de middelbare school en het HBO heb doorlopen. Het lange haar 
is weg, headbangen op mijn leeftijd is wat zielig, maar de voorliefde voor harde gitaren is er nog 
steeds! 

Estafette vraag: Heb jij een nieuwe of oude hobby opgepakt in deze pandemie, zo ja wat dan?Estafette vraag: Heb jij een nieuwe of oude hobby opgepakt in deze pandemie, zo ja wat dan?
Ik had het plan om nu dan eindelijk eens te leren piano spelen, maar helaas is daar nog steeds niets 
van gekomen. Ik ben wel begonnen met jongleren, maar dat is beduidend lastiger dan het lijkt dus 
dat schiet ook nog niet echt op: ik kom nog niet verder dan twee ballen.

Wat is je functie op school?Wat is je functie op school?
Ik ben docent Chemie in AS1, docent Polymeerchemie in AS2/3/4 
en daarnaast propedeuse-coördinator van Applied Science.

Wat is je favoriete drankje?Wat is je favoriete drankje?
Ik ben een echte theedrinker, en dan het liefste earl grey. 
Maar een stevig trappistenbier kan ik ook zeer waarderen.
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De pen van ...De pen van ...
Annerose de Groot.Annerose de Groot.

Wat is je favoriete (reactie)vergelijking?Wat is je favoriete (reactie)vergelijking?
Ik denk niet dat ik echt een favoriete vergelijking heb. Ik heb er wel één die als eerste in Ik denk niet dat ik echt een favoriete vergelijking heb. Ik heb er wel één die als eerste in 
me op komt en dat is pV=nRT. Ik weet ook niet waarom maar het is vaak de eerste me op komt en dat is pV=nRT. Ik weet ook niet waarom maar het is vaak de eerste 
formule waar ik aan denk. formule waar ik aan denk. 

Waarvoor kunnen mensen je wakker maken?Waarvoor kunnen mensen je wakker maken?
Wakker worden is niet mijn sterkste punt. Je kunt dit dus beter niet proberen. Wakker worden is niet mijn sterkste punt. Je kunt dit dus beter niet proberen. 
Mocht je een leuk tripje naar het Noorderlicht voor me hebben geregeld, dan Mocht je een leuk tripje naar het Noorderlicht voor me hebben geregeld, dan 
zal ik wel mijn bed uit springen.  zal ik wel mijn bed uit springen.  

Wat doe je over 5 jaar denk je?  Wat doe je over 5 jaar denk je?  
Over 5 jaar hoop ik mijn studie af te ronden/ te hebben afgerond. Over 5 jaar hoop ik mijn studie af te ronden/ te hebben afgerond. 
Ook hoop ik dat ik dan mijn motorrijbewijs heb en daarbij natuurlijk een mooie motor.  Ook hoop ik dat ik dan mijn motorrijbewijs heb en daarbij natuurlijk een mooie motor.  

Wat was het mooiste land waar je ooit geweest bent? Wat was het mooiste land waar je ooit geweest bent? 
Ik ben in 2019 naar Israël geweest. Ik vond het erg indrukwekkend om de woestijn te zien en Ik ben in 2019 naar Israël geweest. Ik vond het erg indrukwekkend om de woestijn te zien en 
om te drijven in de dode zee. Ook was het een hele belevenis om in Jeruzalem wakker gemaakt om te drijven in de dode zee. Ook was het een hele belevenis om in Jeruzalem wakker gemaakt 
te worden door het ochtendgebed. Het was echt niet mogelijk om hier doorheen te slapen...  te worden door het ochtendgebed. Het was echt niet mogelijk om hier doorheen te slapen...  

Wat vind jij de briljantste uitvinding ooit? Wat vind jij de briljantste uitvinding ooit? 
De beste uitvinding ooit is sowieso gratis ov! Je kan gewoon overal in Nederland komen De beste uitvinding ooit is sowieso gratis ov! Je kan gewoon overal in Nederland komen 
zonder er ook maar een cent voor te betalen, dat is toch fantastisch. zonder er ook maar een cent voor te betalen, dat is toch fantastisch. 

Wat doe je thuis het liefst? Wat doe je thuis het liefst? 
Er gaat veel tijd zitten in mijn studie, maar als ik daar tijd van vrij kan maken, Er gaat veel tijd zitten in mijn studie, maar als ik daar tijd van vrij kan maken, 
kijk ik graag series zoals The Big Bang Theory. kijk ik graag series zoals The Big Bang Theory. 
Daarnaast vind ik het heerlijk om op het water te zijn en in een zeilbootje te stappen. Daarnaast vind ik het heerlijk om op het water te zijn en in een zeilbootje te stappen. 

Leeftijd:Leeftijd: 1818
Burgerlijke stand:Burgerlijke stand: ongehuwdongehuwd

Wat is je functie op school?Wat is je functie op school?
Ik ben eerstejaars student Technische Natuurkunde. Ik ben eerstejaars student Technische Natuurkunde. 

Wat is je favoriete drankje?Wat is je favoriete drankje?
Je kunt mij erg blij maken met Baileys, maar tijdens een Je kunt mij erg blij maken met Baileys, maar tijdens een 
mooie zomerdag is een lekker koud biertje ook zeker niet mooie zomerdag is een lekker koud biertje ook zeker niet 
verkeerd.  verkeerd.  

Wat is je favoriete gerecht?Wat is je favoriete gerecht?
Ik vind heel veel lekker en je kunt eten zien als één van Ik vind heel veel lekker en je kunt eten zien als één van 
mijn hobby’s. Mijn favoriete gerecht is een mooi stuk os-mijn hobby’s. Mijn favoriete gerecht is een mooi stuk os-
senhaas, maar ik kan een zak chips leegeten ook wel zien senhaas, maar ik kan een zak chips leegeten ook wel zien 
als een top gerechtje.  als een top gerechtje.  
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H o r o s  c o p e n
Steenbok (22 december tot 19 januari)
Jij hebt niet echt goede voornemens voor het nieuwe studiejaar, want het gaat je eigenlijk altijd wel goed 
af! Jij kan je goed concentreren en bent graag in control, ook als het om cijfers gaat. Dit betekent niet 
dat je ‘s ochtends altijd dolenthousiast je bed uit springt om weer naar college te gaan, maar je doet het 
wél. Om vervolgens rond lunchtijd pas weer een beetje te kunnen lachen, maar goed: je kunt niet alles 
hebben.

Waterman (20 januari tot 18 februari)
Je ziet nu alweer op tegen al die regeltjes die er bij jouw opleiding gelden. Hoezo moet je een schriftelijk 
onderzoek doen, als het onderwerp zich net zo goed leent voor een leuke, interactieve presentatie? BO-
RING… Je moet toch ergens je plezier vandaan halen? Docenten denken daar meestal anders over, want 
die zijn niet echt fan van deze eigenzinnigheid. Maar daar trek je je niets van aan: jij bent gewoon niet zo 
van de procedures en reglementen.

Vissen (19 februari tot 20 maart)
Je neemt je voor om dit jaar écht niet meer af te wachten tot het laatste moment. En je gaat ook écht 
niet meer zo lui zijn. Maar ehm, newsflash: dit zit een beetje in je. Je vindt al gauw dat je eigenlijk wel ge-
noeg gedaan hebt. Dat er nog niets op papier staat, betekent niet dat je er niet mee bezig bent geweest. 
Nadenken over een opdracht geldt toch ook als eraan werken? Slaap skippen om de nacht voor je ten-
tamen nog te leren of snel dat essay te typen doe jij niet gauw. Iedereen weet toch dat slaap ontzettend 
belangrijk is om lekker in je vel te zitten? Gelijk heb je hoor!

Ram (21 maart tot 19 april)
Jij bent eigenlijk best enthousiast over het nieuwe studiejaar. Weer een jaartje dichterbij dat diploma, 
whoep whoep!! Dit enthousiasme ebt echter langzaam weg als je ineens een blok vol vakken krijgt waar 
je je dan nét iets minder in kunt vinden. Wie heeft OOIT bedacht dat dit tien weken moet duren? Zeker 
als je ook nog eens moet samenwerken en jouw groepsgenoten NIET zien dat jouw idee eigenlijk het 
beste is.

Stier (20 april tot 20 mei)
Jij vuurt vraag na vraag af in de groepsapp van jouw klas en krijgt gewoon GEEN antwoord. Herkenbaar? 
Dit heeft er misschien mee te maken dat het al 3:12 uur ‘s nachts is en mensen meestal slapen of feesten 
rond die tijd. Jij doet echter niets anders tot jouw opdrachten af zijn en je zeker weet dat je er een mooi 
cijfer voor krijgt. Jij wil zekerheid, dus jij streeft niet (zoals heel veel studenten) naar een 5,5. Behalve als 
het gaat om een verschrikkelijk vak waar je het nut niet van inziet. Dan is een 5,5 prima... Het is gewoon 
voldoende, toch??

Tweelingen (21 mei tot 20 juni)
De kans is groot dat docenten jouw naam al weten na de eerste les van het nieuwe jaar. Jij bent namelijk 
niet bang om vragen te stellen. Sterker nog: je bent zo nieuwsgierig dat je van alles wel iets wilt weten. 
Je echt verdiepen in een onderwerp is echter niet zo jouw ding: jouw interesse is breed, maar niet diep. 
Een heel onderzoeksrapport schrijven over polymeren roept standaard één vraag bij je op: WAAROM?  
Was een uur luisteren naar de uitleg al niet genoeg?!
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H o r o s  c o p e n
Kreeft (21 juni tot 22 juli)

Waarschijnlijk hebben jouw nieuwe klasgenoten je naam nu al herkend van alle samenvattingen die jij 
ooit schreef (en die door iedereen worden doorgestuurd). Maar ehm, wist je dat je hier ook gewoon geld 
mee kunt verdienen? Zeker in jouw geval, want jij bent gedreven genoeg om te doen wat je moet doen 
en bent niet graag afhankelijk van andere samenvattingen. Alhoewel je over jouw eigen werk ook niet 
altijd even zeker bent... Jij bent de klasgenoot die zegt: “Ik gok op een onvoldoende hoor,” terwijl je een 
8,6 blijkt te hebben. Tot grote ergernis van je klasgenoten. Karma… Moeten ze hun samenvattingen zelf 

maar schrijven.

Leeuw (23 juli tot 22 augustus)
Jouw imago is belangrijk voor je. Ook op school, dus die 3,6 voor je tentamen deel je niet graag met je 
klasgenoten. Toch komt zo’n cijfer bijna niet voor bij jou, want zulke resultaten verpesten het algemene 
beeld van de student die jij echt bent. Als de docent jou klassikaal een complimentje geeft over jouw 

werk, lig je ‘s avonds glimlachend in je bed. Heerlijk even terugkijken op wéér een dag vol succes.

Maagd (23 augustus tot 22 september)
Jij komt een beetje langzaam op gang als je begint aan een opdracht. Je weet niet hoe je het moet doen 
en denkt dus UREN na over de uitwerking ervan. Ook al heb je nog geen letter op papier staan, in jouw 
hoofd is het alsof je al bijna klaar bent. Dat je uiteindelijk in de stress komt door jouw moeizame begin-
fase is niet jouw schuld, maar waarschijnlijk gewoon een foutje in het onderwijsprogramma. Of zoiets. 

Analyseren, afwegen en beslissingen maken is gewoon ontzettend belangrijk.

Weegschaal (23 september tot 22 oktober)
Jouw nieuwe klasgenoten weten het misschien nog niet, maar ze zullen er gauw genoeg achter komen 
dat jij tijdens groepsopdrachten DE persoon bent die je in je groepje wilt. Jij kan zo lekker samenwerken, 
want je zorgt ervoor dat iedereen zijn zegje kan doen. Zelfs dat stille meisje waarvan niemand zeker wist 
of ze überhaupt kon praten. Zorgen voor een chille groepsdynamiek is onbewust een beetje jouw top 
prioriteit. Dat er uiteindelijk op papier ietsjes minder van jouw bijdrage terug te zien is vind je gewoon 

flauw. Jouw taak was toch om een ‘derde wereldoorlog’ te voorkomen tijdens deze groepsopdracht? 
Dat is minstens een 8 waard.

Schorpioen (23 oktober tot 21 november)
Als je een leuk vak hebt ben je niet te stoppen en is jouw interesse oneindig. Een mega drive komt boven, 
waardoor je je ernstig kunt ergeren aan mensen die niet net zo gemotiveerd zijn als jij. Als iemand zijn 
best niet doet tijdens de groepsopdracht en iedereen ergert zich eraan, ben jij de aangewezen persoon 
om dit ongemotiveerde blok aan je been daarop te wijzen. Get yourself together, oké? We rekenen op je. 
Maar eh, klein detail: als je een vak heel stom vindt en het belang er niet zo van inziet, is de kans groot 

dat jij juist een tikje ongemotiveerd bent. 

Boogschutter (22 november tot 21 december)
Dat je afgelopen jaar liever naar de stad ging dan naar college... Tsja, daar denk je niet meer over na! 
Slecht voor je mood en slecht voor je prestaties. Jij focust je alleen op de toekomst. Dat je een beetje 
roekeloos en een tikkeltje onverantwoordelijk bent, is niet écht jouw fout. Verveling slaat gewoon nogal 
snel toe, waardoor je je regelmatig afvraagt wie die INTENS saaie vakken toch bedenkt. Het is alsof je 
bijna de stad in wordt gejáágd om te gaan shoppen in plaats van college te volgen. Je moet jezelf blijven 

uitdagen, toch??
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