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Redactioneel
Jeannine de Kuijper
Lieve Scoop-Lezers,
De ijzige lucht laat je haren wapperen en slaat in je gezicht.
Het bonzen van de bas weergalmt door je voeten en baant
zijn weg door je botten. De adrenaline neemt toe. Of het
nou de achtbaan is bij Walibi of de Efteling, het dansen bij
Melkweg of Paradiso, of zelfs door de ruimte reizen in een
raket, ze hebben allemaal één ding gemeen: hard gaan.
Dit thema staat centraal in deze editie van de Scoop.
Sommige artikelen verdiepen zich in de prothesen bij de
paralympische spelen en topsport, terwijl andere extreme
weersomstandigheden beschrijven. Ook zullen een paar
van de redactieleden de ruimte ingaan - meer dan genoeg
mogelijkheden om hard te gaan.
Ook deze editie bracht veranderingen met zich mee: zo
heeft Matthijs Laan helaas afscheid van ons genomen.
Dit wekte de vraag op: “wie gaat dan Sciencenieuws en
een gedicht schrijven?” Gelukkig zijn wij als redactie niet
makkelijk uit het veld te slaan en heeft Nigel Sciencenieuws
overgenomen en heeft Abel een prachtig gedicht
geschreven.
De Scoop deelt deze maand weer een fles wijn uit! Deze
keer wordt het Marten Folkertsma – gefeliciteerd! Je mag
hem op komen halen bij de NSA-kamer.
Tot de volgende keer!
Jeannine
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Activiteiten
Gala
Vrijdag 22 december
De nachten worden langer, de feestkleren komen
weer uit de kast, dus is het
weer tijd voor een speciaal
feestje. De BalCie heeft
weer een prachtig gala georganiseerd, dit jaar met
het thema Las Vegas! Dus
trek je strakke pak aan of je
mooiste jurk, en kom dansen op het gala!

Simon Ilić

Bètaquiz
Woensdag 6 december
Het is tijd om te bewijzen
wie de slimste vereniging
van Science Park is! Tijdens de bètaquiz strijden
alle studieverenigingen tegen elkaar voor eer, roem
en erkenning van de studenten en professoren. In
teams van twee zullen de
deelnemers vragen beantwoorden over alle vakgebieden die op Science Park
behandeld worden.

Niet alleen het bestuursjaar gaat hard, maar als ik
terugkijk, en ik denk dat het gros van jullie het hierover
met mij eens zal zijn, gaat mijn hele studententijd in een
sneltreinvaart voorbij. Ik denk dat ik nu, met mijn 21 jaar
en vierdejaarsbachelorstudentschap, de perfecte mediaan
ben van de standaard NSA-kamerpopulatie. Toch voelt
het voor mij niet alsof ik op de helft ben, maar juist alsof ik
gisteren pas begonnen ben. Misschien ging ik de afgelopen
drieënhalf jaar wel zo hard, dat ik niet doorhad dat om mij
heen de tijd doortikte.

Wintersport
Vrijdag 9 t/m zondag 18
maart 2018
Het aller-aller-állerleukste
weekje van de NSA komt
er weer aan: de NSA gaat
namelijk weer op wintersport! Ga los op de pistes,
off-piste of in de lokale
après-skibar. Inschrijvingen gaan meestal hard, dus
houd dit reisje in gedachte!
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Het woord van de NSA
Het gaat hard. Eind november alweer. Dit is de derde keer
dat ik jullie met het woord van de NSA mag verblijden.
Het lijkt niet lang geleden dat ik over mijn eerste stukje
voor de Scoop zat te ploeteren. Ik weet het nog goed.
Wij waren net aangetreden als bestuur. Na een intensieve
inwerkperiode veranderden wij eindelijk van onnozele
kandidaatsbestuursleden in een volwaardig NSA-bestuur
en was het aan mij ons als eerste voor te stellen in de
Scoop. Maar inmiddels zijn wij na de presentatie van ons
halfjaarverslag officieel over de helft van ons bestuursjaar
én al op zoek naar vervanging.

Terugblikkend op de afgelopen jaren is een van de beste
bestedingen van mijn relatief weinige tijd het meegaan op
de NSA-reizen geweest. Was het bergbeklimmen in Japan,
leren over deeltjesfysica in CERN of de Alpen onveilig
maken, overal hadden we plezier én leerden we ook nog
eens wat. Met de NSA ben ik op plekken geweest waar
ik anders nooit gedacht had te komen. Mijn advies is dan
ook: blijf niet met je neus in de boeken, maar gebruik je
studententijd ook voor zelfontplooiing en schrijf je in voor
een studiereis, excursie, liftweekend of wintersport en doe
nieuwe ervaringen op.
Work hard, play hard.



Scoop november 2017

Inhoud
Sciencenieuws4
Een beknopte verzameling van de wetenschappelijke
ontwikkelingen, van het eetgedrag van dinosaurus tot
de seksuele competitie van een eend.
Extreme weersomstandigheden
Hard gaan in het weer.

6

4

Technologie staat voor niets:
Topsport; dé plek waar hard gaan nooit hard genoeg is.
Revoluties in zwempakken
Een zwempak die de weerstand tijdens het
zwemmen vermindert.
Ontwikkeling in prothesen
Hoe helpen prothesen mee met het sporten?

9

10

De geschiedenis van de wiskunde
Een duik in de getaltheorie.

12

De geschiedenis van de natuurkunde
De eerste bezoeken aan het hemelruim.

16

Puzzel18
Commerciële space race
19
De plannen van SpaceX gaan een stuk verder dan die
van haar concurrenten.
Op stap naar ... de universiteit22
Wat doe je als je onderweg bent naar de universiteit?
Boekrecensie24
Reis met Paterniti en Dr. Harvey door Amerika met
Einstein in een Tupperwarebakje.
Hard, harder, hardst
Hoe kunnen we naar andere sterren reizen?

25

Gedicht28

9
10
19
25

3

Sciencenieuws
Nigel van Herwijnen
Penis eend groeit bij seksuele competitie
In een onderzoek in South Hadley,
Massachusetts is gebleken dat de lengte van
de penis van mannelijke eenden drastisch
kan veranderen wanneer zij indruk moeten
maken op een vrouwtje. Om erachter te
komen hoe mannelijke eenden vrouwtjes
voor zich winnen, werden twee verschillende
groepen bestudeerd. In de ene groep waren
evenveel vrouwtjes- als mannetjeseenden
aanwezig, terwijl in een andere groep
significant minder vrouwtjes aanwezig waren.
Naast veranderingen in het gedrag van de
eenden, werd al snel duidelijk dat de penis
van de eend groeide om meer kans te maken
op voortplanting. Dit was goed te bestuderen,
omdat bij een aantal eendensoorten elk
broedseizoen een nieuwe penis aangroeit. Het
aangroeien van een nieuwe, grotere penis, is
dus te zien als een vorm van evolutie om de
kansen op voortplanting te vergroten. Een
verrassende conclusie, aangezien evolutie
meestal pas zichtbaar is over meerdere
generaties, in plaats van binnen een enkele
levensduur. Deze constatering kon helaas
niet bij alle eenden gemaakt worden. De
bestudeerde eendensoort, de rosse stekelstaart,
staat er namelijk om bekend om al op jonge
leeftijd te pesten en zelfs te vechten tot de
dood. Dit zorgt voor grote ongeregeldheden
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in de hormoonspiegels van deze dieren,
wat uiteindelijk de groei van de penis kan
belemmeren.

Dinosauriërs blijken flexitariërs
Hoewel er waarschijnlijk genoeg te eten
was voor herbivoren in de Americas, zijn
aanwijzingen gevonden dat deze vegetariërs
hun dieet soms toch iets uitbreidden.
In uitwerpselen van 75 miljoen jaar oud
in Utah zijn namelijk resten van krab
en andere kreeftsoorten gevonden. Een
buitengewone ontdekking, aangezien het
in het dierenrijk niet vaak voorkomt dat
een herbivoor supplementen inneemt om
extra voedingsstoffen binnen te krijgen. Een
geval waar we het wel terugvinden, is bij
gevogelte dat eigenlijk alleen planten eet,
dat toch insecten eet vlak voor ze eieren legt.
Dit is nodig om extra calcium en proteïnen
binnen te krijgen om de eieren te kunnen
kweken. Wetenschappers geloven dat dat
voor deze dinosauriërs ook de reden was
om van het vegetarische eetpatroon af te
wijken. De Hadrosauridae, waarvan de drol
waarschijnlijk afkomstig is, was echter niet
al te kieskeurig voor zijn maaltijd. Deze 6
meter lange beesten moesten eten wat er te
eten viel om te overleven. Of de dinosauriërs
daadwerkelijk op zoek waren naar kreeften,
of per ongeluk de kreeften opaten is niet
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duidelijk. Het is namelijk op zich al een
buitengewone ontdekking om ontlasting uit
deze periode te vinden!

op de levensloop van de vrouwelijke
schildpadden om inzichten te krijgen in haar
vruchtbaarheid.

Mysterie over lederschildpadden
Een nieuw onderzoek heeft geprobeerd een
connectie te maken tussen het veranderende
klimaat en het aantal eieren van de
lederschildpad dat daadwerkelijk uitkomt,
maar kon dit helaas niet vinden. In de
afgelopen 20 jaar is de neerslag en temperatuur
in Sandy Point National Wildlife Refuge
in de Caribbean gedetailleerd bijgehouden
in de hoop een oorzaak te vinden voor de
drastische afname in succesvolle broedingen.
Terwijl in 1990 nog 74% van de gelegde eieren
uitkwamen, was dat in 2010 nog maar 55%.

Nieuwe CRIPSR methode ontwikkeld met
zeer hoge precisie
Hoewel CRISPR nogal een botte methode
kan zijn om DNA en RNA aan te passen,
is het nu een tweetal onderzoeksgroepen
gelukt om de methode aan te passen zodat
deze preciezer werkt. De originele CRISPR
verknipte de moleculen, wat een rigoureuze
handeling was die onprecies kon zijn. De
nieuwe methode blijkt echter vlijmscherp en
kan zelfs enkele bases aanpassen binnen het
molecuul. Om de effectiviteit te testen, zijn
mutaties verricht op botkankercellen, waar
het ongeveer 50% van de gewenste mutaties
goed uitvoerde. De oude CRISPR methode
slaagde slechts in 5% van de gevallen. De
methode komt van dezelfde groepen die
een jaar geleden een soortgelijke methode
voorstelden. Deze werd over de hele wereld
getest op planten, vissen en muizen om te
proberen genetische ziektes te genezen. De
methode was echter gelimiteerd aan twee
handelingen: het converteren van cytosine in
thymine en van guanine in adenine. De nieuwe
methode werkt precies de andere kant op. De
combinatie van deze twee methodes maakt
het mogelijk om een hoop nieuwe mutaties
uit te voeren die eerder niet mogelijk waren.

Deze sterke afname is verwarrend, aangezien
er de afgelopen jaren juist een kleine
groei is gevonden in het aantal volwassen
zeeschildpadden in de onderzochte regio.
Het aantal vrouwtjes dat eieren legt neemt
licht toe, maar het aantal eieren dat uitkomt
is significant lager. Onderzoekers maken
zich daarom zorgen om een sterke afname in
volwassen zeeschildpadden over een aantal
decennia. Er zijn al sterke aanwijzingen dat
dit wordt veroorzaakt door de verandering in
neerslag en temperatuur.Een hoge temperatuur
zorgt namelijk voor meer vrouwelijke jongen,
terwijl een lage temperatuur voor mannelijke
baby’s zorgt. Daarbij kan veel regenval voor
een lage zuurstoftoevoer naar de embryo’s
zorgen en daarmee de groei belemmeren.
De onderzoekster zal zich vanaf nu focussen

Met deze specifieke mutaties hopen de
onderzoekers bijna de helft van alle genetische
ziektes bij mensen te kunnen verhelpen.
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Extreme weersomstandigheden
Evelien Wooning
Duizenden liters per minuut, honderden kilometers per uur. Vijftig graden boven, dertig graden
onder nul. Tweehonderdvijftigduizend kilogram
pressen, op een standaard krachtdag. De hele
nacht en vervolgens de hele dag door. Als wij het
hebben over hard gaan, is er nog altijd de overtreffende trap. Iedere werknemer van het KNMI,
elke oriëntatie-natuur-en-sterrenkundestudent
die dit jaar het thema meteorologie heeft gekozen
en Jannes Wiersema weten het: niets gaat harder
dan het weer.
Om dan dicht bij huis te beginnen: wolkbreuken. In Nederland spreekt men over een
wolkbreuk als er 25 millimeter regen valt in
een uur. Elke willekeurige plaats in ons land
krijgt gemiddeld eens per tien jaar te maken
met zo’n hevige bui. Hoewel wolkbreuken in
het algemeen van korte duur zijn, zijn de gevolgen groot. Naast overstromingen ontstaan
er verkeersproblemen door slipgevaar en zicht
dat zich beperkt tot onder de tweehonderd

Figuur 1: De kans dat er in een jaar een orkaan
binnen een straal van 160km voorbijkomt.
Bron: KNMI
meter.
In warme klimaten worden er andere de-
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finities op nagehouden, omdat wolkbreuken daar intensiever zijn. Ter illustratie: in
en rond India wordt een bui een wolkbreuk
genoemd als er 75 millimeter valt binnen
het uur. De gevolgen zijn dan ook destastreuzer: aardverschuivingen en modderstro“Ik houd van wolkbreuken. Maar alleen als ik
binnenzit.” - 2de-jaars natuurkundestudente
“Best lekker om door een wolkbreuk hard te lopen. Als het niet te hard waait en niet te koud
is.” - andere 2de-jaars natuurkundestudent
men na wolkbreuken eisen vaak slachtoffers.
Een wolkbreuk ontstaat slechts in twee situaties. Door een orografisch hogedrukgebied
(wanneer een luchtstroom dwars op een bergrug botst en onder de druk daarvan uitzonderlijk grote druppels ontstaan), of als warme
lucht zich met koele lucht vermengt. In zo’n
wolk koelt de warme lucht zo snel af, dat deze
met het water omlaag stort. Hierdoor krijgen de regendruppels een grote versnelling
en vallen ze sneller dan tijdens een alledaagse
regenbui. Dit proces voltrekt zich typisch in
cumolonimbuswolken, de grote verticaal gestapelde wolken die zichtbaar zijn voor neerslag.
Elke zomer is het weer raak, en afgelopen zomer nog vaker dan normaal. Orkanen, ofwel
tropische cyclonen, ontstaan boven warm water (ten minste 26,5 graden Celsius), waar de
lucht stijgt. Op het kaartje in figuur 1 is goed
te zien dat dit vooral rond de evenaar is: in juli
ten noorden en in januari ten zuiden ervan.
Het beginstadium van een orkaan is een onweersbui. Als deze lang blijft hangen ontstaat
er een lagedrukgebied. Wanneer de wind toe-


“My opinion on hurricanes is: they suck and
they cost a lot of money to the US government,
so they can be more considerate and think ‘maybe we’ll cost less.’ No but seriously: we need
to do more to protect from hurricanes, because
Americans are really stupid. I don’t think they
realize the effect of global warming. I think
the hurricanes gonna keep getting worse just
like the last two that hit the United States. If
we think the worst has come, that’s wrong, because there is so much more worse gonna come
and it’s gonna get very expensive. And people
need to start taking the evacuation orders way
more seriously, because in the past an evacuation order was ‘oh, okay, maybe evacuate just
to be safe,’ but now it’s like ‘evacuate because
you might die’ so... that’s what I have to say.
Peace, love, USA! USA!” - Amerikaanse
UvA-student
neemt, ontstaat een tropische storm. De lucht
in zo’n storm draait in rondjes, waardoor de
luchtdruk in het centrum daalt en de wolken eromheen steeds meer snelheid krijgen
en hardere wind veroorzaken. Een tropische
cycloon wordt zo genoemd als hij voldoet aan
drie kenmerken: voldoende atmosferische
convectie (draaiing), een gesloten (dus ononderbroken) circulatie en een warme kern. In
het oog bevindt zich de warmste lucht, waait
het niet en is het onbewolkt. Een orkaan
zwakt snel af zodra hij aan land komt, maar
richt hier vanzelfsprekend ook de meeste
schade aan. Vooral vloedgolven die de storm
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met zich meebrengt maken veel slachtoffers.
Zowel extreme hitte als extreme kou kost
jaarlijks meerdere mensen het leven. Temperaturen vanaf 40 graden en onder 0 graden
Celsius zijn voor de meeste organismen al
gevaarlijk, omdat verschillende biologische
processen zich niet meer kunnen voltrekken
bij deze temperaturen. De hoogste en laagste
temperaturen ter wereld komen voor in gebieden waar, om die reden, amper mensen wonen en worden in het algemeen vanzelfsprekend veroorzaakt door de stand van de zon
ten opzichte van deze plekken. Het warmste
klimaat is het woestijnklimaat en komt vooral
voor rond de evenaar. Het poolklimaat is het
koudste klimaat.
Extreme hitte in combinatie met extreme droogte zorgt meer dan eens voor natuurbranden. In het zuiden van Europa komen steeds vaker bosbranden voor
door de opwarming van de aarde. Extre“Ik vind extreme temperaturen in Nederland
in het algemeen nooit erg, maar ‘s zomers is
het klimaat in C1.112 zelfs voor mij te veel
van het goede.” - 2de-jaars wis- en natuurkundestudent
me kou is daarentegen steeds zeldzamer.
In figuur 2 is te zien dat het op het gebied van
hard gaan in Nederland allemaal wel meevalt.
De Noordzee werkt als een demper op allerlei
extremiteiten en het gebrek aan bodemreliëf

Figuur 2: Weerrecords.
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voorkomt onvoorspelbare weersomstandigheden (het Science Park is een interessant
kleinschalig experiment over de invloed van
reliëf op luchtstromen). Toch zal er in de komende jaren het een en ander gaan veranderen. De temperatuur, bijvoorbeeld, was voorheen mooi normaal verdeeld. Echter, door de
klimaatverandering neemt zowel spreiding
als gemiddelde toe (zie figuur 3), wat resulteert in een stuk meer extreem warme dagen
en iets minder kou. De verwachting is dan
ook dat er in 2050 meer sterfgevallen door
toedoen van extreem weer zullen voorkomen.
Daarnaast veroorzaakt de opwarming van de
zee hevigere buien. Waar het vroeger vaker
regende, maar minder hard, concentreert al de
regen zich nu in zware neerslag, die minder
vaak valt.
Als deze punten je nog niet zo veel doen: het
KNMI doet nog een paar andere zorgwekkende voorspellingen over het weer in 2050.
Zo is de kans op een Elfstedentocht dan met
87 tot 99(!) procent afgenomen, aardappelboeren kunnen later oogsten door meer regenval in de lente, dezelfde aardappelboeren
worden benadeeld door hittegolven die de
tweede groei bedreigen en er zullen zich meer

Figuur 3: Toename in het gemiddelde en de
spreiding van de temperatuur in Nederland.
Bron: IPCC/KNMI
allergiedagen voordoen.
En niet alleen Nederland wordt bedreigd door
de klimaatverandering. Overal ter wereld on-
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dervinden gehele ecosystemen al de eerste
gevolgen van een ontoereikend of niet-bestaand beleid op CO2-uitstoot van de afgelopen eeuw. De eerdergenoemde bosbranden
in Zuid-Europa zijn hiervan al een voorbeeld.
Zowel extreme regenbuien als orkanen komen nu al frequenter voor. Afgelopen oktober
trok er zelfs een orkaan naar Ierland. Zowel
de droogte als de grote hoeveelheid smelt- en
regenwater zullen in de toekomst waarschijnlijk zorgen voor onbewoonbare gebieden.
Bovendien zijn hogere temperaturen betere
leefomstandigheden voor allerlei tropische
plagen en ziektes.
Gelukkig wordt er de laatste tijd op politiek
niveau steeds meer aan klimaatbeleid gedacht. En dat heeft effect. Zo is het gat in de
ozonlaag aan het krimpen, aantoonbaar sinds
het gebruik van drijfgassen drastisch werd
ingeperkt. Het klimaatakkoord van Parijs en
het nieuwe regeerakkoord van kabinet Rutte
III zijn stappen in de goede richting: weg van
extreme weersomstandigheden in ons gematigd zeeklimaat. Bij steeds meer mensen en
bedrijven groeit het bewustzijn over het klimaatprobeem en op steeds meer plekken ontstaan goede initiatieven om het tegen te gaan.
In het kort: extreem weer is mooi, maar alleen
van een afstandje en met beperkte frequentie.
Let een beetje op het milieu en zorg ervoor
dat die verdeling weer gewoon normaal doet.
Als de klimaatverandering niet beperkt blijft,
zal het meer gaan regenen, vallen de treinen
vaker uit en giet it de kommende jierren noch
altiid net oan. Als de klimaatverandering met
succes wordt bestreden, blijven we gezond,
droog onder NAP en zullen orkanen minder
kosten. Iedere werknemer van het KNMI,
elke oriëntatie-natuur-en-sterrenkundestudent die dit jaar het thema meteorologie heeft
gekozen (ondergetekende) en Jannes Wiersema hebben de keuze al gemaakt.
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De technologie staat voor niets:
Revoluties in zwempakken

Stefanie Fijma
Topsport; dé plek waar hard gaan nooit hard genoeg is. Alles kan altijd sneller en beter, en een
honderdste seconde kan soms het verschil maken
tussen een plek op het podium of een plek op de
bank. Met de technologie die tegenwoordig beschikbaar is, kan er steeds kritischer en steeds innovatiever gekeken worden naar hoe atleten hun
sport uitoefenen en hoe dit verbeterd kan worden.
Een van de bekendste voorbeelden van recente
technologische ontwikkelingen in de praktijk is
de LZR Racer, een zwempak dat baanbrekend is
door de geweldige naam en de voordelen die het
biedt aan zwemmers.
Na de Olympische Spelen in 2004 besloot
Speedo te werken aan een nieuw zwempak.
Samen met onderzoekers vanuit NASA,
verschillende sportinstituten en universiteiten begonnen ze aan een nieuw project: een
zwempak maken dat de weerstand tijdens
het zwemmen aanzienlijk vermindert. Uit
onderzoek blijkt dat weerstand ongeveer 25
procent van de terugwerkende kracht op een
zwemmer biedt. Dit wordt veroorzaakt door
de vorm van een zwemmer en de oppervlakte waar het water contact mee maakt. In
het Aqualab gingen ze aan de slag met verschillende materialen, die vervolgens getest
werden in een windtunnel van NASA. Uit
ongeveer 60 materialen werd de LZR Pulse
gekozen. Dit materiaal is gemaakt van een
dichte weving van microfibers van nylon en
spandex, waardoor het materiaal ultralicht
en waterafstotend is. Er zijn ook extra lagen
toegevoegd aan in het pak, zodat de houding
van de zwemmer verbeterd zou worden en er
meer zuurstof naar de spieren kan komen. De
naden zijn ultrasonisch gefuseerd en de rit-

sen liggen ook in het pak, wat de weerstand
nog meer omlaag brengt. De LZR Racer
bleek uiteindelijk een enorm succes. Vergeleken met de vorige editie zwempakken, was
de weerstand met wel 24 procent verminderd.
Uit onderzoek bleek dat zwemmers met behulp van dit pak hun wedstrijdtijden tot wel
2 procent konden verminderen. Toen Speedo
dit pak uitbracht in 2008, werd het ook in één
klap wereldberoemd als het meest succesvolle
zwempak ooit.

De ultieme test kwam tijdens de Olympische
Spelen in Beijing, en het zwempak slaagde
met vlag en wimpel. Zwemmers die het pak
droegen wonnen 93 procent van de medailles,
en hebben 23 van de in totaal 25 wereldrecords verbroken. De LZR Racer bood ongekend succes, wat niet altijd goed ontgevangen
werd. Zwemmers probeerden twee of meer
pakken over elkaar aan te trekken om zo nog
sneller te gaan. Uiteindelijk besloot de Fédération Internationale de Natation (FINA)
de pakken te verbieden. Mensen claimden
dat het pak een soort “technische doping” zou
zijn. Het zwempak dient echter als een perfect voorbeeld van hoe wetenschap en technologie de prestaties van atleten aanzienlijk
kunnen verbeteren, en het bewijs dat sporters
zelfs nu harder kunnen gaan dan ooit.
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De technologie staat voor niets:
Ontwikkelingen in prothesen

Stefanie Fijma
In het eerste deel van dit stuk heb ik een van
mijn favoriete voorbeelden van ontwikkelingen
in de topsport kunnen geven. Er is echter een
kant van topsport waar technologie een nog grotere rol speelt. Dit is bij de paralympische spelen,
waar sport vaak wordt geassisteerd door speciaal
ontwikkelde prothesen en hulpmiddelen. Door
de hoge competitiviteit die onder atleten speelt,
wordt de lat elke keer net iets hoger gelegd en
worden er elk jaar weer grenzen verlegd.
Blade runner
Tijdens de Paralympische Spelen gebruiken
hardlopers met geamputeerde benen vaak
‘blades’ om mee te rennen. Blades worden
vaak gemaakt van koolstofvezels, en hebben
dezelfde werking als een veer. De kinetische energie die de renners meegeven, wordt

omgezet in potentiële energie en geeft vervolgens weer 90% procent van de originele
energie terug. Dit zorgt ervoor dat de renners vooruit geduwd kunnen worden. Nadat
Oscar Pistorius geschiedenis schreef door als
dubbel geamputeerde atleet mee te doen aan
een kampioenschap voor atleten zonder handicap, besloten onderzoekers toch kritischer
te kijken naar deze prothesen. Er werd eerst
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verondersteld dat blades minder efficiënt
zouden werken dan benen. Sporters met blades moeten hun hele bovenlichaam gebruiken
om te draaien, in tegenstelling tot sporters die
de gewrichten in hun knieën en enkels gebruiken. Er moet ook gecompenseerd worden
voor de vering die de blades meegeven. Daarnaast is hardlopen vlak na de start moeilijker,
omdat er niet dezelfde explosieve kracht bij
de start kan worden gegeven. Het patroon
van hardlopers met blades is daarom ook heel
anders: het begin is een stuk moeizamer dan
wanneer de renner eenmaal op gang is gekomen. Aangezien Pistorius erg succesvol bleek,
werd er weer leven geblazen in het onderzoek naar blades. In Cologne begon professor Brüggeman met een onderzoek, waaruit
bleek dat er veel meer energie verloren werd
in de enkels dan in de blades. In Houston
werd ook gevonden dat ‘blade runners’ minder energie gebruiken, en dat deze renners
ook sneller kunnen gaan omdat ze lichter zijn.
Alan Oliveira liet in 2012 zien dat prothesen
renners tot ongekende hoogtes konden brengen. Haar blades maakte haar langer en sneller, wat tot veel discussie leidde. Wat nou als
prothesen de toekomst bieden in topsport?
Ghost
Prothesen voor paralympische atleten kunnen
ook gezien worden als een ongekende uitdaging voor ontwerpers en wetenschappers.
Na de London 2012 Paralympische Spelen
hebben studenten aan het Imperial College Londen gewerkt aan nieuwe ontwerpen
voor sportprothesen. Er waren veel indrukwekkende designs, waaronder een bobslee
die je met je hersenen zou kunnen besturen,


een headset die door trillingen feedback kan
geven aan de visueel-beperkte atleten, en een
apparaat waardoor je een shotgun kan richten
en schieten door slechts je hoofd te bewegen.
Het winnende ontwerp was dat van Ghost.
Ghost is een handschoen die gedragen wordt
aan de hand, pols en elleboog. Het bevat een
sensor waardoor de positie van de arm van
de atleet precies gemeten kan worden. Vervolgens kan de handschoen feedback geven
door middel van trillingen. Dit ontwerp zou
ideaal zijn voor visueel beperkte atleten, bij
zowel tennis als zwemmen. Ghost zou ook de
bewegingen van topsporters kunnen tracken,
en zo kunnen assisteren met het trainen van
paralympische sporters.
Rolstoelen
Verschillende bedrijven zijn ook enthousiast
om te werken aan nieuwe innovaties binnen
de technologische hoogstandjes van sporten. Rolstoelen hebben binnen de wereld
van topsport een ware evolutie meegemaakt.
Waar vroeger de rolstoelen wel 20 kilo wogen, wegen ze nu slechts 2 kilo. Deze zijn net
als de blades ook gemaakt van koolstofvezels,
en zijn door 3D-scans compleet afgesteld
op elke atleet. BMW is onlangs begonnen
met het ontwerpen van rolstoelen voor paralympische sporters. Door het ontwerpen
van auto’s zijn ze welbekend met het verminderen van weerstand en het optimalise-
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ren van voertuigen. De rolstoelen bleken erg
succesvol: de atleten die het design als eerste mochten toepassen waren erg tevreden.
De stoelen zijn speciaal gevormd naar elke
atleet, wat een significant verschil maakt voor
de snelheid. BAE systems heeft ondertussen
ook interesse getoond, en met behulp van
windtunnels zijn zij ook bezig met nieuwe,
revolutionaire ontwerpen.
Wat als prothesen de toekomst bieden in
topsport?
3D-printen
De sporters zelf houden zich ook bezig met
het verbeteren van de materialen die ze gebruiken. Arielle Rausin, een rolstoelatlete,
heeft met behulp van 3D-printers een gepersonaliseerde handschoen gemaakt voor
haar sport. Tijdens een project in het Beckman Institute of Advanced Science and Technology mocht ze een item uitkiezen om in
3D te scannen. Omdat een paar handschoenen voor racen wel 350 euro kost, en er veel
tijd en moeite in gestoken wordt om de handschoen te personaliseren, besloot ze te kijken
of ze een al voorgevormde handschoen in kon
scannen. Dit bleek zeer succesvol, en na een
aantal aanpassingen aan de materialen was de
handschoen perfect. De originele handschoen
woog 170 gram, en deze is door 3D-printen
100 gram lichter geworden. Dit is handig
voor het racen, maar voorkomt hopelijk ook
blessures in de polsen van de atleet. De prijs
is ook afgenomen, van 350 naar slechts 4 euro
per handschoen. Rausin zegt dat het grootste
voordeel echter ligt in het feit dat ze er zo veel
kan maken. Hierdoor kan ze haar handschoenen aanpassen aan de omstandigheden van
het weer, wat voorheen soms een obstakel kon
vormen. Het is nog een project in wording,
maar het biedt zeker veel mogelijkheden voor
de toekomst.
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De geschiedenis van de wiskunde...
Getaltheorie

Sebastian Zur
Het vakgebied van de getaltheorie is een van de
oudste en meest fundamentele vakgebieden van
de wiskunde. Deze tak van sport bestudeert de
gehele getallen, maar ook wiskundige objecten
die gemaakt worden uit gehele getallen, zoals de
rationele getallen (breuken). Nu klinken gehele
getallen minder complex dan bijvoorbeeld hyper-field pseudo-elliptic stochastic Banach duals,
maar dit betekent zeker niet dat het een makkelijk vakgebied is.
In het oude Mesopotamië van 4000 jaar geleden hielden de abstracte denkers van toen
zich al bezig met getaltheorie. Er is een tablet
gevonden uit die tijd met daarop een groot
aantal Pythagorese drietallen. Dit zijn drietallen (a,b,c) waarvoor geldt dat a2 + b2 = c2.
Deze vele tupels bestonden uit dusdanig grote
getallen, dat ze niet verkregen hadden kunnen
worden met het gewoonweg proberen van
verschillende getallen. Helaas is er nooit een
bewijs uit die tijd opgegraven met de connectie naar driehoeken, dus zijn de credits hiervoor gegaan naar Pythagoras, die bijna 2000
jaar later leefde. Pythagoras was echter niet de
enige Griek die zich met deze gehele getallen
bezighield. Euclides gaf bijvoorbeeld het eerste bewijs dat er oneindig veel priemgetallen
bestaan en kwam ook met een algoritme om
de grootste gemene deler van twee getallen te
berekenen. Daarnaast bracht Diophantus een
van de grootste subtakken van de getaltheorie
ter wereld: het bestuderen van Diophantische
vergelijkingen. Dit zijn polynomische vergelijkingen in minstens twee variabelen, waar er
naar gehele (of rationele) oplossingen gezocht
wordt. Een voorbeeld hiervan is xⁿ + yⁿ = zⁿ.
Vul n=2 in en we krijgen de eerder genoemde
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Pythagorese drietallen. Gezien gehele getallen niet erg abstract zijn en er intuïtief over
nagedacht kan worden, zijn veel stellingen
begonnen als vermoedens. Diophantus zei
bijvoorbeeld al in de derde eeuw dat elk getal
geschreven kon worden als de som van vier
kwadraten. Dit is pas 1500 jaar later bewezen
door Lagrange.
De befaamdste van deze vermoedens was
misschien wel de laatste stelling van Fermat.
Fermat was een Franse advocaat uit de 17e
eeuw die veel heeft bijgedragen aan de wiskunde en dan voornamelijk binnen de getaltheorie. Hij heeft zijn bevindingen alleen
nooit gepubliceerd. Deze zijn bijna exclusief
gevonden in brieven naar andere wiskundigen of als aantekeningen bij andere werken.
Daarnaast schreef hij ook bijna geen bewijzen
op, de vraag is of dit luiheid was, dat de bewijzen triviaal waren of dat deze als oefening
waren gelaten voor de lezer. Zijn bekendste
stelling, de laatste stelling van Fermat, had
hij geschreven op een kantlijn in een boek.
Deze stelling houdt in dat de Diophantische
vergelijking xⁿ + yⁿ = zⁿ geen oplossingen
heeft voor positieve gehele getallen x,y,z als
n groter is dan 2. Zijn bewijs paste volgens
hemzelf helaas niet op de kantlijn en had hij
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er daarom niet bij opgeschreven. Het is erg
waarschijnlijk dat zijn bewijs niet correct was
(of dat hij het nooit gehad heeft), gezien hij
later het specifieke geval voor n=4 apart heeft
bewezen. Jarenlang hebben wiskundigen
met dit probleem geworsteld; er is zelfs een
vakgebied uit ontstaan (algebraïsche getaltheorie). In 1995 echter, na 358 jaar, kwam
Andrew Wiles met het eerste correcte bewijs.

Het gebrek aan toepassingen van getaltheorie
was niet blijvend. “Everything changed when
the Computer Nation attacked.” Van oudsher
gingen getaltheorie en algoritmes hand in
hand, bijvoorbeeld het grootste-gemene-deleralgoritme van Euclides van ruim 2000
jaar geleden. De komst van de computer gaf
een medium om deze algoritmes sneller op
uit te voeren. In 1973 kwam Clifford Cocks
met een algoritme om veilig informatie uit
“It was so indescribably beautiful; it was so
te wisselen zonder dat er van tevoren een gesimple and so elegant. I couldn’t understand
heime sleutel uitgewisseld hoefde te worden.
how I’d missed it and I just stared at it in dis- Helaas was dit ontwikkeld voor de geheime
belief for twenty minutes. Then during the day Britse regering, waardoor de credits gingen
I walked around the department, and I’d keep naar Rivest, Shamir en Adleman (RSA) die
coming back to my desk looking to see if it was onafhankelijk van Cocks een paar jaar later
still there. It was still there.”- Wiles
met een gelijkwaardig algoritme kwamen. Dit
algoritme was mede mogelijk gemaakt door
Voor een lange tijd was getaltheorie een vak- de eerder genoemde advocaat Fermat, die o.a.
gebied zonder echte toepassingen buiten het het volgende bewees: Als p een priemgetal
vakgebied zelf. Het was een recreationele is, dan is ap - a deelbaar door p. Daarnaast is
sport, waarbij de truc was hoeveel ‘nutteloze’ een ander fundament van dit algoritme het
eigenschappen er aan gehele getallen toege- feit dat er vanuit de getaltheorie nog geen
kend konden worden. Twee getallen zijn bij- enkel efficiënt algoritme is gevonden om de
voorbeeld bevriend als ze de som zijn van de priemdelers van een getal te vinden. Op dit
delers van het andere getal (behalve het gehe- moment wordt RSA bijna overal op het gele getal zelf ). Zo zijn 220 en 284 bevriende hele internet gebruikt. Bij het bezoeken van
getallen:
elke website beginnend met https gebruikt
• Som delers 220: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + je browser het, maar ook je mobiel bankieren
20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284
app bij het overmaken van je huur maakt er
• Som delers 284: 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = gebruik van. Daardoor is getaltheorie op dit
220
moment misschien wel de tak van de wiskunde waar menig mens dagelijks het meest
Een ander leuk voorbeeld voor de penning- aan blootgesteld wordt. De Amerikaanse gemeesters onder ons. Stel je bent een leuke taltheorist Leonard Dickson (die helaas geen
NSA-activiteit aan het realiseren, maar je paper heeft geschreven met Cocks) zei al:
komt niet lekker uit. Als het bedrag wat je
“Thank God that number theory is unsullied
teveel (of te weinig) uitkomt deelbaar is door
9, dan is er een goede kans dat je ergens twee
by any application”. - Dickson
cijfers hebt omgedraaid. Laten we eindigen
met een ‘spooky voorbeeld’; het getal 666 is Het is wel duidelijk dat dit hedendaags niet
niet alleen de som van de kwadraten van de meer het geval is. Zij die dat belangrijk vineerste zeven priemgetallen, maar ook de som den, moeten de overstap maken naar hyvan de eerste 144 getallen van pi.
per-field pseudo-elliptic stochastic Banach duals.
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De geschiedenis van de natuurkunde:
It’s not rocket science...

Laurens Ligthart
De mensheid is altijd al geïnteresseerd geweest in
de ruimte, maar pas sinds enkele decennia hebben
we de technologie gehad om daadwerkelijk
een bezoekje te brengen aan het hemelruim.
Zoals zo vaak in de geschiedenis, ontstond deze
vooruitgang door een strijd tussen verschillende
landen. In dit geval voornamelijk tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Duitsland
deed in principe ook mee aan deze wedloop,
maar bereikte relatief weinig ten opzichte van de
andere twee.
Al in 1903 bracht de Rus Konstantin
Tsiolkovsky een theoretisch artikel uit, waarin
hij uiteenzette hoe men een raket zou kunnen
bouwen die de ruimte in zou kunnen komen.
Dit artikel was echter niet bekend geraakt
buiten de Sovjet-Unie, zoals helaas regelmatig
het geval was met wetenschappelijke
theorieën uit de Sovjet-Unie (meer hierover
in de Scoop over taal van mei 2017).
16 jaar later kwam Robert Goddard in de
Verenigde Staten met een publicatie die,
samen met die van Tsiolkovsky, als een van de
belangrijkste op het gebied van de ruimtevaart
wordt beschouwd. Goddard bedacht namelijk
een manier om de ‘de Lavalstraalpijp’ (of ‘de
Laval nozzle’ in het Engels) op een effectieve
manier te gebruiken voor een raket. In de
afbeelding is een schematische weergave
van deze de Lavalstraalpijp te zien. De
straalpijp werkt als volgt: wanneer gas van
links de pijp in wordt geblazen, zal het steeds
sneller moeten gaan stromen, aangezien het
oppervlak van een doorsnede van de pijp
steeds kleiner wordt. Precies op het punt waar
deze oppervlakte het kleinst is, bereikt het gas

16

een supersonische snelheid (Mach 1). Daarna
is er weer ruimte om te expanderen en zal het
gas zelfs nog sneller bewegen. Volgens het
Bernoulliprincipe zullen vanwege de hoge
snelheid de druk en temperatuur afnemen. Er
is echter wel een erg hoge impuls bereikt en
dit is natuurlijk precies wat nodig is om de
raket voort te stuwen.
De straalpijp heeft eraan bijgedragen dat in de
tweede helft van de jaren veertig in Duitsland
een aantal raketten is gelanceerd die weliswaar
nog geen cirkelbaan om de aarde maakten,
maar toch zeker wel hoger kwamen dan
ooit was bereikt. De ontwikkeling van deze
raketten was in de Tweede Wereldoorlog al
van start gegaan, maar de Duitsers hadden
deze V-2 raketten niet op tijd af om ze in te
zetten als wapens.

Ruim tien jaar later, tijdens de Koude Oorlog,
werd er in de Verenigde Staten en de SovjetUnie opeens heel hard gewerkt aan het bouwen
van raketten en satellieten. Dit fenomeen staat


bekend als de Space Race en is onderdeel van
de wapenwedloop tussen de VS en de USSR
tijdens de Koude Oorlog. De Russen slaagden
er als eerst in om een satelliet de ruimte in te
schieten. Deze satelliet, genaamd Sputnik 1,
was 57 cm in doorsnede en bleef maar liefst
drie maanden in een elliptische baan om de
aarde hangen. De satelliet had vier lange
antennes die radiogolven uit konden zenden
die zelfs door amateurs op aarde konden
worden waargenomen. Een groot succes voor
de toekomst van de ruimtevaart dus. Al snel
volgde Sputnik 2, die als eerste een levend
wezen, de hond Laika, de ruimte in bracht.
(Helaas heb ik moeten concluderen dat Laika
op de terugweg in de atmosfeer opgebrand
is, ondanks dat dit door veel bronnen niet
vermeld wordt.) Minder dan een half jaar
later kwamen de VS met hun eerste satelliet,
Explorer 1. De instrumenten aan boord
van Explorer 1 hebben het bestaan van de
Vanallengordels bevestigd.
De Sovjet-Unie slaagde er ook in om als
eerste een mens de ruimte in te krijgen. In
1961, minder dan vier jaar na de eerste
satelliet, lukte het om Yuri Gagarin een heel
rondje om de aarde te laten maken. Ook het
record van de eerste vrouw in de ruimte staat
op naam van de Russen. In de VS nam de
ontevredenheid over de voorsprong van de
Russen met de dag toe en met die reden werd
onder het presidentschap van John F. Kennedy
het Apolloprogramma gestart. De president
beloofde met dit programma in 1970 een
man op de maan gezet te hebben. Kennedy
had niet gelogen, want al op 20 juni 1969
lukte het de VS om op de maan te landen.
Neil Armstrong en Buzz Aldrin maakten
“one small step for man, one giant leap for
mankind” en plantten een Amerikaanse vlag
op het maanoppervlak. In de jaren daarna
lanceerden beide landen nog regelmatig al
dan niet bemande raketten met als doel het
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overtreffen van de ander, tot er uiteindelijk in
1975 een samenwerking ontstond. De twee
ruimteprogramma’s, Apollo en Soyuz, wisten
twee ruimteschepen aan elkaar vast te maken
en kwamen in de ruimte bij elkaars voertuig
‘op visite’.
“I believe that this nation should commit itself
to achieving the goal, before this decade is
out, of landing a man on the moon and safely
returning him to earth. (…) We choose to go to
the moon, (…) not because that will be easy, but
because it will be hard.” - John F. Kennedy
Na deze ontmoeting en het einde van de
Koude Oorlog nam de snelheid van de
ontwikkelingen op het gebied van ruimtevaart
erg af. Opnieuw blijkt dat oorlog, of mogelijke
oorlog, leidt tot doorbraken in de wetenschap.
De dreiging tot oorlog werd minder, dus de
geldkraan kon dicht. Dit betekende niet dat
de ruimtevaart volledig afgeschaft werd. Het
bracht juist ruimte aan andere landen om
ook mee te doen in de ontwikkeling van de
ruimtevaart. Door wereldwijde samenwerking
is het International Space Station (ISS)
ontstaan en zijn er meerdere satellieten
ver de ruimte ingestuurd. Denk maar aan
Voyager 1, die zich inmiddels ruim buiten
ons zonnestelsel bevindt. Het is daarmee het
eerste object dat door de mens is gemaakt dat
zich in de interstellaire ruimte bevindt. (Een
grappig feitje: Voyager 1 is pas later de ruimte
in gestuurd dan Voyager 2.) Tegenwoordig
is er weer nieuwe belangstelling voor de
ruimtevaart ontstaan, doordat particuliere
ruimtevaart op begint te komen. Hier kun
je meer over lezen in het stuk van Nigel
op pagina 19. Ik vraag me af of we met de
nieuwe ontwikkelingen als mensheid ooit
de dingen die we in sciencefiction films zien
waar kunnen maken. Het kleine jongetje in
mij hoopt van wel en Abel kan me er hopelijk
meer over vertellen op pagina 25.
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Puzzel
Jeannine de Kuijper
Het is weer zover! De puzzel van de Scoop, waar iedereen natuurlijk op hoopt! Maak een foto
van de antwoorden en stuur deze naar scoop@nsaweb.nl om een fles wijn te winnen!

Horizontaal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eendensoort
Deze tak van de wiskunde houdt
zich bezig met gehele getallen.
De Groningse weerfotograaf
De LZR Racer
Vegetarische dinosaurus
Reptiel dat honderden jaren kan
leven

7.
8.

10.

Ruimteprogramma
De naam van de twee ruimtesondes
die bedoeld zijn om heel ver de 		
ruimte in te reizen.
De “meest exotische en futuristische
manier van ruimtereizen”
Duitse theoretische natuurkundige

6.
7.
8.
9.

Rifampin
Leibniz
Verfijning
Elbright

9.

Antwoorden Scoop september 2017
1.
2.
3.
4.
5.
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Bewustzijn
Climeworks
Computer
Turing
Godel
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De commerciële space race
Concurreren om een plek in de ruimte

Nigel van Herwijnen
Als 23-jarige heb ik helaas niet voor de tv
kunnen zitten toen de eerste stappen op de
maan werden gezet. De beelden heb ik natuurlijk ondertussen veelvuldig bekeken en
op een brakke zondag hebben er meerdere
documentaires over aangestaan op mijn tv’’
tje. Naast een hoop beeldmateriaal, zijn ook
een hoop van de onderlinge gesprekken van
de astronauten die opgenomen zijn tijdens de
vlucht te bewonderen. Alle mysterieuze gebeurtenissen die achteraf hartstikke logische
redenen hadden, wekten een enorme fascinatie voor de ruimtevaart in mij op. Toch
knaagde er iets als ik de beelden terugkeek.
De beelden zijn namelijk heel erg oud. Echt
heel oud. Ze zijn gemaakt in hetzelfde jaar
dat Woodstock plaatsvond en in hetzelfde
jaar dat The Beatles hun album Abbey Road
uitbrachten. Het voelt net als het terugkijken
van een leuke aflevering van Friends: het blijft
leuk, maar de spanning van het onbekende en
het mysterieuze is er wel vanaf. Dat betekent
niet dat er vandaag de dag niets meer gebeurt
in de ruimtevaartbranche. Integendeel! Er
zijn nog vaak genoeg livestreams om een paar
uur langer voor op te blijven.
Een retourtje naar de ruimte
Een bedrijf dat af en toe een mooi filmpje
van een van hun raketten online zet is Blue
Origin. Sinds de oprichting in 2000 door de
oprichter van Amazon.com, Jeff Bezos, heeft
dit bedrijf al een aantal keer het nieuws weten
te halen. Komt het verhaal van een succesvol
zakenman die zijn kapitaal met internetdiensten heeft verdiend en vervolgens een ruimtevaartbedrijf is gestart je bekend voor? Dat
kan! Maar daarover later meer. Blue Origin

liet namelijk een aantal maanden voor het bedrijf waar ik net naar hintte een raket na een
vlucht heelhuids terugkeren naar de aarde.
Een oneerlijke vergelijking, natuurlijk, omdat
de raketten ongelooflijk veel verschillen omdat ze voor andere doeleinden geproduceerd
werden. Dat haalt niet weg dat het een geweldige prestatie was. Met de Blue Engine
raketten is Blue Origin van plan om de commerciële ruimtevaart te domineren. Als alles
volgens planning loopt is het al over enkele
jaren mogelijk om een retourtje naar de ruimte te kopen! Het zal een hoop kosten, maar
daarmee kun je welgeteld vier minuten in gewichtloosheid zweven.
Mocht de kaartverkoop voor deze ruimtereisjes toch niet stormlopen, dan kunnen ze
de raketten nog wel ergens anders voor gebruiken. De herbruikbare raketten van Blue
Origin waren namelijk een primeur en kunnen ervoor zorgen dat ruimtevaart een stuk
goedkoper wordt. Hoewel het bedrijf nog
niet veel vrijgeeft over wat zij ontwikkelen
en de vooruitgangen die zij boeken, heeft een
schijnbare concurrent een hoop in het bedrijf
geïnvesteerd met als doel klant te worden van
het bedrijf. Deze schijnbare concurrent kan
de nieuwe technologie van Blue Origin namelijk goed gebruiken.
Uiteindelijk toch samenwerken
Maar om deze concurrent te introduceren is
een stukje geschiedenis nodig. Ongeveer 20
jaar geleden liep de Amerikaanse overheid
tegen het probleem aan dat ruimtereizen te
duur en riskant werden gevonden. Om tot een
oplossing te komen investeerden zij 30 mil-
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joen dollar in vier bedrijven om een wedstrijd
in gang te zetten met opdrachten en investeringen vanuit overheidsinstanties als prijs.
De vier bedrijven waren Lockheed Martin,
Alliant Techsystems, Boeing en McDonnell
Douglas. Lockheed Martin en McDonnell
Douglas wonnen deze ronde en daarmee
een extra investering van 60 miljoen dollar.
Boeing kocht McDonnell Douglas echter
snel daarna op, waardoor Lockheed Martin
en Boeing als winnaars gezien kunnen worden. Het voorstel van Boeing was de Delta
IV, een waterstof- en vloeibaar-zuurstofmotor; het voorstel van Lockheed Martin was
de Atlas V die een Russische kerosinemotor
gebruikte. Hoewel de wedstrijd in eerste instantie maar een enkel bedrijf als winnaar zou
uitroepen, is toch besloten om beide bedrijven alle middelzware en zware vrachtvluchten
door overheidsinstanties naar de ruimte toe te

zeggen. Voor de ontwikkeling van de nieuwe
raketten kregen beide bedrijven 500 miljoen
dollar. Er was nog niet echt van samenwerking te spreken. De overheid verdeelde de
opdrachten over de twee afhankelijk van prijs
en risico, waar Boeing er twee keer zo veel van
won dan Lockheed Martin.
Deze scheve verdeling wekte argwaan op bij
Lockheed Martin, wat achteraf terecht bleek.
Boeing had namelijk drie oud-werknemers
van Lockheed Martin in dienst genomen
die duizenden pagina’s aan bedrijfsgeheimen
hadden meegenomen waarin vooral prijsbepalingen en plannen voor biedingen stonden
beschreven. Hier kon Boeing natuurlijk perfect op inspelen om zo de meeste opdrachten
binnen te krijgen. De oud-werknemers werden veroordeeld en een grote tak van Boeing
werd verboden om samenwerkingen aan
te gaan met overheidsinstanties. Een grote
klapper voor de ruimtevaartindustrie, die in
een oogopslag kelderde met 25%. Door het
slechte aanzien van de sector kromp hierdoor
Lockheed Martin net zo goed. Drama dus.
Toen na een aantal jaar alle straffen op Boeing
werden opgeheven was de markt dusdanig
veranderd dat noch Boeing noch Lockheed
Martin hier goed uit de voeten kwam. Er zat
maar een ding op: een samenwerking. Samen
richtten zij United Launch Alliance op. Dit
dochterbedrijf staat volledig op zichzelf en
koopt raketten in van de moederbedrijven.
Deze raketten waren nodig omdat het vanaf
haar oprichting in 2006 tot 2015 het enige
bedrijf was dat door overheidsinstanties werd
ingehuurd om vracht de lucht in te schieten.
Zo is Boeing best wel goed teruggekomen,
zou ik zeggen.
We zijn nu echter 20 jaar verder sinds de
plannen voor de prijswinnende raketten van
Lockheed Martin en Boeing werden gepresenteerd. In de huidige tijd zijn ze ontzet-

20



Scoop november 2017

tend duur en kwetsbaar en zitten de bedrijven
weer met een probleem. Wat ULA echter
heeft bewezen is dat twee concurrenten (die
best wat mot met elkaar hebben) toch een
goede samenwerking kunnen hebben. Ze zijn
voor hun volgende raket, de Vulcan, dus een
samenwerking aangegaan met Blue Origin.
Blue Origin is nog bezig met het ontwikkelen van de raketten, die, net als hun vorige
raket, verticaal zal kunnen landen. Hierdoor
hoopt ULA haar prijzen voor een lancering
drastisch terug te kunnen dringen. Dit doel is
tegenwoordig een stuk belangrijker, omdat ze
niet meer alleenafnemer zijn van opdrachten
bij de Amerikaanse overheid. Met een prijs
van 99 miljoen dollar per lancering hopen zij
te kunnen concurreren op een markt die sinds
2015 open staat voor andere bedrijven.
Zo is Boeing best wel goed
teruggekomen, zou ik zeggen.
Live vanuit de controlekamer
Waar Blue Origin weinig prijsgeeft over de
plannen die het heeft, is er een ander bedrijf
dat juist zo veel mogelijk tijd steekt in de popularisatie van de ruimtevaart. SpaceX is snel
uitgegroeid tot de publiekslieveling door onrealistische doelen bereikbaar en begrijpelijk
te maken. Elke lancering gaat gepaard met
twee livestreams die meestal ongeveer een
half uur voor de lancering starten. In de eerste
stream wordt uitleg gegeven over de satelliet
die gelanceerd wordt, de raket die gebruikt
wordt en eventueel andere bijzonderheden.
Er wordt live meegekeken en meegeluisterd
in de controlekamer en via camera’s die bevestigd zijn aan de raket. De tweede stream
is meer voor gevorderden, waarbij meegeluisterd kan worden met technici. Door voor leken en gevorderden elke lancering weer een
interessante en leerzame show uit te zenden,
is het SpaceX gelukt om een groot publiek te

betrekken. Daarbij is het simpelweg heel erg
vet om live mee te luisteren terwijl er wordt
afgeteld naar nul en de raket de lucht in schiet.
De plannen van SpaceX gaan een stuk verder dan die van haar concurrenten. Hoewel
het net als ULA als doel heeft om de ruimtevaart betaalbaarder en betrouwbaarder te
maken, heeft SpaceX zich als doel gegeven
om de mensheid een beschaving te maken
die op meerdere planeten huisvest. Iets specifieker: SpaceX wil Mars koloniseren. Toen
zij dit plan jaren geleden maakten, werd daar
met een knipoog naar gekeken. De afgelopen
jaren hebben zij echter steevast doorgewerkt
aan een plan dat zij afgelopen september presenteerden. De raket, die nu de BFR wordt
genoemd, bestaat uit twee delen: een shuttle en een booster. De shuttle zal eerst in een
baan rond de aarde worden gebracht. Daarna
zal de booster op en neer vliegen om de tank
van de shuttle bij te vullen, waarna de shuttle
op zichzelf in een paar maanden naar Mars
kan schieten. Op Mars kan de shuttle zelf
brandstof maken uit de atmosfeer zodat hij
zelf terug naar de aarde kan komen.
Dit klinkt een beetje inefficiënt, maar zelf
zegt SpaceX dat het per vlucht goedkoper zal
zijn dan de huidige vluchten die zij aanbieden. Dit kan, stellen zij, doordat er een orde
van grootte meer vracht meegenomen kan
worden! Wanneer moet dit futuristische plan
dan allemaal plaatsvinden? In 2022 al. Over 5
jaar is SpaceX van plan goederen naar Mars te
sturen, waarna in 2024 de eerste mensen naar
Mars zullen afreizen. Dit plan loopt naast
hun plannen voor een basis op de maan, het
bevoorraden van het ISS en het lanceren van
satellieten. Als er iets is wat SpaceX in ieder
geval goed doet, is het het aanwakkeren van
een diep onderbuikgevoel van enthousiasme.
Pak er vooral eens een livestream bij als er een
lancering is en geniet van het uitzicht.
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Op stap naar ...
De universiteit

Evelien Wooning
Elke zondag is het voor duizenden weer de
harde werkelijkheid: het zondagavonddilemma.
Welbekend onder elke uitwonende student
met ouders op meer dan een uur reizen van
de universiteitsstad. Dit dilemma is multiinterpretabel en bestaat bij iedereen uit andere
vraagstukken. Hoe laat zal ik vertrekken? Zal
ik überhaupt gaan vandaag? Is dit de beste
manier om mijn schoolweek te beginnen? Moet
ik écht naar dat college morgenochtend om negen
uur? Wat eten mijn ouders vanavond? Welke
televisieprogramma’s worden er uitgezonden in
mijn reistijd? Zo nu en dan tellen de antwoorden
op tot een onwaarschijnlijke conclusie: je vertrekt
vanavond.
En dan, voor de vermoeilijkingsfactor, ook
nog eens met de fiets als bagage. Van tevoren
lijkt het ‘een goed idee’ en ‘prima te doen’. Tot
je voor het toegangspoortje staat, met eigenlijk
te weinig handen. Blijkt dat de deurtjes
doodleuk dichtblijven als je je fiets ook maar
twee centimeter voor je voeten hebt staan
tijdens het inchecken. Nogmaals proberen,
nieuw stappenplan: tassen eroverheen gooien,
OV-kaart in je mond, eerst jij, dan de fiets
door het poortje. Hè hè.
Net als je denkt dan het ergste te hebben gehad,
komt de trein aanrijden en krijg je flashbacks
naar de vorige keren dat je een fiets hebt
proberen mee te nemen. Positioneren heeft
geen zin, want de plek van het fietsenbalkon
is geen uitzondering op de wet van Murphy
en zal altijd aan precies de andere kant van
de trein zitten. Maar misschien valt het met
de drukte wel mee. Zondagavond is geen
spitstijd, toch?

22

Niet voor mensen – wel degelijk voor fietsen.
Nadat je (als allerlaatste) bent ingestapt en
je fiets de wagon hebt ingesleept, kom je
inderdaad tot deze conclusie. Midden in het
gangpad is nog wel een plek vrij en je besluit
maar bij je fiets te blijven, om hem overeind
te houden en hem te verslepen als er iemand
langs moet. Zuchtend leun je tegen je fiets.
Zat je nu maar naast je moeder op de bank
Heel Holland Bakt, Boer Zoekt Vrouw of
een ander hoogtepunt van de Nederlandse
televisie te kijken.
Toevallig is dit een exacte omschrijving
van mijn zondagavond van een paar weken
geleden. En dat gold niet voor mij alleen.
In de trein stond ook een andere student te
hannesen met zijn fiets. Onze overeenkomstige

Je laat toch niet je tassen aan de
fiets zitten?
worstelingen zorgden voor een groot gevoel
van solidariteit (van mijn kant), dus ik besloot
hem aan te spreken. Hij en zijn fiets waren
op weg naar Enschede, waar hij dit jaar was
begonnen aan een studie natuurkunde (om
dat gevoel van solidariteit te versterken). De
jongen vertelde over zijn introductieperiode
(heftig), nieuwe huis (voelt al écht als een
thuis), ouders (uit dezelfde gemeente als de
mijne) en middelbare school (in dezelfde
plaats als de mijne). Deze overeenkomsten
waren opvallend, omdat ik toch wel
dertig kilometer van het dichtstbijzijnde
treinstation af woon, dus in de regel kom ik
zelden mensen uit de buurt tegen. Midden in
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een van de verhalen van de jongen kwam de
conducteur al scheldend ons balkon binnen.
Hij was niet bepaald gecharmeerd van de
manier waarop alle fietsen waren weggezet en
vroeg met een beschuldigende ondertoon of
die fietstassen op onze fietsen zaten. Ondanks
dat we hem hadden verteld dat ze niet van
ons waren, zag hij zijn kans schoon om ons
erop terecht te wijzen. “Je laat toch niet je
tassen aan de fiets zitten? Als ik jullie was
zou ik ergens anders gaan zitten: als er brand
uitbreekt, gaan jullie dood. Achter die fietsen
zijn jullie wel de laatste die de trein kunnen
verlaten.” Zonder een antwoord af te wachten
liep hij verder de coupé in. We waren weinig
onder de indruk en het erover eens dat wij
juist als eerste bij de deur konden komen.
De natuurkundestudent vertelde verder over
zijn hobby’s. Hij speelde gitaar en hield van
schaatsen, maar in de zomer fietste hij veel (zijn
fiets was ook wel wat mooier dan de mijne).

Vlak voor het station waar hij moest
uitstappen kwam ook een andere reiziger
zijn fiets ophalen. Nadat hij door alle fietsen
was geslalomd, reageerde hij opvallend
verontwaardigd over het feit dat mijn fiets
tegen de zijne aanstond. Zijn fiets was best
mooi, maar ik vond zijn opmerkingen nogal
onredelijk gezien de omstandigheden. Nog
terwijl ik aan het twijfelen was over of ik er
iets over zou zeggen, stapte hij gelukkig uit.
Nadat de boze reiziger uit het zicht was, hielp
ik de jongen met zijn fiets, ik zwaaide hem
gedag en zette mijn eigen fiets beter neer.
Daarna liep ik zo snel mogelijk de coupé
in, want op het perron zag ik al nieuwe
zondagavonddilemmapatienten met fiets
staan, en ondanks mijn gezellige ontmoeting,
had ik niet per se behoefte aan meer pas- en
meetstrijd en boze, trotse fietsers. Dit was
tenslotte pas de start van nog een hele lange
collegeweek.

Verandert het gewicht van mijn mobiel als ik 60GB gevuld heb?
Heb ik eigenlijk wel
baangarantie als ik
natuurkunde of
wiskunde heb
afgerond?

Hoe kom je
van het Science
Park effect af?

Heb je een spannende vraag die je beantwoord wil hebben?
Stuur dan een mailtje naar scoop@nsaweb.nl, of
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dien een vraag in op de site!

Boekrecensie
Jeannine de Kuijper
Titel: Driving Mr. Albert: A Trip Across
America With Einstein’s Brain
Auteur: Michael Paterniti
Jaar: 2001

Mijn vingers gleden over de vele boeken die in de
boekenkast van mijn vader stonden. Ik kon maar
niet bedenken welk boek ik zou lezen voor deze
editie van de Scoop, en toen stelde mijn vader dit
boek voor, dus ik begon te lezen…
Michael Paterniti is een Amerikaan uit Connecticut die schrijver is voor tijdschriften zoals o.a. The New Yorker. Hij had al vele geruchten gehoord over de hersenen van Albert
Einstein en wat daarmee was gebeurd, en dus
ging hij het zelf uitzoeken. Zo kwam hij terecht bij Dr.Thomas Harvey, de patholoog die
in 1955 de autopsie van Einstein verrichtte en
zijn hersenen heeft bewaard. Hieruit volgde
het boek Driving Mr. Albert.
Het boek beloofde een uitdagende tocht te
zijn met Michael Paterniti, Dr. Thomas Harvey en de hersenen van Einstein, en dat was
het ook. Paterniti heeft alle details van zijn
reis (inclusief de geuren en kleuren van de
hersenen) en zijn relatie met de patholoog
beschreven. Tussendoor kwamen feiten over
Einstein zelf tevoorschijn: zijn jongere jaren
als baby, zijn deel in het ontwerpen van de
atoombom, en zijn latere jaren, toen hij de
dag dat hij overleed nog bezig was met veldentheorie. Zelfs de ophef over de kleindochter van Einstein kwam boven tafel: is zij oprecht de kleindochter van Einstein, of schuilt
er iets anders achter?

24

Ik vind dit een uitdagend boek om te beoordelen. De schrijfstijl van Paterniti is heel prettig en het boek leest vlot door, maar af en toe
vond ik dat hij van de hak op de tak sprong.
Het ene moment waren we nog in de auto
met z’n allen en het volgende waren we opeens in Japan in een van zijn persoonlijke herinneringen van onderzoek dat hij had gedaan
voor aanvang van de reis. Hierdoor kreeg ik
wel meer inzicht in hoe hij zelf is qua karakter
(je krijgt natuurlijk ook meer kijk in zijn leven
buiten de autorit) en leerde ik ook meer over
het leven van Einstein en de patholoog.
Ik heb dit boek met liefde steeds opgepakt
om verder te lezen en vind het nog steeds
moeilijk om te geloven dat dit een waargebeurd verhaal is. Gek idee is dat, om de hersenen van Einstein in een Tupperwarebakje op
de achterbank te hebben staan; om dat glibberige spul in je handen vast te houden; de
overweldigende stank die ervan afkomt.
Als je meer wilt weten over waarom Paterniti
en Dr. Harvey door Amerika zijn gaan reizen
met de hersenen van Albert Einstein, zou ik
dit boek zeker aanraden. Na er lang over nagedacht te hebben, heb ik toch besloten dit
boek vier sterren te geven vanwege de aangrijpende schrijfstijl en het ongelofelijke verhaal.
Een aanrader voor iedereen, maar ik zou het
zelf niet vaker dan één keer lezen.
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Hard, harder, hardst:
Hoe reis je naar andere sterren?

Abel Jonen
Wij mensen zijn het zonnestelsel al uitvoerig aan
het verkennen met onbemande ruimteschepen.
Mars wordt stevig onder handen (nou ja,
robotgrijpers) genomen, we landen op kometen,
en Voyager 1 heeft zelfs ons zonnestelsel al
achtergelaten. Qua bemande missies hebben we
ook al aardig wat achter de rug. De maan is in
de pocket, we hebben een bemand laboratorium
in de ruimte hangen en het zal niet al te lang
meer duren voordat de eerste mensen op Mars
rondlopen. We zouden echter geen mensen zijn
als we ons niet nu al druk maakten over wat we
daarna eens zouden gaan bezoeken. Binnen ons
zonnestelsel valt er nog genoeg te ontdekken. Zo
is NASA van plan om in 2020 een ruimtesonde
te lanceren die onder andere moet landen op
Europa, om daar de aanwezigheid van water te
onderzoeken. Voor ons is zo’n reis ver, maar als
je het vanuit astronomische standaarden bekijkt
zijn we nog maar net onze voordeur uit.

aarde, die ze vervolgens in de ruimte heel
hard naar achteren gooien. Door het behoud
van impuls beweegt je schip dan naar voren.
Hoe meer massa je daarvoor gebruikt en hoe
harder je die naar achteren weet te versnellen,
hoe sneller je ruimteschip uiteindelijk gaat.
Het probleem is alleen dat al die brandstof
je ruimteschip zwaarder maakt, waardoor
het ook moeilijker te versnellen is en je weer
meer brandstof moet hebben. Het is moeilijk
om deze vicieuze cirkel te doorbreken, maar
er zijn al behoorlijk wat ideeën. Ik zal er een
aantal hier uitleggen.

Het probleem is alleen dat al die brandstof je
ruimteschip zwaarder maakt, waardoor het
ook moeilijker te versnellen is en je weer meer
brandstof moet hebben.
Een veel moeilijker maar ook interessanter
doel is het verkennen van objecten die niet
binnen ons zonnestelsel liggen. Met bestaande
technologieën kunnen we echter nog lang
niet hard genoeg gaan om deze plannen uit
te voeren. Het duurt simpelweg te lang om er
te komen. Bestaande ruimteschepen bewegen
zich allemaal voort volgens hetzelfde
principe: ze nemen brandstof mee vanaf de

Geen mensen mee? Laat je brandstof thuis
Eén manier om hard genoeg te gaan voor
een interstellaire reis is door helemaal geen
brandstof mee te nemen. Het is mogelijk
om te zeilen in de ruimte, door straling op
te vangen met een groot reflecterend scherm.
Door de stralingsdruk versnel je dus een beetje,
waardoor het mogelijk is om kleine schepen
ermee aan te drijven. Mensen zullen we er
waarschijnlijk niet mee kunnen vervoeren,
maar kleine, minuscule ruimtesondes zijn licht
genoeg om hiermee voort te bewegen. Zeker
wanneer er geen straling wordt gebruikt die
afkomstig is van een ster, maar straling die
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wij vanaf de aarde de ruimte in schieten met
behulp van lasers is het mogelijk om flinke
snelheden te bereiken. In 2016 werd er een
project aangekondigd (waar onder andere
Stephen Hawking aan meewerkt) genaamd
“Breakthrough Starshot”. Het plan is om
een vloot te bouwen van een stuk of duizend
piepkleine computers met meetapparaten.
Elk van die ‘schepen’ heeft een eigen zeil van
zo’n 4 bij 4 meter, waar vanaf de aarde lasers
op worden geschoten. Om de beurt worden
die duizend schepen geleidelijk aan versneld
totdat ze met zo’n 20% van de snelheid
van het licht gaan. De 4,5 lichtjaar die het
is vanaf de aarde naar Alpha Centauri, de
dichtstbijzijnde ster, wordt daarmee in zo’n
20 jaar afgelegd. Wanneer ze daar aankomen
kunnen ze met hun camera’s foto’s maken
van dat sterrenstelsel en de gegevens naar de
aarde sturen. Omdat het er zoveel zijn wordt
de kans kleiner dat we het doel missen. Als
je maar één schip stuurt ben je meteen al je
informatie kwijt wanneer dat schip net niet
goed genoeg is gericht en langs zijn doel
schiet. Door er duizend te maken is het
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vrijwel zeker dat we genoeg informatie naar
de aarde kunnen sturen.
Verzamel je brandstof onderweg
De zogenoemde “Bussard ramjet” is een
concept voor een aandrijving waarmee
grote schepen tot relativistische snelheden
versneld kunnen worden, omdat de brandstof
onderweg wordt ingezameld. Een ramjet is
een straalmotor zoals die ook in straaljagers
wordt gebruikt. Aan de voor- en achterkant
van deze motor zitten openingen waar
tijdens het vliegen lucht doorheen stroomt.
Aan het begin wordt de lucht in deze
motor samengeperst, doordat het binnenste
steeds smaller wordt. Vervolgens wordt die
samengeperste lucht verhit, en stroomt die
er aan de achterkant met een flinke snelheid
weer uit. De motor vangt dus aan de voorkant
lucht op, die hij er aan de achterkant sneller
uitschiet waardoor het vliegtuig naar voren
versnelt.
De Bussard ramjet werkt volgens hetzelfde
principe, maar dan groter, ingewikkelder
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en spectaculairder uitgevoerd. In plaats van
openingen aan de voorkant, heeft de Bussard
ramjet een trechtervormig elektromagnetisch
veld dat zich tot wel duizenden kilometers
voor het schip uitstrekt. Tijdens zijn vlucht
Een ruimteschip uitgerust met een Alcubierre drive reist strikt genomen helemaal niet
door de ruimte; in plaats daarvan laat het de
ruimte vóór zich samentrekken en die achter
zich uitdijen.
schept het hiermee waterstof op dat in de
ruimte zweeft. Door de hoge snelheid van het
ruimteschip wordt het waterstof langzaam
door deze trechter geperst, net als de lucht in
een straalmotor. Als je het magnetische veld
maar sterk genoeg maakt, wordt het waterstof
op een gegeven moment in elkaar gedrukt en
ontstaat er kernfusie. De energie die hierbij
vrijkomt kan door diezelfde magnetische
velden naar achteren worden gericht,
waardoor je schip naar voren versnelt.
Helemaal bij dit ideaal kunnen we helaas niet
komen in de realiteit. De waterstofdichtheid
in het deel van het melkwegstelsel waar wij
in leven is namelijk relatief laag. Zo laag
dat er niet genoeg is om een Bussard ramjet
te voorzien van voldoende brandstof. We
kunnen met dit principe wel andere motoren
een flink stuk verbeteren. Een ruimteschip
met een fusiereactor dat zijn eigen brandstof
meeneemt, kan bijvoorbeeld onderweg zijn
brandstof bijvullen zodat het minder snel op
raakt. Of een ingewikkelder idee: we schieten
van tevoren verschillende “pakketten” met
waterstof de ruimte in, en daar sturen we dan
een Bussard ramjet achteraan. Tijdens de reis

onderschept hij dat waterstof en gebruikt het
als brandstof. Op deze manier hoef je dat
dus niet zelf allemaal mee te slepen vanaf de
aarde, waardoor je een stuk harder kunt gaan.
Toekomstmuziek
De meest exotische en futuristische manier
van ruimtereizen is nog wel de zogenaamde
“Alcubierre drive”. Een ruimteschip uitgerust
met een Alcubierre drive reist strikt genomen
helemaal niet door de ruimte; in plaats daarvan
laat het de ruimte vóór zich samentrekken
en die achter zich uitdijen. Omdat je hierbij
eigenlijk helemaal niet door de ruimte reist,
schendt je de relativiteitstheorie niet en is er
geen bovengrens aan de snelheid die je ermee
kunt bereiken. Met een Alcubierre drive die
sterk genoeg is, zou je dus naar elke plek in
het universum kunnen reizen, ook als die
buiten het waarneembare universum ligt. Er
is echter wel (als we het zacht uitdrukken) een
klein probleempje: de ruimtetijd kan alleen
op de benodigde manier gekromd worden
als we ergens een negatieve energiedichtheid
kunnen creëren. Aangezien er geen materie
met negatieve energie bestaat, wordt dat nog
een hele klus. Wat misschien wel mogelijk is,
is gebieden creëren met een energiedichtheid
die lager is dan het vacuüm. Een aantal fysici
heeft laten zien dat dit in theorie mogelijk
is met behulp van het zogenoemde Casimir
effect. Praktisch is de Alcubierre drive niet,
wel intrigerend.
Het ziet ernaar uit dat het nog erg lang
gaat duren voordat mensen dit zonnestelsel
verlaten. We beginnen al bijna met
ruimteschepen van minder dan een gram
naar andere sterren te schieten, wat niet
zo lang geleden nog nauwelijks mogelijk
leek. Bemande vluchten naar andere sterren
zullen echter nog een flinke tijd op zich laten
wachten.
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Poëzie in stilte
Abel Jonen

Vertel me wat je niet kunt zeggen
dan zal ik er oor voor hebben
voor die taal waarin wij zwijgen
die ontsnapt uit de stilte
voor de woorden zijn begonnen
aan hun dwalende verhalen
tussen de regels door
weergalmt en de leegte
waar zij plaats voor maken
vult met ongehoord geluid
Neem mij de woorden uit de mond
en wees dan sprakeloos
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TAKE THE LEAD IN
YOUR CAREER AT TMC!
As a student, you are asking yourself what
your next step will be after graduation. The
technical field holds many appealing career
choices: scientist or engineer, but also employee
or entrepreneur. Nivard Kagie chose for both
the security of a permanent contract and the
challenge of entrepreneurship by joining TMC.
“When TMC approached me years ago, I
immediately felt valued by the company.
TMC puts my goals and development first.
Moreover, the way of working – also known as
‘Employeneurship’ – offers me the opportunity
to take the lead in my career as an entrepreneur
within the ‘safe’ conditions of an employee.”
“I have worked on several projects which
all matched my requirements and skills.
Currently I am enjoying a challenging position at
ASML. I am proud of what I have accomplished
in the early stage of my career and look forward
to my future projects as an ‘Employeneur’.”

Like to experience our
Employeneurship?
Let’s talk about your plan!

29
tmc-employeneurship.com

We push
technology further
to print microchip
features that are
ner
to accelerate
articial
intelligence
to make
robots
understand
humans

to let robots help
in healthcare

Do you dream of changing the world of innovation? Do complex technological challenges
appeal to your imagination? We are looking for you. ASML always wants to get in touch
with eager and curious students.
Join us at workingatasml.com/students

