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Dear ACD’ers, 

Boii, do I have some gossip for you this time! But 
do remember, what happens at the ACD stays at 
the ACD ;).  

March started off with some excursions to Avanti-
um, the glass blower and ARCNL and continued 
with the PAC symposium in Utrecht where all che-
mistry students could discover their interests and 
attend lectures about a variety of subjects. We 
have surely never seen so many interested first 
years at one of our own lectures…  

The second PhD lecture of this year taught us 
about water oxidation catalysis and mimicking 
enzyme activity within confined spaces. In April, 
BASF came by to show us their many impressive 
industrial plants, the one in Ludwigshafen is al-
most a small city on its own, and even sponsored 
our drinks! Well, they sure know how to make us 
happy. 

Rumour has it, so did Prague! During the foreign 
excursion, it became more and more evident what 
the main product from Czech was: beer (and lots 
of it)! We went to a beer museum, a beer research 
company and even one of the universities we vi-

sited had its own brewery (for research purpose 
only of course). This was all very educational, as 
you can never learn enough about beer! Though 
beer wasn’t the only thing Prague had to offer. 
We’ve also seen many HPLC’s, half naked wo-
men in clubs and beautiful views of Prague and 
the Moldau. 

The sunny weather in Prague was followed by 
some sunny days in Amsterdam, which you hope-
fully all have enjoyed! The ABC has finally got the 
chance to organize the cocktail workshop, which 
was cancelled because of the lost roof. However, 

the weather was perfect for some homema-
de mojitos and sex on the beach. But as we 
Dutchies say; “April doet wat ‘ie wil”, which 
basically means that the month April can be 
anything from snow storms to tropical sunny 
weather. Luckily, the last time the tempe-
ratures dropped that drastically was at the 
start of March when all of Science Park was 
covered in frost and everyone could ice ska-
te over the canals of Amsterdam. 

Even when we ACD’ers would get a little 
cold, the drinks were there every Friday to make 
us feel all warm and fuzzy again. Crazy hats, cats 
and traditional Dutch, the themes of the drinks 
made sure everyone could relate at some time 
or another. And I can happily announce that the 
funkyball season has officially started again! This 
is when you really know the summer season has 
started. The sport committee has definitely res-
ponded to this in the right way, by organizing wa-
ter skiing in Almere. Their ballroom dancing cour-
se sure heated up the room too. 

But the biggest sports event will always be the 
ONCS! Chemistry students from all over the 
country came to Utrecht to battle against each 
other in different sports, such as 30 seconds, kla-
verjassen en the more active sports volleyball or 
football and many more. At the moment, I can’t 
say anything for sure about the winner, but a little 
birdie told me that the ACD has a good chance of 
taking the first price (obviously)! 

There was also plenty of inspiration for us with the 
many talks from Ben Feringa, the Nobel laureate, 
and the second orientation market showing us all 

Voorzitter 
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the new projects. Some people were also inspi-
red to think about joining the board for next year, 
which inherently means that this is the beginning 
of the end of the 72nd board. But don’t get me 
wrong, we still have a few months ahead of us 
and we will make damn sure these will be as me-
morable as the others. 

Last but not least, our party committee organized 
the So You Think You Can Drink party at Amstel-
haven, which was a great success. Even though 
we suddenly had to stop the music and the party-
ing at one o’clock, the party kept going on at the 

Nota Bene and the activity at the Flux Festival will 
be A LOT of fun (but you didn’t hear this from me). 

This takes me to the end of my round of gossip, 
if you want some more you can (almost) always 
find me in the ACD room to hear the latest news 
or share some gossips with me. 

You know you love me, 

XoXo Captain Gossip 

aan het woord
Lots of love during So You 
Think You Can Drink 
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When you walk into the office of prof. dr. Henk Hiem-
stra you immediately see stacks of scientific articles, 
chemistry books and even some molecular model 
sets. You can be sure that you have entered the world 
of organic chemistry. 

Henk grew up in Friesland at a farm between Leeu-
warden and Franeker. When he was twelve he went 
to the HBS in Leeuwarden and when he was eighteen 
he started his study in Chemistry at the University of 
Groningen. His interest in chemistry started in middle 
school, more despite the teacher than because of him. 
The order of nature and the fact that different arran-
gements of atoms created different molecules with 
very distinct features fascinated him and caused him 
to study chemistry. Mostly due to the enthusiasm of his 
organic chemistry professors Henk chose for a specia-
lization in the same field.

When asked about his student life it becomes clear 
that Henk was, as you could call it, a model student. 
During his studies, he lived in a student flat very clo-
se to the university grounds and when he started his 
PhD he rented a flat together with his good friend Ben 
Feringa. His weekends were spent alternately in Gro-
ningen or working on the farm he grew up on. This did 
not leave much time for partying, especially during his 
PhD. However, on Fridays he and his friends would go 
to dinner and drink some beers or play some football. 
He wasn’t active at the study association in Groningen, 
but he did organize a very memorable workweek to the 
Ardennes with the other PhDs. 

After he worked in America for two years as a post doc, 
a job opened up in the research group of Professor 
Speckamp at the University of Amsterdam. Henk star-
ted working here in 1982 and has just recently offici-
ally retired, which means that he has spent 36 years 
working at the UvA! The first few years he still worked 
in the lab, but because of the teaching and guiding 
responsibilities and the literature studies, which as you 
can imagine took way more time when you couldn’t 
simply use Google Scholar or Web of Knowledge, his 
hours in the lab became fewer and fewer. 

His research mostly included the total synthesis of natu-
ral products. The synthesis of these compounds could 
take up to ten years, so you can imagine the satisfac-
tion when the synthesis was successful. Only some of 

these natural 
materials ac-
tually serve a 
purpose in our 
society. Ho-
wever, in his 
own words: 
“spielerij is be-
langrijk”, which 
means that the 
process of dis-
covering the synthesis route sometimes has more me-
aning than the final product. This can namely teach us 
about synthesis and structure/reactivity relationships, 
which according to Henk is the most important task for 
academics. He can look back on a fulfilling career in 
organic chemistry during which he has guided roughly 
45 PhD students, brought flash chromatography to the 
UvA from America and has synthesized many natural 
compounds. The molecule he will always remember is 
gelsemine, an appealing alkaloid from a tropical plant 
with yellow flowers. This was the first molecule he wor-
ked on in Amsterdam and the synthesis took about ten 
years! “We were the first to find a synthesis route, si-
multaneously with a group in England. But our synthe-
sis route was much better!” 

It is clear that Henk cares a great deal about the ACD 
as he is one of our most loyal sponsors. That is why we 
asked him what he thought the most important aspects 
of our study association are. “The experiences with 
universities and companies in the Netherlands and in 
other countries as you do with your study trip abroad. 
The PAC symposium, which is why I never gave col-
lege on the same day as the PAC symposium. And of 
course the social contact or in other words ‘de gezellig-
heid’.” And we couldn’t agree more.

Nowadays, Henk and his wife live in Maarssenbroek. 
His three daughters have already left the parental 
home. And just recently Henk had the great duty of gi-
ving away one of his daughters at her marriage cere-
mony. Now that he has retired there is more time left 
for his hobbies, such as making trips with the caravan, 
hiking and biking. Henk even lets us know that he has 
a trip planned soon. Henk Hiemstra, thank you for 
all the great lessons in organic chemistry! You will 
forever be known as the man who can draw mole-
cular structures with the speed of light.

Exclusive interview
HENK HIEMSTRA Henk Hiemstra in 2000 with his Ja-

panese collegues of which one is 
a Nobel laureate
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Every once in a while we have our ups and then 
every once in a while we have our downs. We 
will take a quick look at the mo-
lecules that make you mad with 
love and the ones that make end 
up crying at Grey’s Anatomy af-
ter eating 2 tubs of Ben & Jerry’s 
ice-cream. 

Okay I lied, there can be no quick 
take on these molecules, as there 
are no molecules that are single 
handedly responsible for the highly 
complex behaviours that humans 
exhibit. We can, however, look at 
the molecules that seem to play a 
large part in this. 

Let’s start off with dopamine. Dopa-
mine, a metabolite of the amino acid tyrosine, acts 
as a neurotransmitter via G protein-couples and is 
involved in a multitude of processes in the human 
body, ranging from hormonal regulation (might 
have something to do with the binge eating) to your 
internal reward system (might also have to do with 
the binge eating). Not surprisingly activities like ha-
ving sex and enjoying food stimulate the release of 

the molecule, which might relief your sorrows when 
you are feeling particularly emotional. 

On the other side of the spec-
trum there is epinephrine. Epi-
nephrine, more commonly 
known by the name adrenaline, 
is a molecule excreted by the 
adrenal gland near the kidneys 
(ad=near ren=kidney, hence 
the name). Just like dopamine 
the compound is derived from 
the amino acid tyrosine. The 
molecule activates the sympa-
thetic nervous system, and al-
ong with it the fight-flight-freeze 
response. In a way epinephrine 
is the reason that you want to 
watch hours of Netflix on end, 
as it activates the general stress 

response in your body. This property is also related 
to its life saving ability to jumpstart an arrhythmic 
heart and suppress potentially lethal inflammations 
caused by allergies. Epinephrine, to stay on topic, 
also has an effect on your mood, making you feel 
more alert and focussed when it surges, which is 
why it sometimes is more fun to see a horror film 
instead of a soap opera. 

Dopayours, Dopamine and 
of course Epinephrine

There definitely was a 
lot of dopamine during 
the ACD party!

Henk Hiemstra in 2000 with his Ja-
panese collegues of which one is 
a Nobel laureate
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Naam:   Maria Dam
Woonplaats:  Diemen
Sterrenbeeld:  Stier
Lievelingskleur: Roze
Schoenmaat:   39
Favoriet soort schoen: Hakschoenen

Exclusief interview 
MARIA DAM

Hoe is je obsessie met schoenen begonnen?

Mijn moeder had een soort opzet hakken in de 
verkleeddoos gelegd. Ik paste ze nooit, maar ik 
droeg ze wel altijd. Op een gegeven moment 
had ik dezelfde schoenmaat als mijn moeder en 
heb ik haar hakschoenen mogen lenen voor de 
schoolmusical. Ik voelde me grandioos. Mocht 
verder ook nooit hakken dragen van mijn ou-
ders, maar daar is wel mijn liefde voor hak-
schoentjes begonnen. 

Herinner je je nog je eerste paar hakken?

Samen met mijn goede vriendin Fransje kocht 
ik voor de eerste keer hakjes. Fransje had roze 
hakjes en ik rode. We waren er allebei behoor-
lijk verliefd op. Op school hadden we ze dan 
ook allebei aan en liepen we als Katrien en Min-
nie Mouse over het plein.

Gooi je ook weleens schoenen weg?

Sinds mijn 18e heb ik ongeveer 10 paar schoe-
nen weggegooid, maar dat was ook omdat ze 
volledig kapot waren. Bijvoorbeeld open zolen. 

Nu ruil ik veel schoenen en geef ik ze ook wel 
weg als ze bij mij niet lekker zitten of bij andere 
mensen beter staan.

Draag je veel verschillende schoenen in een 
week?

Bijna iedere dag van de week heb ik andere 
schoenen aan. Ik stem ze ook vaak af op de 
rest van mijn kleding.

Wat vind je van voeten? 

Niks bijzonders eigenlijk. Ik vind ze niet lelijk, 
maar het is ook niet alsof ik een voet fetisj heb.

Hoeveel paar schoenen koop je in een jaar?

Dat zullen er ongeveer 10 paar zijn. Waarvan 
ik dus ook een deel weggeef. Meestal aan het 
begin van de zomer en de winter koop ik dan 
nieuwe schoenen. Je kunt wel zeggen dat mijn 
stufi een grote bijdrage heeft geleverd voor mijn 
schoenencollectie.

‘Voeten zijn niets bijzonders’
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Statistieken van 
Maria’s Collectie:
65 paar schoenen, waaronder:

6 paar slippers
30 paar met hakken
5 paar gympen
10 paar laarzen
2 paar pantoffels
10 paar platte zomer schoenen
1 paar waterschoenen
5 paar handschoenen

Top 5:
1. Mijn Jimmy Choo’s
2. Velvet naaldhakken van Graceland
3. Legergroene peep-toe laarzen van de Primark
4. Houten sandaalhakken van Steve Madden
5. Zwarte lakschoenen met gesp van Graceland

‘Voeten zijn niets bijzonders’

65 paar schoenen?!
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‘Ik wil gewoon klein en hard’ - Sam ‘Hoeveel appels 
zitten er in fruit?’ 
-Yorrick

‘Dit is echt symbolisch voor 
de liefde; met een aantal sto-
ten kom je wel op de goede 
plek.’ -Davita

‘Mijn mond is sowieso groter!’ -Gea

Wat voor onderbroek heb jij?

‘Ik word wel moe van al dat rekenen.’ -Mees 
(czk naar euro)

‘Dit is de gezellige tafel.” - Michael. “Jij zit 
er aan, dus dat kan niet.’ - Tessa

‘Ik voel me net 
als een kolom dat 
zonder eluens zit. 
Helemaal droog. 
Moet nog wat alco-
hol bij.’ -Bastiaan

‘Als ik niet op de dansvloer sta, 
ben ik op de wc.’ -Demi

‘Die dansvloer is gewoon letterlijk plakband’ 
-Maartje
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‘Hoeveel appels 
zitten er in fruit?’ 
-Yorrick

‘Ik word wel moe van al dat rekenen.’ -Mees 
(czk naar euro)

‘Ik vond die pissende man-
nen wel echt top’ -Maartje

‘Ga al een paar dagen lekker. Ben best wel vrolijk 
eigenlijk. Het is belachelijk.’ -Julian

‘Ik verheug me alweer op de te-
rugweg, want dan kan ik weer 
zitten’ -Demi

‘Als we klaar zijn, dan gaan we 
verder’ -Soof

‘Ahhh, je moet gewoon zuipen joh’ -Pjedr

‘Ik word normaal 
al misselijk van 
een schommel, 
maar een vlieg-
tuig kan ik heb-
ben’  -Mees

‘Ik wil gewoon met die zwarte heer spelen’ 
-Sam

‘Geen broek is de beste broek’ -Bastiaan

‘Als er echt 
1 ding is 
wat ik niet 
ga doen 
in de och-
tend, dan 
is dat iets.’ 
-Lars
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Train jij ook voor een 118-pack?
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Train jij ook voor een 118-pack?
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When we hear the word botox, we immediately 
think about its cosmetic purposes of lifting faces 
into a symmetric and supposedly flawless new 
face. I personally imagined botox being a weird 
jelly-like substance that is injected into the skin of 
preference to fill up the skin. But I have come to 
find that botox has many more purposes than just 
cosmetic ones. In fact, botox was not originally 
discovered to be a cosmetic product.

Botox is derived of Botulinum toxin which is often 
shortened to BTX. It is a neurotoxic protein that 
is produced by a bacterium. The protein prevents 
the release of the neurotransmitter acetylcholine 
from the axon into the synapse, which causes pa-
ralysis in the cells. If one eats 
food infected with 
the botulinum toxin 
producing bacterium, 
the person is infected 
and will most likely 
suffer from Botulism. 
Botulism is a disease 
that causes the mus-
cles to become paraly- sed. Facial 
and throat skeletal muscles are often the first to 
become paralysed. The very first symptoms of 
botulism are reduced salivation and lacrimation, 
nausea and vomiting. Death is caused by failure 
of the lungs or cardiac arrest, but nowadays most 
people recover from the disease. 

BTX has seven different types, called A to G. 
Type A and B are used cosmetically and medical-
ly. Medical purposes include treating muscle de-
fects like spasms or overuse of muscles with the 
neurotoxin. The cosmetic purposes are the uses 
of botox that everyone knows: reducing wrinkles. 
To fill parts of the face, a very small amount of bo-
tulinum is injected in the face to loosen the mus-
cles and reduce wrinkles. 

Like many medicines or drugs, botulinum has 
some nasty side effects. It is safe to use but used 
in the wrong way very bad consequences may 
occur. Most commonly, the toxin is injected into 
the wrong muscle group or it can spread to the 
wrong places, causing paralysis in the wrong pla-
ces.

As mentioned, botulinum toxin works by inhibi-
ting neuroexytosis. Important to note is that the 
toxin does not kill a neurocell. The protein 

works as follows: it is a sin-
gle-chain protein that can 
be cleaved into a heavy 
and a light chain. The 
heavy chain binds to the 
presynaptic cholinergic 
neuromuscular end pla-
te. This is what connects 

a neurocell to a muscular 
fiber. Proteins in the membrane of the cell cal-

led SNAPs are inhibited by the light chain of the 
botulinum toxin. These SNAPs normally release 
the neurotransmitter acetylcholine, but not in the 
presence of the toxin. When the toxin is injected 
it takes about two weeks before it shuts down the 
neurcell. Three months after inhibition, the nerve 
cell can slowly regain its normal function which is 
completed after six months.  

The Chemistry of BOTOX

Botulinum toxin is the most 

acutely lethal toxin that 

is known, with a median 

Lethal Dose of 0.2 ng/kg.
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Gezocht: Een, bij voorkeur een wat ouder, lid van 
het ACD met interesse in het organiseren van een 
enkel groot even voor alumni. 
Functie: Algemeen lid.
Bezigheden: De commissie houd zich bezig met 
het organiseren van dé VOLA activiteit, een soort 
mini-symposium voor de oud-leden. Tijdens dit 
symposium worden er natuurlijk praatjes gehou-
den, maar het biedt ook een goede mogelijkheid 
tot netwerken (stiekem ook voor de VOLA com-
missie). Daarnaast verricht de commissie recher-
chewerk omwille van het opsporen van nog niet 
geregistreerde afgestudeerden. 
Contactpersoon: Celine Nieuwland.

Verenigde Oud-Leden 
ACD zoekt nieuwe le-
den:

Gezocht: Een literair sterk onderlegde schrijver 
die met gemak de vox populi in de letteren weet 
te vangen.
Ben jij van het nepnieuws, of houd je toch meer 
van de traditionele pamfletten? Stuur je in het ge-
heim een klein leger internettrollen aan, of ben 
je een eerder een begaafd politiek cartoonist? In 
alle vier de gevallen zou de bladcommissie goed 
gebruik kunnen maken van je phronesis in het 
schrift. 
Voor verdere toelichting, neem contact op met 
Lars Overwater.

Bladcommissie zoekt 
propagandist:

Wij zoeken een archivaris die met een neus voor 
oude boeken en tijdschriften. 
Met de vijftigste jaargang van het ACiD in het 
vooruitzicht hebben wij een werkkracht nodig die 
de geheimen van de vroegste edities bloot durft 
te leggen. De annalen van de vereniging wachten 
op uwer doortastend oog, wij op uwer medewer-
king.
Princeps: Lars Overwater. 

Bladcommissie zoekt 
virtuoos documenta-
list: 

Een man met vies baardje heeft donderdag na 
het ‘so-you-think-you-can-drink’ feest een meisje 
gedrogeerd en een avond vastgehouden in zijn 
huis. Het meisje heeft pas om 13 uur de uitgang 
weten te bereiken. Ze maakt het naar omstandig-
heden goed. De zieke geest durfde het zelf nog 
“erg gezellig” te noemen.

Meisje vastgehouden:

Rumour has it, dat de verantwoordelijken voor 
het gatenschandaal in het ACD hok helemaal zijn 
doorgeslagen. Niet alleen hebben ze het ACD een 
klap verkocht, ook in Praag hebben ze cultureel 
erfgoed besmet met zonden. Niet te geloven dat 
mensen zo seksueel gefrustreerd kunnen zijn.

Gatenschandaal ACD:

Man met schnelle bril is hopeloos verliefd gewor-
den op een Tsjechische meid. Hij wil er schnel 
vandoor gaan met haar, maar zijn ome Duo is er 
niet van gediend en houdt hem aan Amsterdam 
gekluisterd. Hij zit met de handen in het haar. 

Schnelle man:
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‘Als je niet gaat slapen, hoef je ook 
niet op te staan’ -Anna

‘Natuurlijk drink ik geen water, wat denk jij?’-Julius

‘Wel relaxed dat de zon schijnt, anders zou 
je echt niets kunnen zien’ -Julius

‘Ken je Marco al? Hij lijkt een beetje op 
een opgefokte Pokémon?’ -Bastiaan

‘Huh, wie zit er aan m’n 
ballen?’-Michael‘Ik kan niet alleen een tong pak-

ken, want dat is raar’ -Davita

‘Hoe groter de slok, 
hoe minder het 
brandt’ -Maarten

‘Ik spring een over een zwerver en 
meteen ben ik vet elitair.’ -Robin

‘For me the pizza Hawaii 
with extra ananas.’ -Rens 
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‘Het is pas een echte BEC als Marco 
heeft gekotst’ -Rens

‘Waarom ben ik zo’n 
staatsmongool?’ 
-Maurits

‘Sam, als jij kleiner zou zijn, zou je 
echt op een kabouter lijken’ -Laurens

‘Godsamme ik moet 
echt vreemden gaan 
knuffelen’ -Mees

‘Neuk me, neuk me, 
neuk me’ -Mees

‘Kort en pittig is 
waar ik voor ga, 
lekkerlekkerlek-
ker’ -Pieter

‘Doorrrpoepennnn’ -Tula

‘Ik had gelukkig deze keer 
wel gewoon mijn broek uit-
gedaan’ - Laurens

‘Hey stabiele zijligging is gewoon 
best wel een chille positie’ -Maarten

‘Als je mensen kan naai-
en, dan moet je naaien’ 
-Nadav

‘Sophie heeft mij vol onderge-
spoten met vocht, maar het zaad 
kwam er niet uit’ -Lucien

‘Ik ben zwan-
ger’-Davita → 
‘WAAR IS MIJN 
BUIK?’ -Marit

‘Mandogasme’ 
-Maxime
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Na lang en veel onderzoek hebben we ein-
delijk de woonplaats van de wereldberoemde 
avant-gardist Jonah Albert. Toen we hem daar in 

de ochtend opwachtten konden we hem vinden 
in zijn normale extravagante kleren. Jonah Albert 
was niet beschikbaar voor commentaar. 

JONAH ALBERT 

Om te zien hoe de internationale ster zich in zijn 
vrije tijd kleedt, zijn we een tijd later teruggeko-
men om meer foto’s van buiten te maken. Jonah 

had schokkend normale kleren aan; niet iedereen 
kan elk moment van de dag perfect zijn. 
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Speciaal voor de volgende exclusieve foto’s zijn 
we naar binnen gegaan. 
Eenmaal binnen zat de ster schokkend genoeg in 
een normaal joggingspak(!) de krant te lezen. 
Helaas konden we niet meer foto’s maken voordat 
we werden ontdekt en werden aangevallen door 
de maniakale diva.

ontmaskerd
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Plagiaatschandaal ACiD?
Er is ter ore gekomen dat Spectrum spreekt van een plagiaatschandaal. ACD zou het blad van Spec-
trum gekopieerd hebben, zie onderstaand artikel:

Een reactie van Lars Overwater, editor van het 
desbetreffende blad ACiD:
“Oh plagiaat? Ja, we hebben ons laten inspireren 
door een aantal hoog aangeschreven kranten, 
zoals the Guardian en de Volkskrant. Spectrum? 
Dat heeft toch iets met autisme te maken? En die 
hebben dan ook een blad? Ja, we hebben er tot 
op heden nog geen een van ontvangen. 

Mag ik ze eens zien? Dit komt me wel bekend 
voor. Volgens mij was het toiletpapier een keer 
op. Maar nu ik er zo naar kijk, ziet het er best pri-
ma uit. Heeft wel wat weg van die van ons. Is het 
eigenlijk wel plagiaat te noemen als niemand zo’n 
blad leest? En voor die bierkrat wil ik ze graag uit-
nodigen om even langs te komen. De Appie was 
hem namelijk vergeten mee te nemen laatst.” 

Volgende keer in ACDprivé
Bastiaan is ge-
vonden!

Roy van Sluis heeft de altijd 
verdwenen Bastiaan gevon-
den in een huisje in Limburg.
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Bebrilde dief steelt boek en gooit deze 
gelijk weg wegens te kleine achterzak

Schijnbaar houdt 
de commissaris 
Activiteiten en Bar 
al maandenlang 
een hamster in zijn 
postvak. 

Er wordt gretig gevist 
naar Volendams schoon.

Tutor zit 
zonder 
tutorraad

Rens Roos stapt uit hype 
train na het uit elkaar vallen 
van de Alkmaar squad.

Rens Ham 
wil geen 
ananas 
meer op 
zijn pizza.
De verloren 
nacht van 
Tula is nog 
steeds niet 
teruggevon-
den.
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HOROSCOOP
Wat staat er deze twee maanden voor u in de sterren?

Ram: 21 maart t/m 20 
april
Wellicht vraag je je al 
tijden af waarom je 
geen EC haalt. En wel-
licht doe je dit ook niet. 
Probeer dus vrolijk ver-
der te pilsen, wellicht 
schop je het nog tot 
ACD’er van de maand. 

Stier: 21 april t/m 21 
mei
De brie met de bril is een 
centraal figuur voor je de 
laatste tijd. Het is daar-
om ook belangrijk om 
erg aardig te zijn voor 
tweelingen de komende 
dagen, want barmhartig-
heid wordt altijd beloond. 

Tweelingen: 22 mei t/m 
21 juni
Ondanks het feit dat je 
de afgelopen maand 
heel hard hebt gewerkt, 
is het belangrijk dat je je 
aandacht niet laat ver-
slappen. Er zitten name-
lijk vele adders onder het 
gras en het is belangrijk 
dat jij van je af kan bijten 
wanneer mensen onder 
valse voorwendselen 
vriendelijk tegen je zijn. 

Kreeft: 22 juni t/m 21 
juli
De sterren voorspellen 
dat er komende maand 
wellicht spanningen 
zullen uitbreken onder 
je vrienden. Trakteer ie-
dereen bijvoorbeeld op 
een gezellige vakantie!  
Boogschutter weet nog 
wel een bestemming. 

Leeuw: 22 juli t/m 22 
augustus
Je hebt voor hetere 
vuren gestaan dan die 
van deze maand, maar 
wees vooral jezelf en 
dan komt alles goed. 
Behalve als je aan the-
ater doet, dan moet je 
vooral iemand anders 
zijn. 

Maagd: 23 augustus 
t/m 23 september
De volgende zin is niet 
waar. De vorige zin is 
waar en je krijgt een 
baby.

Weegschaal: 24 sep-
tember t/m 23 oktober
Binnenkort zal je soms 
uit balans kunnen raken 
als je daar gevoelig voor 
bent. Zorg er daarom 
voor dat je snel in even-
wicht raakt door met klei-
ne volumes te extrahe-
ren. 

Schorpioen: 24 okto-
ber t/m 22 november
Deze maand staan de 
planeten helemaal in 
jouw voordeel, dus het 
is belangrijk dat je voor-
al veel dingen doet. 
Maar ook als je hele-
maal niets doet komt 
het goed, want je ster-
ren staan toch goed. 
Je (horoscoop) kan 
dus niet missen deze 
maand.

Boogschutter: 23 
november t/m 21 de-
cember
Omdat je een nobel 
persoon bent is het 
duidelijk dat je het on-
recht in de wereld niet 
kan verdragen. Volg 
daarom je passie en 
vlieg bijvoorbeeld naar 
Syrië om daar met een 
rebellengroepering te-
gen Daesh te vechten. 

Steenbok: 22 decem-
ber t/m 20 januari 
Door de stand van Mars 
hangt er veel geluk in de 
lucht voor je. Neem daar-
om eens een risico en 
neem een tweede hypo-
theek op je huis en inves-
teer dat geld in Bitcoin. 
(Deze horoscoop is niet 
aansprakelijk voor enige 
financiële schade.)

Waterman: 21 januari 
t/m 18 februari
Je hebt met recht het ver-
moeden dat je vrienden 
op het verkeerde pad 
raken (letterlijk). Twijfel 
daarom niet om op het 
juiste moment de autori-
teiten in te schakelen. 

Vissen: 9 februari t/m 
20 maart
Wellicht is het tijd voor 
je om je eigen pad te 
banen en je eigen lot 
in werking te zetten. 
Neem geen advies 
meer van mensen en 
doe vooral dingen op 
je eigen manier en dus 
niet ‘zoals het geschre-
ven staat’.
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1 Hoeveel van het nieuws krijg jij mee?
A. Ik krijg een melding van ieder relevant weten-
schappelijk artikel. No way, dat ik achterblijf.
B. Ieder hoog aangeschreven krant lees ik tijdens 
mijn koffiepauze weg.
C. Geen dag gaat voorbij zonder dat ik iets 
meekrijg over de laatste conflicten in de wereld. 
Hoe kan ik ze anders helpen?
D. Het enige nieuws wat ik meekrijg is van mijn 
Facebook feed.

2. Wat ga jij dit weekend doen?
A. Ik ga weer het lab op. Big breakthrough coming 
up.
B. Een boek lezen.
C. Vrijwilligerswerk.
D. Lekker feesten met mijn besties.

3. Je hebt zojuist een mail gekregen waarin je 
een baan aangeboden wordt op een prestigi-
euze universiteit. En je salaris is echt dik veel 
moneyz. Wat doe je? 
A. Je neemt het offer aan en gebruikt het geld om 
je onderzoek uit te breiden.
B. Je schrijft een goed geformuleerd antwoord, 
waarin je de baan aanneemt, de universiteit be-
dankt en uitzet hoe je deze kans gaat gebruiken 
om de wereld te verbeteren.
C. Je gaat in op het offer en met het geld start je 
een organisatie die opkomt voor kinderrechten in 
derdewereldlanden.
D. “Wacht, is het vandaag 1 april?’ is jouw eerste 
reactie en sleept de mail naar de prullenbak. Dit is 
overduidelijk niet iets voor jou. 

4. Welk dier zou jij het liefst willen zijn? 
A. Een kat.
B. Een przewalskipaard
C. Een duif.
D. Een puppy, die zijn echt te cute.

5. Er is een grote brand uitgebroken op de plek 
waar je nu bent. Je moet echt nu iets onderne-
men. Wat doe je?
A. Met de brand cursus van Michiel in het achter-
hoofd schiet ik zo snel mogelijk naar het meest 
adequate blusmiddel om te helpen de brand te 
blussen.  
B. Ik MOET helemaal niks, maar KIES er wel voor 
om snel naar buiten te rennen.
C. Met een witte vlag loop ik naar de brand toe en 
geef hem de ruimte zijn gevoelens te uiten op een 
emotioneel gezonde manier tot hij is opgebrand.
D. Oh shit! Ik zie er echt niet uit nu. Even snel 
opfrissen, want ik wil er wel goed uitzien voor de 
brandweerhunks.

6. Wat is je favoriete midnight snack? 
A. Popcorn, die endotherme reactie spreekt me 
wel aan.
B. Kaviaar, een eetlepel is voldoende.
C. Miniwortels met hummus.
D. Ch!pz.

7. Voor de laatste aflevering van Cribs komen 
ze bij jou thuis langs, wat is het opmerkelijke 
dat ze tegenkomen?
A. Een uiterste grote puinhoop van lege instant 
noodles wrappers en een kledingkast vol onge-
wassen labjassen.
B. Een stapel boeken op de grond aangezien de 
gehele boekenkast uitpuilt van de romans en de 
novellen.
C. Een klein en bescheiden huisje, wat volledig 
zelfvoorzienend is.
D. Van ieder magazine heb je de zelftest gemaakt 
en de uitslag ervan op je muur gespijkerd. 

Word jij later een 
Nobelprijswinnaar?
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Vanwege het animo voor de vorige ad-
vertentie en omdat wij iedereen een eer-
lijke kans gunnen zich op te geven voor 
dit fantastische project, plaatsen wij deze 
advertentie nog een enkele maal. Je hebt 
niet veel tijd meer om je aan te melden, 
alhoewel je je wel gaat buigen over een 
grote spanne daarvan, dus meld je snel 
aan!
Waar kan je je dan ook alweer voor aan-
melden? Je kan je nu nog heel rap en snel 
aanmelden om in de archieven van het 
ACiD te duiken voor de lustrumeditie van 
dit fantastische blad. ACiD bestaat name-
lijk volgend studiejaar een mooie 50 jaar 
en om dit te vieren willen wij hier speciale 
editie(s) aan wijden. Hiervoor zoeken wij 
dus een leuke schrijver of schrijfster die 
het leuk lijkt om door de oude edities van 

het periodiek te rommelen om daar parel-
tjes van uitgaves en hilarische artikelen 
uit te plukken. 
Natuurlijk betekent dit speuren niet dat 
je eigen creativiteit volledig aan banden 
moet worden gelegd. Als je eenmaal deel 
bent van het team, heb je zelf ook een vin-
ger in de pap. Mocht het zo zijn dat je op 
je tong moet bijten om niet door te blijven 
ratelen over de oneindige mogelijkheden 
van een ode aan de oudere tijdschriften, 
zoals bijvoorbeeld het schrijven van een 
verhaal/artikel op basis van willekeurig 
gekozen zinnen in de oude ACiD’s, nodi-
gen we je graag uit om je voor dit project 
aan te melden. 
Kortom, als je deel wilt nemen, schrijf dan 
even een mailtje naar de bladcommis-
sie of stap op ons af en wie weet ben je 
volgend studiejaar een van onze trouwe 
commissieleden. 

Laatste kans op vacature 
lustrumeditie blad

Meld je snel aan!

Dit wil je niet missen!

Voornamelijk A:
Wetenschap zit in je hart en nieren. Er gaat geen moment voorbij zonder dat je aan scheikunde
denkt. Ga zo door en wie weet sleep jij wel zo’n mooie Nobelprijs voor Scheikunde binnen.

Voornamelijk B:
Jij bent behoorlijk literair ingesteld en kan de prachtigste metaforen en aansluitende bruggetjes 
Verzinnen. Geen wonder dat voor jou dan ook de Nobelprijs voor de Literatuur in het verlengde ligt.

Voornamelijk C:
Zo één met de wereld als jij is er geen. Alles gaat je aan het hart, van recycling tot burgeroorlogen. 
Het is dan ook logisch dat jij later de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst zal nemen. 

Voornamelijk D:
Over jou valt niet heel veel te zeggen. De enige reden waarom je deze test maakt is omdat je helemaal gek bent van de zelf-
testjes uit alle magazines. Helaas is hier echter niet een Nobelprijs mee te verdienen. 

Antwoorden nobelprijswinnaarquiz:


