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Dit is de eerste nieuwsbrief in tijden, wij zullen u voortaan via deze 
nieuwsbrief, genaamd de Nieuwe Binding op de hoogte houden. Wij 
zullen dus ook geen verenigingsblad meer uitgeven. Deze 
nieuwsbrief is voor zowel onze (Ere)leden als de medewerkers op de 
VU van Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen. Wij hopen 
dat u met veel plezier de Nieuwe Binding zal lezen! 

De Toppers van mentoren, v.l.n.r. Jasper Roozee, Pier Wessels, Lars Binkhorst, Jesse 
Jungmann, Lydia Stiny, Renas Nader en Wesley Saarloos. 

Eerstejaars ontmoeten de 
VCSVU 
VU-Introductiedagen
Het gaat goed met de VSCVU! Na een wat roestige start van 
het bestuursjaar, loopt alles nu op zo goed als op rolletjes. Er 
worden grote sprongen voorwaarts gemaakt. Een voorbeeld 
hiervan is de betrokkenheid van de eerstejaars bij de 
vereniging.  

Dit is hoofdzakelijk te danken aan de zeer geslaagde VU-
Introductiedagen. Door de hoge inzet van de mentoren en de 
goedgemutste eerstejaars, verliep de week beter dan ooit. De 
eerstejaars hebben van het studentenleven mogen proeven en 
de belangrijkste delen van de stad leren kennen. De zon stond 

VCSVU �1

DE NIEUWE BINDING 
Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije 

Universiteit 

Walibi Fright Night 

Het	einde	van	de	eerste	
periode	was	al	aangebroken.	
Dan	heb	je	een	tentamenweek	
vol	met	stress	en	veel	late	en	
lange	studiesessies,	maar	
gelukkig	had	iedereen	ook	wat	
om	naar	uit	te	kijken	aan	het	
einde	van	de	tentamenweek.	
De	Ac<viteiten	Commissie	had	
namelijk	een	erg	leuke	
ac<viteit	gepland	op	de	vrijdag	
van	de	tentamenweek.	Alle	
leden	die	zich	hadden	
ingeschreven	voor	de	ac<viteit	
gingen	mee	naar	Walibi	Fright	
Nights.	Met	een	groep	van	
ongeveer	veer<g	mensen	zijn	
we	met	een	aantal	auto’s	
vertrokken	vanaf	de	VU.	Met	
een	korte	stop	bij	de	
McDonald’s,	kwamen	we	vroeg	
in	de	middag	aan	bij	Walibi.	
Om	de	grote	drukte	voor	te	zijn	
en	zo	nog	te	kunnen	genieten	
van	een	paar	aHrac<es	waren	
wij	er	behoorlijk	vroeg.	
Vervolgens	rond	een	uur	of	zes	
begon	het	griezelen	in	het	
park,	met	verschillende	
“scarezones“	en	“haunted	
houses”.	Een	aantal	leden	
waren	vanzelfsprekend	echte	
angsthazen,	maar	dat	hoort	er	
allemaal	bij!		
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altijd hoog aan de hemel, wat zorgde voor uitgebreide 
chillings in parken. Ook het zwembadfeest was een goede 
verkoeling. We kijken uit naar volgend jaar! 

InVUtasieWeekend (oftewel eerstejaarsweekend)
Na ongeveer twee weken les, brak het InVutasieweekend aan. 
Volgens sommige is dit het leukste weekend van het 
studentenleven. Onder het mom van: ‘Pas brak leert men 
elkaar echt kennen’, zijn de eerstejaars bachelor- en 
masterstudenten ook flink afgestompt.  

Het avontuur begon (en eindigde) op een camping in het ó zo 
mooi Beekbergen op de Veluwe. Er werd verbleven in militaire 
tentenkampen. Iedereen, of nouja, bijna iedereen, had zijn 
luchtbed meegenomen om s’avonds z’n welverdiende 3 uur 
slaap te pakken. Na wat acclimatisering was het tijd voor de 
dropping. De telefoons werden ingeleverd en de groep werd 
in 5-tallen gesplitst. Met Hany achter het stuur (wat geen pretje 
was) werden de groepjes op zogenaamd voorbedachte 
locaties gedropt. 3 uur later had iedereen zijn weg terug 
gevonden en kon het echte feestje beginnen. De drank vloeide 
in overvloed en rond een uur of 5 was zelfs de laatste borrelaar 
gesneuveld. Het kampvuur smoorde en de rust keerde terug 
op de camping   

Maar niet voor lang. Om 8 uur stond de inVUtasiecommissie 
vrolijk ‘Red mij’ zingend op, om met ditzelfde nummer de rest 
te wekken. Wilde dit niet lukken, werd zonder pardon het 
luchtbed onder de uitslaper vandaan getrokken. Iedereen 
werd op deze toch wel frisse zaterdagochtend de fiets 
opgebonjourd. De speurtocht die volgde zorgde voor een 
mengelmoes van emoties. Een lichtpunt was dat de tocht 
eindigde in een duik in het welbelkende zwembad van 
Beekbergen. De dag eindigde met een barbecue en voor vele 
een kleine powernap.  

Gelukkig was het programma niet voorbij. Bij het vallen van de 
avond begon de befaamde bierestafette. Omdat er geen 
statement gemaakt hoefde te worden, werd het dit keer 
gewoon met bier gedaan. Het werd tijdens de estafette pijnlijk 
duidelijk dat de eerstejaars nog veel te leren hadden. Een 
overtuigende winst van Team Gewoon Boef Man later was het 
tijd voor de pubquiz, gepresenteerd door de altijd nuchtere 
Jesse. Team … wist de winst te pakken. Als beloning mochten 
zij vijf mensen uitkiezen die zogenaamd nogmaals gedropt 
moesten worden. Vijf slachtoffers werden uitgekozen en in 
volledig paniek opnieuw de auto ingegooid. In plaats van 
gedropt te worden, werden ze ondervraagd. Op elk fout 
antwoord stond een goeie stomp op de rem als straf. Met 
kleerscheuren werden ze een kwartier later weer afgeleverd bij 
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KNCV 

Wil jij graag gratis lid worden van 
de KNCV en hierbij genieten van 
alle voordelen? Wacht dan niet 
langer en schrijf je snel in voor 
het gratis lidmaatschap voor 
studenten. Dit kan op de site van 
de KNCV. Ook voor meer 
informatie kun je de site 
raadplegen. 

Moppentappen 

Two hydrogen atoms bumped 
into each other recently. One 
said: "Why do you look so sad?” 
The other responded: "I lost an 
electron.” Concerned, One asked 
"Are you sure?” The other replied 
"I'm positive.” 

A neutron walks into a bar, sits 
down and asks for a drink. 
Finishing, the neutron asks “How 
much?” The bartender says, "For 
you, no charge."
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de camping. Hier werd ondertussen al goed gefeest. Met nog 
een zeer stressvolle beerrun verliep ook deze avond 
vlekkeloos. Als extratje zorgde het team van de InVUtasie voor 
tosti’s en andere snacks. De laatste bikkels vielen wederom 
rond een uur of 5 in slaap. 

Geslaagd is dus het juiste woord! 

Veranderingen VCSVU 
Het K.N.P.S.V.
Het 52e bestuur der VCSVU staat voor verandering. Onze 
mooie vereniging heeft een behoorlijke verandering moeten 
ondergaan door de Joint-Degree van scheikunde tussen Uva 
en VU. Hierdoor schrijven er zich geen nieuwe scheikunde 
studenten zich meer in bij de VCSVU. Dit komt doordat 
scheikunde voornamelijk op de UvA wordt onderwezen. Dit is 
natuurlijk erg jammer voor het aantal leden van de VCSVU, 
maar zoals Johan Cruijff zou zeggen, elk voordeel heb z’n 
nadeel. Wij zoeken dus ook naar het voordeel. Wij kunnen ons 
nu meer focussen op de farmaceutische tak van scheikunde. 
Wij komen hierdoor in aanmerking voor het lidmaatschap bij 
de K.N.P.S.V. Dit brengt veel voordelen met zich mee, namelijk 
verschillende evenementen (Beroependag, Personal 
Developments Day ect.), stages, vergroot netwerk en nog veel 
meer. Momenteel zitten wij in de oriënterende fase, maar 
hopelijk gaan wij snel de proefperiode in (dus officieel lid, maar 
ondervoorbehoud). 

Nieuwe inrichting ledenkamer
Bij elk nieuw begin hoort natuurlijk een frisse ledenkamer. Wij 
hebben met man en macht zitten werken in de Kerstvakantie 
aan een lekker fris kleurtje op de muren. Het resultaat mag er 
zeker wezen! Dus kom vooral gezellig naar onze ledenkamer 
om het resultaat te komen bewonderen. 

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op 23 januari hebben wij wederom een ALV gehouden. Tijdens 
deze ALV zijn veel dingen besproken en dus ook veel 
veranderingen doorgevoerd in de VCSVU. Zo hebben wij 
nieuwe commissies, ander moment van bestuurswissel, maar 
de grootse verandering is ons nieuwe logo! Zoals je wellicht al 
heb gezien bovenin deze nieuwsbrief of tijdens de borrel waar 
het logo is onthuld, of via Natascha die maar wat graag showde 
met het logo. Naast het logo is er ook tijdens de ALV gesproken 
over een nieuwe website waar je kan inloggen en op deze 
manier de VSCU-trui, kaartjes voor feesten en andere gadgets 
kan bestellen. Hopelijk gaat de nieuwe site volgende maand al 
in gebruik! 
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Nieuw bestuur? 

Vind jij de VCSVU echt een top 
vereniging en wil jij het nóg 
leuker maken? Zie jij graag 
verbeterpunten bij de VCSVU? 
Weet jij zeker dat jij hiervoor de 
perfecte persoon bent om deze 
veranderingen door te voeren? 
Twijfel dan niet langer en 
solliciteer meteen als 
Kandidaatsbestuur!  

Wat moet je doen vraag jij je af? 
Het is heel simpel, stuur een 
motivatiebrief mét daarin jouw 
briljante idee om de VCSVU 
weer een stukje leuker te maken 
(als dat nog mogelijk is), naar 
info@vcsvu.nl. Vergeet ook zeker 
niet erbij te vertellen welke 
functie jij denkt te kunnen 
bekleden. Wie weet word jij dan 
het 53e bestuur der VCSVU!

mailto:info@vcsvu.nl
mailto:info@vcsvu.nl
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AkzoNobel Masterclass 
Weetjes 

Nieuwe elementen
Eind 2016 IUPAC de nieuwe 
elementen eindelijk een naam 
gegeven hebben? Deze nieuwe 
elementen maken nu de 
zevende rij van het periodiek 
systeem compleet. Het gaat om 
elementen 113, 115, 117 en 118. 
Ze zullen nu dus als nihonium, 
moscovium, tennessine, en 
oganesson bekend staan. Deze 
elementen zijn ontdekt door een 
team van Rusland en Amerika.  
Handig om te weten voor de 
volgende VCSVU Pubquiz! 

Ice bucket challenge 
geholpen?
Er is eindelijk succes geboekt 
met een medicijn tegen multiple 
sclerose (MS).  Het medicijn, 
ocrelizumab, wat nog in de 
klinische fase zit blijkt de 
progressieve ziekte lichtelijk te 
remmen.  Dit lijkt niet veel, maar 
hiervoor bleek geen medicijn 
effectief te zijn om de ziekte te 
remmen.  

 Agenda
Februari	
Donderdag	16	feb.	 	Valen<jns	borrel	Salus	
	 	 	en	VCSVU	
Dinsdag	21	feb.		 	Weerwolven	in	FOK	
Donderdag	23	feb.	 	Carnaval	borrel	
Dinsdag	28	feb.	 	Lunchlezing		
	 	 wetenschappelijke		
	 	 integriteit		
Maart	
Donderdag	2	mrt.	 PAC-sympisium	
Donderdag	9	mrt.	 	Belgische	Bier	Borrel	
Dinsdag	14	mrt.	 	Bowlen	bij	borgland	

April	
Woensdag	12	apr.	 Excursie	naar	ZoBio	te	
	 	 Leiden	
Donderdag	13	apr.	 Casino	avond	in	FOK	


