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Editorial

Presidential
Members of the Mijnbouwkundige Vereeniging, 
Glück Auf!

As I’m writing this we are counting down the 
days to our half lustrum! The half lustrum week 
will be filled with amazing activities and the 
festivities and it will once again make clear that 
the Mijnbouwkundige Vereeniging is an awesome 
association (in fact, the best in the world.). Many 
invitations have been sent out and I hope you will 
all answer our call to come and celebrate with us, 
see you in the half lustrum week!
Some may think that because we are so close to 
this special week we’ve been taking it easy the last 
period, however quite the contrary is true. The 
third period of this academic year was stacked 
with a lot of activities and I’m happy to say that 
we had a lot of events where alumni and honorary 
members took part in! 
In the second week of the period the 118th board 
was allowed to take a break so while we we’re 
chilling out on Fuerteventura the former board took 
over. I have no idea how that week was over here, 
but Fuerte was great. Next up 14 miners showed 
they can behave neatly, because the following 
week we invited a sorority Utrecht geology girls 
for a diner, we had a great time and basis was laid 
for further contact. In the third period the EMC 
arrived in Delft for their final session of courses, 
we welcomed them on the faculty and we went out 
bowling and afterward introducing them to “Het 
Noorden”. Next up was a very important party, 
because for the first time a drillbit went into the 
ground at Pijnacker so now the DAP geothermal 
project is becoming a reality! Students and alumni 
gathered at market gardner Ammerlaan to witness 
the blessing of the drillers and the placing of a 

figure of the holy Barbara. We are thankful to 
Ammerlaan and the DAP project that they honored 
these mining tradition that we are so fond of. Two 
days after the DAP drilling alumni, students and 
the board also attended the celebration for the 
starting of the drilling of the Noord-Zuid lijn in 
Amsterdam. We sang the Glück Auf to hundreds 
of public servants and later on down in the tunnel. 
The 19th of March Kroonenberg gave his farewell 
speech and the people that did their PhD’s with 
Kroonenberg organized a symposium for him. 
There were all kinds of interesting geological 
speeches on the work that Kroonenberg has 
been doing during his career. Afterwards the 
Mijnbouwkundige Vereeniging presented a Davy 
lamp to Kroonenberg to thank him for all his effort 
over the years.
The last week Caterpillar, Akzo Nobel mining, Rio 
Tinto and Umicore visited us during the Resource 
Company Days to explain what they work on and 
what our students can become when they join 
them after graduating.
As said, we have had a lot of nice activities and these 
were just the highlights. The Mijnbouwkundige 
Vereeniging is still going strong and I once again 
would like to invite you to join us during the Half 
Lustrum! There is just one thing unspoken and 
that is that Sunday the 28th of March our golden 
honorary member Hans de Ruiter will celebrate his 
birthday, we would like to congratulate him once 
again,

Glück Auf!

Robert-Jan Pielkenrood
President der Mijnbouwkundige Vereeniging

This is our third Natural Resource and although we 
faced some difficulties, we are proud of the final 
result. This edition once again has some great 
articles. One of the best is the article about the 
Rare Earth Elements. This last period there was 
a lot to do about these minerals in the news. We 
thought it appropriate to give you some general 
information so that you know what REE actually 
are and where they can be found. Another great 
article is that of Roeland Jan Dijkhuis. He tells us 
a fantastic story about his internship in Sudan. We 
also put in some statements about the IPCC report 
in the hope we can have a good discussion about 
it. All in all we hope you enjoy reading this latest 
installment of the Natural Resource as much as we 
did making it.

Further more there are some rectifications I have to 
make. In first NR of this academic year the column 
on page 38 was written by Stephanie Lier instead 
of Stefanie Lier. In the second edition of this year 
the article about Colorado School of Mines on page 
23 was written by Nathalie Chun. My apologies for 
either misspelling your name or forgetting to place 
it under your article.

Glück Auf!!!

Wynze Meijer 
Chief Editor of the Natural Resource
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Naam: Andrina Drost
Leeftijd: 21
Functie: Commissaris 
Onderwijs/
Vice-President

Tussen de vergaderingen 
door, schoof de altijd 
vrolijke Andrina gezellig 
bij ons aan voor een 
diepgaand interview.

Hoe is het met 4 mannen om je heen?
Ja, het is wel leuk. Het waren sowieso al goede 
vrienden. Ik heb ook al een jaar NoCo met ze 
gedaan. En de extra aandacht is wel leuk!

Wat is jouw rol in de groep?
Ik onthoud veel dingen, dan zie ik bijvoorbeeld een 
feestje een week van tevoren aankomen. Dan help 
ik de anderen herinneren dat er iets gedaan moet 
worden. Al gaat het wel te ver om dan te zeggen 
dat ik de hele agenda in m’n hoofd heb.

Is er een belofte die je na wilt komen?
Ja, aan het begin was ik van plan de tentamen-
aanmeldmail elke periode rond te sturen, net als 
de onderwijsmail. Het idee achter de onderwijsmail 
is dat je vanuit de faculteit en onderwijsdienst 
te veel informatie krijgt toegestuurd, en deze 
onderwijsmail geeft de studenten alleen de 
informatie die voor hen relevant is.

Krijg je meer aandacht door je mantelpakje?
Ik weet niet zeker of ik meer aandacht krijg. Als je 
een rok draagt kijken wel veel mensen naar je, ook 
bijvoorbeeld in de stad. Ik vind wel dat het hoort, 
er zo netjes bijlopen. Iedereen herkent je als MV-
bestuur, omdat wij de enige zijn die de hele dag 
in pak lopen.

Beschrijf je ideale man in 118 woorden?
Mijn ideale man, die kan er wel wat van.
Door je zonder nadenken in een bepaalde richting 
te begeven,
Kom je hem heel onverwachts misschien wel 
tegen.
Van beide kanten lijkt dan iets te ontstaan,
Wat heeft Cupido zijn werk toch weer goed 
gedaan.
Mijn ideale man weet wat hij wil, is nooit heel erg 
stil,
Nooit heel erg lui, vaak in een vrolijke bui,

Houdt van activiteit, en natuurlijk een drankje op 
z’n tijd,
Heel verstandig, behoorlijk handig,
Breed en knap, altijd wel in voor een grap,
Donkere haren, is moeilijk te bedaren,
Zodat ik me niet kan bedwingen, om in zijn armen 
te springen,
Samen van alles met hem te beleven, in het verdere 
mooie leven!

Waar heb je nog het meeste zin in de rest van het 
jaar?
Sowieso heb ik heel veel zin in het halflustrum. 
Het is al over een paar weken, en het beloofd een 
hele mooie week te worden. Ook kijk ik uit naar de 
culturele excursie, Ko en RJ zijn er al heel druk mee 
bezig om dat een geslaagde excursie te maken.

Als je je bestuursgenoten moest indelen in 
knaagdieren, wie is wie:
Robert-Jan (wolmuis): Wolmuizen zijn behendige 
klauteraars en het kan wel eens voorkomen dat er 
botbreuken ontstaan tijdens een val. Dit is typisch 
Robert-Jan: klauteren, skaten, stuntskiën, of de 
vulkanen oprennen tijdens onze Bestuursvakantie.. 
Het kan niet gek genoeg en een enkele keer maakt 
houdt hij hier weleens wat aan over…

Ko (gerbil): Een gerbil is een enorm sociaal dier. 
Ko is ook zeer sociaal naar anderen toe en dit past 
goed bij zijn functie als Secretaris, waarbij hij veel 
contact heeft met mensen binnen en buiten de 
Mijnbouwkundige Vereeniging.

Laurens (bruine rat): Ratten zijn beesten die het 
altijd voor elkaar krijgen restjes eten e.d. overal 
vandaan te halen. Laurens weet als Penningmeester 
altijd op allerlei manieren meer geld bij elkaar te 
scharrelen.

Richard (otter): Otters  kunnen zwemmen als de 
beste en ze zijn voornamelijk ’s nachts actief. 
Dit past goed bij Richard die in elke plas water 
wil springen die hij ziet. Als Beheerder is hij elke 
Noordenavond tot diep in de nacht actief in “Het 
Noorden”.

Andrina (eekhoorn): Eekhoorns kunnen grote 
sprongen maken van tak tot tak. Ik ‘spring’ op een 
dag vaak van de ene naar de andere vergadering, 
om dan tussendoor alle andere, meer reguliere, 
MV taken af te handelen. ■

Bestuur Belicht
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Dit artikel gaat over de Zeldzame Aarde 
Elementen, ook wel genoemd Zeldzame 
Aarden, of Zeldzame Aardmetalen. In het 
Engels worden dit Rare Earth Elements 
(REE) genoemd. Niet alleen worden de 
REE besproken, ook de belangrijkste 
mineralen waar deze elementen in 
voorkomen en de twee belangrijkste 
voorkomens van deze mineralen 
komen aan bod. De REE hebben zeer 
veel (hightech) toepassingen en ze 
zijn dus uiterst waardevol. China 
produceert 93 procent (!) van deze 
grondstoffen (hoofdzakelijk uit de 
Bayan Obo afzetting) en heeft dus 
een bijna-monopolie. Het land kan de 
export naar believen opschroeven of 
beperken om zo de prijs omlaag of 
omhoog te duwen. Alleen in de VS wordt 
momenteel nog een grote afzetting 
(Mountain Pass) ontgonnen. Mountain 
Pass is de naam van een voorkomen, 
dat zelf weer genoemd is naar de 
locatie (Figuur 2). Hoewel men daar nu 
een nieuwe afzetting gaat ontginnen, is 
de Amerikaanse bijdrage sinds eind jaren 
’90 sterk afgenomen. Productie van REE in 
andere landen is bescheiden. (Figuur 1).

De Lanthanide-groep

Wel, wat zijn die zeldzame aarden dan? 
Het betreft in hoofdzaak de zogenaamde 
Lanthanide-groep in het periodiek systeem 
der elementen (Figuur 2). Dat is dus de 
elementenserie La – Lu, bestaande uit 
Lanthanum (Lanthaan, La), Cerium (Ce, niet te 
verwarren met Cesium, Cs), Praseodymium (Pr), 
Neodymium (Nd), Promethium (Pm), Samarium 
(Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium 
(Tb), Dysprosium (Dy), Holmium (Ho), Erbium 
(Er), Thulium (Tm), Ytterbium (Yb) en Lutetium 
(Lu). De elementen Scandium (Sc), en in het 
bijzonder Yttrium (Y), worden gewoonlijk ook 
tot de zeldzame aarden gerekend. 

In wetenschappelijke teksten worden de 
volgende Engelse afkortingen gebruikt:
REE = Rare Earth Elements. LREE = Light Rare 
Earth Elements (lichte zeldzame aarden: in het 
periodiek systeem de elementen Scandium, 
Yttrium, Lanthanum, en Cerium t/m Samarium), 
HREE = Heavy Rare Earth Elements (zware 
zeldzame aarden: in het periodiek systeem de 
elementen vanaf Europium t/m Lutetium). De 
hele lichte REE (Y, La, Ce, Nd, en Pr) komen 

Figuur 1. Wereldproductie van REE (1 kt=106 kg) van 1950 tot 
2000, in vier categorieën. De USA productie is vrijwel geheel 
afkomstig uit de Mountain Pass afzetting. De Chinese productie 
is afkomstig uit meerdere afzettingen, maar hoofdzakelijk uit 
Bayan Obo. Uit USGS Factsheet 087-02.

Figuur 2. Het periodiek systeem der elementen met de Lanthanide-groep (La, en 
Ce – Lu).

Rare Earth Elements
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het meest voor. Promethium 
(Pm) is een instabiel element, 
en komt niet vrij in de natuur 
voor.

De zeldzame aarden zijn als 
groep erg waardevol, maar de 
waarde van de afzonderlijke 
REE loopt sterk uiteen: een 
van de goedkoopste REE, Ce, 
kost als oxide tussen de 3.5 
en 4 US$/Kg. De kosten van Eu 
en Lu als oxide liggen tussen de 500 en 550 
US$/Kg. (Bron: Tianjiao International website, 
en Seeking Alpha website). Ter vergelijking: 
de prijs van ruwijzer moet men ergens tussen 
de 0.2 en 0.5 US$/Kg zoeken.

De naam Zeldzame Aarden (ook wel Zeldzame 
Aardmetalen) is eigenlijk niet correct. Het 
betreft geen Aard(alkali)metalen (groep II in 
het Periodiek systeem). Ze behoren tot de 
overgangsmetalen. Als zuiver metaal komen de 
REE trouwens niet voor. Aan de lucht oxideren 
ze heel gemakkelijk. De naam “Aarde” is een 

vertaling van het Franse terre, dat vroeger 
echter ook oxide kon betekenen. Omdat 
men in het begin van de 19e eeuw aannam 
dat deze elementen relatief zeldzaam waren, 
ontstond de naam Zeldzame Aarden. Ze zijn 
echter (met uitzondering van het instabiele 
Promethium) bepaald niet zeldzaam! De meest 
voorkomende zeldzame aarde, Cerium, is op 
volgorde van hoeveelheid met 68 ppm het 25e 

element in de aardkorst, het 
komt daarmee vaker voor dan 
bijvoorbeeld Lood(!). Een van de 
minst voorkomende zeldzame 
aarden, Lutetium, komt nog 
altijd 200 keer zo vaak voor 
als goud. Maar in contrast met 
bijvoorbeeld de base metals 
(Cu, Pb, Zn) en edelmetalen (Au, 
Ag, Pt) komen de REE echter 
zelden in geconcentreerde vorm 
voor. Het aantal exploiteerbare 

afzettingen is daarom gering.

De REE-mineralen komen vaak voor in granitische 
stollingsgesteenten en pegmatieten, en in het 
bijzonder in relatie tot carbonatietgesteenten 
(magmatische carbonaatgesteenten). Verder 
zijn placerafzettingen vaak een bron van deze 
mineralen.

De Zeldzame-Aarde-Mineralen

De belangrijkste 
R E E - m i n e r a l e n 
zijn:
•	 Monaz ie t ,	
in theorie CePO4, 
bevat gewoonlijk 
ook La, Pr, Nd, 
Y en Th. De 
formule wordt dan 
ook gewoonlijk 
geschreven als (Ce, 
La, Pr, Nd, Th, Y)
PO4. Ook Sm en Eu 
komen in monaziet 
voor. 
•	 Xenot iem,	
in theorie YPO4, bevat gewoonlijk ook de 
zwaardere REE zoals Dy, Er, Gd, en Yb, en 
meestal ook U en/of Th, zodat de formule 
wordt: (Y, Dy, Er, Gd, Yb, U, Th)PO4. 
•	 Bastnaesiet,	 (Ce,	 La)CO3F,	 waarbij	
de hoeveelheden Ce en La sterk kunnen 
verschillen. Ook Y komt wel in bastnaesiet 
voor.
 
Monaziet en xenotiem uit aan carbonatieten 
gerelateerde afzettingen zijn doorgaans niet 
radioactief.  ►

Figuur 3. Monaziet(CePO4). 

Figuur 4. Ce-Bastnaesiet (Ce, La)CO3F.

Figuur 5. Xenotiem (YPO4).



8

De bekendste REE-afzettingen

De twee allerbekendste afzettingen van 
REE zijn de enorme Bayan Obo afzetting in 
Binnen-Mongolië, China, en de Mountain Pass 
afzetting in Californië, USA. 

Bayan Obo

Bayan Obo is een zeer grote REE-Fe-Nb afzetting 
met een complexe oorsprong. De afzetting 
werd allereerst ontdekt als ijzerertsafzetting 
in 1927. De REE-mineralen werden ontdekt 
in 1936, en de Nb-houdende ertsen aan het 
eind van de jaren ’50 van de vorige eeuw. 
De reserves worden geschat op meer dan 40 
miljoen ton REE-erts met een grade (gehalte) 
van 3- 5.4 % REE. Dat is meteen 70% van de in 
de wereld bekende REE-reserves! Verder is er 
een reserve van 1 miljoen ton Nb-erts en 470 
miljoen ton ijzererts. De afzetting bevat ook 
een enorme hoeveelheid fluoriet, dat er in alle 
ertstypes voorkomt. De reserves aan fluoriet 
worden geschat op 130 miljoen ton. Daarmee 
is het meteen ook de grootste fluorietafzetting 
ter wereld. De REE-verertsing wordt met 
carbonatieten (magmatische carbonaten) in 
verband gebracht.

Mountain Pass

De Amerikaanse Mountain-Pass-mijn ligt 
vlakbij het centrum van het Ivanpah Mining 
District. De mijn wordt geëxploiteerd door de 
Molycorp Division. Mountain Pass ligt vlak bij 
het Mojave National Preserve, bij de grens met 
de staten Nevada en Arizona, op ongeveer 100 
km van Las Vegas. De Mountain-Pass afzetting 
betreft een aan carbonatiet (magmatisch 
carbonaatgesteente) gerelateerde REE-
afzetting. Momenteel gaat men een vlakbij 
gelegen nieuwe REE-afzetting ontginnen.

De Toepassingen van REE

De verschillende REE-elementen hebben 
allemaal diverse toepassingen die variëren van 
katalysatoren tot elektronicatoepassingen tot 
magneten. Hierbeneden zijn de belangrijkste 
toepassingen van de REE opgesomd. De 
gegevens komen uit de USGS Geological Survey 
Factsheet 087-02 en uit Wikipedia. Het zal vrij 
snel duidelijk zijn dat de toepassingen van 
de REE voornamelijk hightech-toepassingen 
betreft. De bijna-monopoliepositie van China 
op het gebied van REE, met name als gevolg 
van de enorme REE-afzetting in Bayan Obo, 
stemt dan wel tot nadenken. 
•	 Scandium (Sc) wordt weinig toegepast 
in de industrie, omdat het vrij lastig is om 
scandium te isoleren. De weinige toepassingen 
zijn o.a. te vinden in legeringen zoals 
Scandium-Aluminiumlegeringen. 

Figuur 6. China en Binnen-Mongolië. De witte stip geeft de locatie van 
de Bayan Obo afzetting aan.

Figuur 7. De locatie van Mountain Pass.
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•	 Yttrium (Y) wordt met name gebruikt 
in de automobielindustrie in materialen die 
de brandstofverbruikefficiëntie verhogen. 
Ook is Yttrium belangrijk in microgolf-
communicatietoestellen. Yttrium-IJzer-
Granaten, Y3Fe5O12, (YIG) worden 
gebruikt als resonators, frequentiemeters, 
magneetveldmeters, transistors en 
oscillatoren. Yttrium-Aluminium-Granaat, 
Y3Al5O12, (YAG) wordt voornamelijk gebruikt 
in lasers. Deze YAG-kristallen in de lasers 
worden vaak gedoteerd met andere REE (Nd, 
Gd, Er, of Ho).
•	 Lanthanum of Lanthaan (La) is een 
strategisch belangrijke REE, vanwege de 
toepassing in katalysatoren die essentieel 
zijn in petroleumraffinage. Lanthaan wordt 
ook gebruikt voor infrarood absorptie in 
glas. Oplaadbare lanthaan-nikkel-hydride 
(La-Ni-H) batterijen vervangen inmiddels 
gradueel Ni-Cd batterijen in computer- en 
communicatietechnologietoepassingen. 
•	 Cerium (Ce) is het meest voorkomend 
van de zeldzame aarde elementen. 
Ceriumoxides, en andere ceriumverbindingen 
gaan in katalytische converters en andere 
apparatuur om zwaveloxide-emissies te 
verkleinen. Cerium wordt verder als additief 
in dieselbrandstof, in UV-absorberend glas, 
en in legeringen gebruikt. 
•	 Praseodymium (Pr) wordt in het 
bijzonder als een pigment gebruikt. Verder 
wordt praseodymium, samen met neodymium 
gebruikt om bepaalde golflengten van licht te 

filteren. Praseodymium wordt ook gebruikt in 
permanente magneten, en in katalysatoren in 
verbrandingsmotoren. 
•	 Neodymium (Nd) is een kritische 
component van sterke permanente magneten. 
Mobiele telefoons, harde schijven, draagbare 
CD-spelers, computers, en de meeste moderne 
geluidssystemen zouden niet bestaan 
zonder neodymiummagneten. De sterkste 
permanente magneet die bekend is, is de 
Neodymium-IJzer-Borium magneet of NdFeB-
magneet. De exacte formule van de legering 
is: Nd2Fe14B. Ook wordt neodymium gebruikt 
voor ultravioletabsorptie in glas. Tenslotte 
wordt Nd gebruikt in variaties op de bij Yttrium 
genoemde Yttrium-Aluminium-Granaat (YAG), 
als Nd-YAG.
•	 Promethium (Pm) is een instabiel 
element. In nucleaire installaties wordt 
promethium bereid voor een aantal 
toepassingen: als bron van bètastraling 
voor het uitvoeren van diktebepalingen 
en om vliegtuigwanden te controleren op 
beschadigingen en in nucleaire batterijen 
waarin fotocellen licht omzetten in elektrische 
stroom. 
•	 Samarium (Sm) heeft bepaalde 
eigenschappen aangaande spectrale absorptie, 
waardoor het in filters wordt gebruikt. Verder 
doet het dienst als neutronenvanger  in 
nucleaire installaties. Verder wordt het sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw in magneten 
toegepast, onder andere als SmCo5. Glas wordt 
verrijkt met Samariumoxide om infrarood 
licht beter te absorberen. Samariumoxide 
kan worden gebruikt als katalysator bij de 
dehydratie en dehydrogenatie van ethanol. In 
de geneeskunde wordt de isotoop Samarium-
153 soms gebruikt bij de behandeling van 
patiënten met botkanker.
•	 Europium (Eu) wordt vooral gebruikt als 
fosfor (fosforescerende stof) met de kleur rood 
in televisieschermen en computerschermen. 
Dit geld zowel voor beeldbuizen als voor 
LCD-schermen. Ook wordt Europium in de 
medische wereld gebruikt voor het “merken” 
van complexe biochemische reagentia welke 
dienen voor het traceren van deze verbindingen 
in weefselonderzoek. 
•	 Gadolinium (Gd) heeft een uniek 
magnetisch gedrag. Het element is het hart► 

Figuur 8. De Mountain Pass REE-mijn, Mojave Desert, Californië.
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van magneto-optische opnametechnologie, 
en andere technologie m.b.t. het verwerken 
van computerdata. Gadolinium-Yttrium-
Aluminium-Granaat (Gd:YAG) is een variatie van 
Nd:YAG met microgolf- en lasertoepassingen.  
•	 Terbium (Tb) wordt gebruikt in 
energie-efficiënte fluorescerende lampen. In 
magneto-optische data opslag worden ook 
terbiumlegeringen gebruikt. Het gebruik van 
Terbium is echter beperkt.
•	 Dysprosium (Dy) wordt veel gebruikt 
in elektronica. Het maakt elektronische 
componenten sneller. Het hoge smeltpunt, en 
het vermogen om neutronen te absorberen 
maken dat Dysprosium toegepast wordt in 
nucleaire controle toepassingen. In combinatie 
met andere REE en Vanadium wordt Dysprosium 
gebruikt voor de vervaardiging van lasers. 
•	 Holmium (Ho) is een zeer zeldzame REE. 
Holmium beschikt over bijzondere magnetische 
eigenschappen en wordt industrieel 
voornamelijk gebruikt als magnetische flux 
concentrator. Andere toepassingen zijn: als 
neutronenvanger in nucleaire installaties. In 
de glasindustrie wordt Holmium gebruikt als 
gele kleurstof. Holmium wordt ook gebruikt 
als dotering in YAG-lasers. Daarnaast wordt 
Holmium regelmatig gebruikt in allerlei 
legeringen.
•	 Erbium (Er) heeft opmerkelijke optische 
eigenschappen, waardoor het element 
essentieel is voor het gebruik in lange-
afstands glasvezeldatatransmissie. Ook wordt 

het gebruikt als dotering in YAG: Er-
YAG. Erbium wordt veelal toegepast als 
fotografisch filter en de veerkrachtige 
eigenschap maakt het een bruikbaar 
additief in legeringen. Erbium wordt ook 
veel gebruikt in fotonica. In nucleaire 
installaties zorgt het neutronen 
absorberende vermogen van Erbium 
ervoor dat het als neutronenvanger kan 
worden gebruikt. In de glasindustrie 
wordt Erbiumoxide, dat een roze kleur 
heeft, gebruikt voor het kleuren van 
glas.
•	 Thulium (Tm) is het zeldzaamste 
(en de duurste) van de REE. Chemisch 
gedraagt het zich zoals Yttrium. 
Thulium wordt relatief weinig gebruikt.
•	 	 Ytterbium (Yb) lijkt globaal 
op Yttrium qua chemisch gedrag. 

Onder hoge mechanische spanning neemt de 
elektrische weerstand sterk toe. Ytterbium 
wordt in spanningssensoren gebruikt voor 
bodemdeformatie. Ytterbium wordt verder 
onder andere toegepast in optische elementen, 
bijvoorbeeld in glasvezelversterkers, fosforen 
en lasers. Het vindt ook toepassing in de 
katalyse en de metallurgie.
•	 Lutetium (Lu), is samen met Thulium 
een van de zeldzaamste REE. Daar Lutetium 
een van de duurste REE is, wordt het sporadisch 
gebruikt. Cerium-gedoteerd Lutetium-oxy-
orthosilikaat (LSO) wordt gebruikt in detectors 
voor positron emissietomografie (PET). ■

Jack Voncken

Referenties
1. USGS Factsheet 087-02. http://pubs.
usgs.gov/fs/2002/fs087-02/
2. Tianjiao International website (http://
www.baotou.com)
3. Seeking Alpha website (http://
seekingalpha.com/article/103972-rare-earth-
metals-not-so-rare-but-valuable ). 
4. Wikipedia, diverse pagina’s.

Figuur 10. Zeldzame-aarde-oxides. Met de klok mee van midden-boven: 
Praseodymium-, Cerium-, Lanthaan-, Neodymium-, Samarium-, en Gadoli-
niumoxide.
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Addax Petroleum’s growth in Africa and the Middle East has been and continues to be 
fuelled by the energy of its people. The Company’s performance lies on its specific way
of conducting business: technical expertise and asset development combined with care for
the local communities.

Keep track of our journey on www.addaxpetroleum.com

1994: year of foundation

1998: 8,800 bopd

2006: 90,000 bopd

2008: 136,500 bopd*

2004: 45,000 bopd

*Approximate average oil production as at December 31, 2008
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On the 15th of July 2008 I started a six month 
adventure which I would like to share with you. 
I was going to do an internship at Areva, a 
French nuclear power company. Areva mines and 
concentrates uranium ore, produces fuel for the 
nuclear plants they build and also dispose of the 
spent fuel. So if I did an internship for this company 
how did I end up at a gold mine in Sudan? Well I 
applied for an internship at Areva after meeting 
some representatives of that company at the FEMP 
reunion. I wanted to know more about uranium 
mining and processing, hence the application. 
After an interview I was offered the choice, either 
a three month internship in Paris or a six month 
internship in Sudan. It took me about a micro 
second to decide. I wanted to go to Africa, still do, 
and Sudan would be more adventurous than Paris. 
There was a catch though. The Paris assignment 
would involve uranium processing and the Sudan 
assignment involved gold processing. Areva had 
acquired a few gold mines through takeovers of 
smaller companies. Well I just decided that gold 
processing was interesting too. 

Before it became definitive that I would go to 
Sudan I had a telephone interview with a person at 
the Hassaï operation. I was visiting St. Petersburg 
when I had the interview. The conversation was a 
bit difficult due to the quality of the connection. 
Words got lost on the line and there was a 
huge delay. Obviously the Russian international 
communication system was not too good. Although 
not all information came through, what I heard 
sparked my enthusiasm. I can still remember one 
part of the conversation. The contact in Sudan told 
me that they had experienced a bit of a tense period. 
Rebels had come to the outskirts of Khartoum, 
the capital city of Sudan. There had been some 
shooting but nothing serious he told me…. Sudan 
was going to be an adventure for me!
I started my internship at the office in La Défense 
in Paris. It was there that I got the chance to see 
the ‘non-productive’ side of the company. Also it 
was there that I got all my 
medical tests and security 
briefing. After two weeks I left 
Paris and flew to Khartoum. 
When I flew over the city for 
the first time I was amazed 
by the view; the city was 
outstretched, there was a lot 
of sand and there were a lot 
of mosques. The touchdown 
signalled the beginning of the 
first 10 weeks!

In the arrivals part I worked my way through the visa 
and customs queues. I was a bit worried. In Paris 
I had received a note on which all the procedures 
were outlined. For whom I had to wait and where, 
the amount of money I needed to have at the ready 
for the visa etc. None of the procedures seemed to 
apply here and I just went along with the mass. Of 
course everything went well, but still apparently I 
looked kind of stressed out. An elderly Sudanese 
gentleman came towards me and said in perfect 
English with an intense British accent: “Young 
man, do not worry. This is Sudan the land of the 
polite and hospitable people. What you see on 
CNN or read in the papers about our country is 
not the real Sudan. Now how can I help you? Oh, 
you have to find someone who is going to pick you 
up. Just walk outside and then they will find you. 
Enjoy your stay!” The man had been right. I was a 
bit anxious or nervous. I waited outside and there 
was a crowd. Lot’s of people looking expectantly 
if I was the person they had to pick up. I waited 
and after half an hour a person arrived. He did 
not speak English very well. He gave me a piece 
of paper with my name on it and then a ringing 
mobile phone. “Yes hello, Roland? Yes this is …..” 
I would be brought to the office and then check 

in at the hotel. The next day 
I would have to be ready at 
04:30 to be brought back to 
the airport. I would have to 
leave my passport there with 
the company representative. 
The plane would fly me to 
the mine. At that point I had 
the feeling I had landed in 
the middle of a spy movie 
only then I was apparently 
the spy. Only in this movie I 
did not get more passports, 
I lost the single one I had…..

Internship at the Hassaï gold mine in Sudan

Internship in Sudan
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The next day I landed at the site. 
The landing strip was a dozered 
strip of desert and the hangar 
was nothing more than a roof and 
three walls. The landing strip was 
marked by old truck tires painted 
white. Yes I really arrived in the 
middle of nowhere.

Despite that the Hassaï camp, plant and mines really 
were in a remote area, the whole operation itself 
was more like a small village. There were about 
800 people working and living there. There were 
no shops but every week a few merchants in pick-
up trucks would come by selling almost everything 
like: mobile phones, calling credit in the form of 
scratch cards and also clothes and shoes. The 
camp was split in two, one Sudanese camp and one 
expatriate camp. The merchants usually did not go 
to the expatriate camp. At one point I noticed that 
a lot of Sudanese were wearing the same shoes, 
a clear sign that a merchant had come by with a 

truck bed full of the 
same shoes. 

After six weeks my 
hair had grown really 
long and I needed a 
haircut. I asked one 
of the people at the 
plant if there was a 
barber in the camp. 
He said, as always, 
“No problem, at 
what time?” And so 

it happened at five 
o’clock I sat on the patio of the expat camp and 
my hair was cut….with a pair of scissors that could 
have belonged to a tailor. The length of the blade 
was about the same as my head. See the picture 
for the result.

The very short hair was nice in a way. At times the 
temperature would rise to 50 °C. Due to that and 
the limited rainfall the area was pretty dry. There 
were marks of old floodplains and there were 
enough wells drilled to supply the camp and the 
leaching plant. Despite the large number of wells 
there was not sufficient water to support a C.I.L. 
leaching circuit. Hence the Hassaï operation was 
a heap leach operation because this was the most 
water efficient gold winning method. My internship 
was a project which had to do with the low amount 
of water which was available for processing. I did a 
project on the pre-treatment of acidic ore. 

The ore body was 
a sulphide mineral 
ore body. At the 
surface the ore 
body was weathered 
and a large part of 
the sulphides had 

washed out. Deeper 
a transition zone existed in which the sulphide 
minerals were partly transformed to sulphates. 
Below the steady water table the ore was still in 
its original sulphide form. The ore which was of 
concern was the ore of the transition zone. The 
sulphate minerals were easily soluble in water. 
The resulting acidic solution destroyed the cyanide 
by which the gold was extracted from the ore. 
This resulted in very high reagent costs and very 
limited recovery. Simply using a base, like lime, 
would work but reduce the recovery and would be 
quite costly due to the amount of acid. Hence a 
pre-treatment of the ore was needed in which the 
sulphate minerals would be neutralised without 
compromising recovery. This was the project I did 
during my internship. 

I had an incredible amount of support from the 
plant manager, the laboratory technicians and the 
people who were asked to work with me. I think it 
was very special how much work I was allowed to 
do. The short version of my work was as follows. 
At first I sampled about eight tons of the acidic 
ore. Then, with the help of the lab personnel, I 
screened and crushed the ore, a large part by using 
simple hand operated machines. The goal was to 
obtain the same size distribution as the product 
of the crushing plant. I first did column tests with 
agglomerated ore in the lab. The tests compared 
different methods of neutralising the acid in the ► 
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ore with a limited amount of water. The basic idea 
was to wash the sulphates out but at the same time 
remove other metals like iron in order to increase 
the cyanide leaching efficiency. The results of the 
small tests determined the tests I would do on a 
larger scale. These were also column tests but now 
at pilot plant scale. The pictures show the process 
of sampling, crushing, small and big column 
tests.

If I think about the amount of samples I took from 
the column tests and all the analyses I asked to be 
done by the chemical lab, it was incredible. On a 
daily bases I had about 8 liquid samples in which 
the metal and cyanide content was determined. This 
lasted for three months continuously. From each 
column the head grade and residual gold content 
were determined, which allowed me, together with 
analyses of the liquid samples, to fully monitor the 
leaching process. 

The results showed 
that with a limited 
amount of water 
the ore could be 
processed at a 
recovery of about 
70%. This is a 
low recovery in 
comparison to any 
other method but it is 
a great improvement 
compared to 10-20% 
recovery. 

Although a large 
part of the time I was busy with work it were the 
conversations with the Sudanese personnel and 
some of the expatriates which have fuelled my 
wish to work in Africa again. On several occasions 
I was treated on the hospitality the old man at 
the airport had told me I would find. Every day I 
encountered friendly people. 

I was invited to come over for coffee at one of the 
small camps of the nomadic tribes. I could borrow 
the car of the plant manager and together with the 
only man from that camp who worked at the mine, 
I drove through the desert to the encampment. I 
still do not now how he knew where we had to go. 
All I saw was sand. The camp was just that, but 
the coffee (with ginger and a lot of sugar) and the 
conversation which took place by half translated 
sentences and gestures was great. Then there was 
the daily afternoon tea with the lab personnel. I 
really had the feeling I started to belong that 
group. It was also very special for me to experience 
Ramadan at the mine. Besides the physical effect 
on the workforce I saw the happiness and the joy 
of the people in the 
evening. I was amazed 
how passionate these 
people were about 
playing soccer/football 
in the evening when 
the air was cool. A lot 
of people went for a 
weeks leave for the 
festivities afterwards. 
The ones who stayed 
celebrated at the 
camp and we too had 
the chance to join the 
festivities, of course in 
expatriate style. 
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With the expatriates I had a bit of a different 
relationship. I went on a couple of field trips and 
one of the mine captains took me to several blasts 
and old mines. One of the field trips was a trip to a 
place where there were rock carvings. I went there 
with a mechanic and a geologist. We went with two 
cars and that was when I got my first ‘rally’ driving 
experience. That was great and a really nice break 
in the 12 hour six and a half days a week roster.

All these experiences helped to turn my internship 
into an adventure. The daily life though was really a 
life of routine. Four meals a day, once every two days 
to the gym, and not much else to do than reading, 
watching movies or playing petanque. It is in such 
a situation that you realise that communication 
with the ‘outside’ world is very important. Once, 
for a week or two, after a sandstorm, we did not 
have access to the internet. I was amazed how fast 
all the expatriates got grumpy. Their scheduled 
Skype conversations with their wives were cut off. 
I am not sure if they hated not talking to their 
wives or that they feared the repercussion of not 
calling! 

Now, one and a half years later, I have accepted 
the less nice times and see the great experience 
and the incredible opportunity I got. In true Delft 
spirit I left my mark. In the mess is a Delft blue tile, 
summarising life in Hassaï. Anyone who reads that 
tile and is able to present a photo of him and the 
tile is invited over for dinner at my place and to 
talk about that special place in the Nubian desert 
in the north of Sudan. ■

Glück Auf!!

Roeland Jan Dijkhuis
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The development of the mining sciences 
(Bergbaukunde) during the Renaissance 
corresponds to the fundamental meaning of 
mining for the achievements of this period. Over 
500 years ago Georgius Agricola established the 
scientific base for many aspects of mining in his 
book	the	“De	re	metallica	libri	XII”.	From	that	time	
new mining technology and science spread from 
central Europe, into other parts of the world. The 
first Mining Academies were founded in Schemnitz 
(Slovakia) and Freiberg (Germany). Others like 
Clausthal, Berlin, Mexico, 
Paris and St. Petersburg 
followed soon.

Schemnitz was an 
important metallurgical 
centre in Europe and it 
was there that Empress 
Maria Theresia founded 
the first European School 
of Mines in 1762. Already 
at that time mining had 
an international flavour 
and in 1786 the “Societät 
für Bergbaukunde” 
(Society of Mining 
Sciences) was established during a mining and 
metallurgical conference in that town. It was the 
first internationally organised scientific society of 
the world.  
Ignaz Edler von Born took the initiative. He studied 
law in Prague and travelled in Germany, Holland 
and Belgium studying mining, took the initiative. 
Later he was appointed assessor of the Mint and 
Mining Head Office in Prague. 

The newly established Societät had branches and 
offices in 15 countries with 154 members. Each 
country had one director, who together managed 
the Societät. Members were both “practitioners 
and theoreticians”. Most of them were outstanding 
personalities in their fields, from a Spanish 
Statesman to a Russian Professor of Mining or a 
Styrian owner of a mining company. Among the 
members were also men who had only partial ties 
with mining, like the Frenchman Lavoisier, the 
founder of modern chemistry and the Englishman 
James Watt. The great poet Goethe was an honorary 
member of the Societät.

Regarding most aspects the Societät was similar 
to numerous scientific Societies and Academies 
founded towards the end of the 17th and in the 
18th century. However none of these had an 
international structure.

The Societät only had a short active life after the 
death of von Born in 1791 and soon it became 
dormant. Even without an official Society the 
links between the mining professionals in Europe 
continued and in 1990 during the 150th anniversary 
of the Montanuniversität Leoben thirty-four Mining 
Professors from 20 countries founded a new 
Societät für Bergbaukunde under the English name 
of “Society of Mining Professors”. 

Founding father of this organisation was professor 
Günther Fettweis of Leoben. Encouragement 

of international co-operation, as 
inaugurated for the first time in an 
organised structure by the original 
Sociät, is one of its goals. 

With well over one hundred and 
twenty members from thirty-five 
countries this unique organization 
represents the most important 
universities with a mining program in 
the world. Outside Europe members 
are from Japan, Australia, Brasil, USA, 
Canada and South Africa.

The day to day business of the Society 
is taken care of by the Secretary General, Tim 
Shaw (RSM), and the Deputy Secretary General, 

Hans de Ruiter (TU Delft). Each year the location 
of the annual meeting is chosen. The professor of 
the university in that place will be the president 
for the next year. The meeting took place a/o in 
Moscow, Helsinki, Carrare, Ekatarineburg, London 
and Delft, where in 2000 the ten year existence 
of this reborn Society was celebrated between 
Saturday July 1until Wednesday July 5. A total of 
52 members and 35 partners showed up, making 
it the best attended annual meeting ever.

This jubilee meeting was structured in such a way 
that ample time was available to discuss new ideas 
and future developments and, above all, establish 
a number of action points for the next few years. 
This was done at two fora, one on research and 
one on education. 

Rotterdam, sometimes called one of the largest 
open pits in the world, was the main theme of the 
jubilee meeting. It was much appreciated that the 
Port Authorities of Rotterdam hosted the Society 
during the entire Wednesday, offering a symposium 
in the morning and an excursion by boat through 
the Port in the afternoon.

During the meeting there was sufficient 
opportunity to discover Holland and of course the 
venue started on the Saturday with drinks in “Het 
Noorden” combined with a canal trip through Delft 

fig 1: Forum on Research

Societät für Bergbaukunde
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to disembark near the faculty, where the openings 
reception took place. After a cruise on the lakes 
on Sunday, the president of Delft University of 
Technology, dr. Nico de Voogd, welcomed the 
delegates and their partners during the Opening 
Dinner.

On Monday the Rector prof. Karel Wakker opened 
the symposium. The partners were given the 
opportunity to discover the historical and geological 
delights of Delft, guided by Salle Kroonenberg, 
while the professors attended a symposium and 
the forum on Research. These activities were 
followed by an evening visit per special streetcar 
to the beach resort of Scheveningen.

On Tuesday meetings occupied the professors 
during the day while the partners had a somewhat 
lighter, or heavier, subject for the day: silverware 
and craftsmanship in the old town of Schoonhoven, 
a centre for the Dutch silver industry. 

The evening program started with a reception at 
the Town Hall. Here the Deputy Mayor (who at that 
day happened to be the Council Member from the 
Students/youth party) spoke words of welcome. 
Under the sound of the Glück Auf, played at the 
chimes of the New Church, the group moved to 
Sanctus Virgillius in the Barbara Monastery.

At this special occasion Santa Barbara showed up and 
came down from the Tower. She was instrumental 
to convert prof. Monica Hardygora of Wroclaw into 
“Santa Monica”. The rest of the evening the Balder 

choir performed 
and Harmen 
Oterdoom made 
many delegates 
show their singing 
(???) talents. Until 
late at night the 
guests mingled 
with students 
at the fraternity 
building.

Wednesday, after 
the part that was 
hosted by the Port 
Authorities, the 
annual meeting 
was formally 
concluded with a 
farewell soiree in 
the clubhouse of 
the Royal Rowing 
and Sailing Club 
“De Maes”. Some 

die-hards from Canada and Scandinavia joined the 
president and stayed until Thursday morning in 
“Het Noorden”.

Thanks to the great help of Tobias Pinkse and 
Liesbeth van Os the organisation of the event went 
very smoothly.

Ignaz Edler von Born 
(december 26, 1742 - 
July 24, 1791), Austrian 
mineralogist and 
metallurgist, was born 
of a noble family at 
Karlsburg / Alba Iulia, 
in Transylvania. He was 
the leading scientist in 
the Holy Roman Empire 
during the 1770s in the 
age of Enlightenment.

His interests include 
mining, mineralogy, 
paleontology, chemistry, 
metallurgy and 
malacology.

Educated in a Jesuit 
college in Vienna, he 
was for sixteen months a 
member of the order, but 
left it and studied law at the Prague University. 
Then he traveled extensively in Germany, the 
Netherlands and France, studying mineralogy, 
and on his return to Prague in 1770 entered the 
department of mines and the mint.

In 1776 he was appointed by Maria Theresa to 
arrange the imperial museum at Vienna where he 
was also nominated to the council of mines and 
the mint, and continued to reside until his death.
He introduced a method of extracting metals 
by amalgamation (Uber des Anquicken der Erze, 
1786), and other improvements in mining and 
other technical processes. His publications also 
include Lithophylacium Bornianum (1772-1775) 
and Bergbaukunde (1789).

In 1771, von Born was elected a foreign member 
of the Royal Swedish Academy of Sciences. The 
mineral bornite (Cu5FeS4), a common copper ore 
mineral was named in his honour. ►

Ignaz Edler von Born

fig 3 : Ignaz Edler von Born

fig 2: Prof. Jamie Archibald, 
Department Head Queen’s 
University, Canada
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Georgius Agricola (24 March 1494 – 21 November 
1555) was a German scholar and scientist. Known 
as “the father of mineralogy”, he was born in 
Saxony. His real name was Georg Pawer, Agricola 
is the Latinised version of his name, Pawer / (Bauer) 
meaning farmer. He is best known for his book De 
Re Metallica.
He was very intellectual 
and studied in Leipzig 
where he devoted 
himself to the study 
of medicine, physics, 
and chemistry. He went 
to Italy from 1524 to 
1526, where he took his 
doctor’s degree.
In 1527 he moved to 
Zwickau, and was chosen 
as town physician at 
Joachimsthal, a centre 
of mining and smelting 
works, his object being 
partly “to fill in the gaps 
in the art of healing,” 
partly to test what had 
been written about 
mineralogy by careful 
observation of ores and 
the methods of their 
treatment. His thorough 
grounding in philology and philosophy enabled him 
to construct out of his studies and observations of 
minerals a logical system which he began to publish 
in 1528. Agricola’s dialogue Bermannus, sive de 
Re Metallica dialogus, (1530) was the first attempt 
to bring scientific order into the knowledge from 
practical work. It contained an approving letter 
from Erasmus at the beginning of the book.
In 1530 he migrated to Chemnitz, the centre of 
the mining industry, in order to widen the range 
of his observations. The citizens showed their 
appreciation of his learning by appointing him 
town physician in 1533. He was also elected 
burgomaster of Chemnitz. His main interest 
was still in mineralogy; but he occupied himself 
also with medical, mathematical, theological and 
historical subjects. 
His most famous work, the De Re Metallica Libri 
XII,	was	published	 in	1556,	 It	 is	 a	 complete	and	
systematic treatise on mining and extractive 
metallurgy, illustrated with many fine and 
interesting woodcuts which illustrate every 
conceivable process to extract ores from the 

Georgius Agricola ground and metal from the ore, and more besides. 
Thus Agricola describes and illustrates how ore 
veins occur in and on the ground, making the work 
an early contribution to the developing science of 
geology. He describes prospecting for ore veins 
and surveying in great detail, as well as washing 
the ores to collect the heavier valuable minerals 
such as gold and tin.
It contains in an appendix, the German equivalents 
for the technical terms used in the Latin text. It 

long remained a standard 
work, and marks its 
author as one of the most 
accomplished chemists 
of his time. He describes 
many mining methods 
which are now redundant, 
such as fire-setting, which 
involved building fires 
against hard rock faces
De Re Metallica is 
considered a classic 
document of Medieval 
metallurgy, unsurpassed 
for two centuries. In 1912, 
the Mining Magazine 
(London) published an 
English translation. The 
translation was made 
by Herbert Hoover, an 
American mining engineer 
better known in his term 

as a President of the United States, and his wife 
Lou Henry Hoover.
He died in Chemnitz on 21 November 1555; 
so violent was the theological feeling against 
him that he was not allowed to be buried in the 
town to which he had added such lustre. Amidst 
hostile demonstrations he was carried to Zeitz, 
some fifty kilometers away, and buried there. ■ 
 
Hans de Ruiter (Past President of the Society of 

Mining Professors)

 

fig 4: Georgius Agricola
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Location:   Turkey
Project:    Shell Survey
Date:   Somewhere before the late sixties 
    (After that Shell stopped doing it’s
    own surveys)
Photographer: Ir. Wim Peet †

Met dank aan Dr.ir. G.G. Drijkoningen 
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TECHNICAL & COMMERCIAL GRADUATES
Whatever new technology the future holds, we’ll need plenty of energy to power it.

At Shell we’re working on all sorts of ideas to meet the growing demand.
And we need ambitious graduates to help us tackle the energy challenge. 

Think further. Visit www.shell.com/careers
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Minor Interviews
De inschrijving van de 
minors staat weer voor 
de deur. Veel studenten 
hebben zich hier nog weinig 
tot niet in verdiept. Daarom 
bieden wij u, als de redactie 
van de natural resource, 5 
ervaringsdeskundigen aan. 

Liselotte den Ouden

Welke minor heb je gedaan?
International Entrepreneurship & Development

Hoe ben je op het idee gekomen dit te doen?
Om dat de resource minor voor mij toch al een 
beetje af viel ben ik naar de minorvoorlichting in de 
aula gegaan. Wat mij aan deze minor trok was dat 
er een project bij zat dat ook echt uitgevoerd zou 
worden. Er werd ook een mogelijkheid geboden om 
naar het buitenland te gaan, wat jammer genoeg 
niet gelukt is. Ik vond het ook wel leuk dat het een 
keer wat anders dan mijnbouw was.

Voldeed de minor aan jouw verwachtingen?
De eerste periode viel wat tegen. Het waren vakken 
waar veel algemene kennis in behandeld werd. De 
tweede periode daarentegen was een stuk leuker. 
Het project werd toen verder uitgewerkt en we 
kregen vakken die mij meer interesseerden, zoals 
“History of Technology” en “Business, Marketing 
and Finance”. Het enige wat ik wel jammer vindt 
is dat ze me verteld hadden dat je projecten zou 
aanpakken met je technologische achtergrond, 
maar daar is weinig van gebleken.

Vind je dat er genoeg info beschikbaar is voor het 
kiezen van een minor?
Prima, vooral de infomarkt in de aula was erg goed. 
Het kwam daar echter wel allemaal een beetje over 
je heen met alle minors die er een stand hadden. 
Op een gegeven moment zag je door de bomen 
het bos niet meer.

Wat raad je mensen aan die nog een minor moeten 
kiezen?
Ga naar de infomarkt. Doe wat je zelf echt leuk 
vind en denk niet van, ik doe die minor omdat 
iedereen dat doet.

Michael Spaak

Welke minor heb 
je gedaan?
Plaattectoniek en 
geodynamica in 
Utrecht.

Was het moeilijk 
om een minor te 
regelen buiten 
Delft?

Normaal is dat een 
hele hoop heisa, 
maar gelukkig deden ze bij mij niet zo heel erg 
moeilijk. Er was wel een probleem, want één van 
de vakken werd niet meer gegeven. Uiteindelijk 
kon ik dit oplossen door zelfstudie te doen en dan 
zou een docent een tentamen voor mij maken.

Hoe ben je op het idee gekomen dit te doen?
Ik wilde altijd al wat dieper in de geofysica kijken. 
Dit gaf mij een kans meer te weten te komen van 
de fysische processen van de aarde.

Voldeed de minor aan jouw verwachtingen?
Ja, het was heel interessant.

Was er genoeg informatie te vinden over een minor 
buiten de TU Delft?
Nee, moest echt zelf het initiatief nemen. Er is ook 
een ander vervelend probleem. Alle minors zijn 
in de eerste helft van het jaar en deze was in de 
tweede helft van het jaar, daardoor heb ik wel wat 
vertraging opgelopen.

Wat raad je mensen aan die 
nog een minor moeten kiezen?
Doe vooral waar je zelf zin 
in hebt en wat je leuk vind. 
Vertraging oplopen is ook wat 
minder erg als het leuk is.
 

Lisanne Bouman

Welke minor heb je gedaan?
Educatie minor

Hoe ben je op het idee gekomen 
dit te doen?
Nadat ik de minor voorlichting in de aula heb 
gevolgd kwam ik op dit idee. Toen leek me een 
educatie minor wel leuk. Daarna heb ik nog een 
keer het minor boekje doorgelezen om het zeker 
te weten.
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Voldeed de minor aan jouw verwachtingen?
Mwa, het was vooral hard werken. Sommige 
aspecten vielen mee andere vielen tegen. De 
vakken die we zelf kregen waren wel heel erg 
schools. Het was veel huiswerk. Lesgeven aan het 
VWO daarentegen was wel erg leuk.

Vind je dat er genoeg info beschikbaar is voor het 
kiezen van een minor?
Ja, die was goed. Ik wist wel wat ik moest 
verwachten. 

Wat raad je mensen aan die nog een minor moeten 
kiezen?
Zoek goed wat er allemaal te doen is en ga naar de 
minorvoorlichtingen. Doe echt wat je 
zelf leuk vindt.

Jan-Douwe Wansink

Welke minor heb je gedaan?
Resource engineering

Hoe ben je op het idee gekomen dit 
te doen?
Ten eerste had ik meer behoefte aan 
mijnbouwkundige vakken. Dit miste ik echt in de 
rest van mijn bachelor. Verder wil ik een master 
doen in deze richting, en is deze minor daarvoor 
sterk aanbevolen.

Voldeed de minor aan jouw verwachtingen?
Absoluut. Het had leuke inhoudelijke vakken, 
die mijn enthousiasme voor de studie hebben 
aangewakkerd. Vooral het vak mining engineering. 
Dat opgedeeld was in ondergronds en dagbouw, 
beide gegeven door leuke en goede docenten. 
Bovendien is het goede voorkennis voor de master 
mijnbouw.

Vind je dat er genoeg info beschikbaar is voor het 
kiezen van een minor?
Ja, voor mijn minor en andere binnen de TU Delft. 
Wel had ik het idee dat studenten die een minor 
buiten de TU willen doen daar niet genoeg vrijheid 
in krijgen.

Wat raad je mensen aan die nog een minor moeten 
kiezen?
Ga de voorlichtingen langs, lees de gidsen en doe 
wat je leuk vind! Maar houd in je achterhoofd welke 
master je wil gaan doen. Dan kan het erg gunstig 

zijn je minor daarop af te stemmen.

Marlies Vasmel

Welke minor heb je gedaan?
Ik heb een vrije minor 
ingenieursgeologie gedaan 
aan de Colorado School of 
Mines. 
Dus heb ik zelf het 
vakkenpakket samengesteld.

Hoe ben je op het idee 
gekomen om dit te gaan 
doen?
Ik wou sowieso een minor in het buitenland gaan 
doen. Vervolgens kwam er een vrouw van de 
Colorado School of Mines voorlichting geven. Dit 

heeft mij voor deze universiteit 
geënthousiasmeerd. Toen ben ik 
samen met Pascal de Smidt een 
minor ingenieursgeologie in elkaar 
gaan zetten, die hierop aansloot. 

Voldeed de minor aan jouw 
verwachtingen?
Ik verwachtte dat het heel anders 
zou zijn, in die zin voldeed het. 
Het systeem is erg schools, met 
veel (huiswerk)opdrachten. De 

studenten daar nemen dit ook veel serieuzer. Ook 
moet je alles uit je hoofd leren. In plaats van dat 
je, zoals bij ons, zelf logisch moet beredeneren. 
Zo hoefde ik daar voor de tentamens haast niet 
meer te studeren, omdat ik de stof zo vaak had 
zien langskomen. Dit was erg interessant, alleen 
denk ik toch dat Delft je breder ontwikkelt. 

Vind je dat er genoeg info beschikbaar is voor het 
kiezen van een minor?
Niet voor de vrije minor. Hier is op de TU erg weinig 
over te vinden. Bovendien moet het aan 2 eisen 
voldoen; het vakkenpakket moet samenhangend 
zijn, en het moet voldoende niveau hebben. Dit 
alles moet je zelf regelen. Hierover zou meer 
informatie beschikbaar moeten zijn. 

Wat raad je mensen aan die nog een minor moeten 
kiezen?

Ga naar het buitenland!!!!
■
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Studying Abroad
Waarom Austin? En hoe is 
het hier?
Toen ik de keus had 
gemaakt voor welke master 
ik ging doen (Petroleum 
Engineering), had ik mijn 
bachelor nog niet volledig 
afgerond. En daarom wist 
ik dat ik die tijd ergens 
moest inhalen. Dus ergens 
zou ik een halfjaar tot een 
jaar kwijt zijn. Iemand zei 
me toen dat ik ook naar 
Austin kon en ik kende zelf 
ook een paar personen, die 
dit hebben gedaan. Na 10 
lange seconden nadenken 
had ik besloten om naar 
Austin te gaan. Helaas 
was ik al te laat om me 
het eerste semester in te 

schrijven, dus dan maar het 2e semester. Ja, ik 
wou graag weg, omdat ik het gevoel had dat ik 
niet veel meer meemaakte, en mezelf nog lang 
niet zag afstuderen. Mensen die me kennen 
zullen vast wel weten waarom.

Na een hoop geregel met 
ambassade, papieren opsturen 
en veel geduld, had ik het rond 
gekregen. Dit deed ik gelukkig 
samen met een andere, civiele 
techniek, student uit Delft 
die ook naar Austin ging. We 
konden elkaar beetje helpen 
aan informatie.

Op dat moment had ik alleen 
nog onderdak nodig. Dit vond ik 
vrij lastig in het begin, omdat ik 
niet wist hoe ik moest beginnen. 
Gelukkig is er genoeg aanbod 
van kamers. Bovendien had  ik 
via een andere student contact 
gekregen voor een kamer, 
waar ik nu ook woon samen 
met de andere Nederlander 
en een business student uit 
Noorwegen.

Eenmaal in Austin aangekomen 
beginnen de eerste drukke 
dagen, omdat je naar alle 
introducties, presentaties en 
andere verplichtingen moet. 
Klinkt saai, maar het is wel heel 

belangrijk. Niet alleen voor de informatie, maar 
ook voor het ontmoeten van nieuwe mensen. Je 
ontmoet studenten uit alle landen die je maar 
kunt bedenken en met allemaal verschillende 
studies. Het worden al snel je vrienden, omdat je 
in hetzelfde schuitje zit. Dit is ongeveer de eerste 
week. En de week erna was er nog genoeg tijd om 
even van Austin te genieten en alles te ontdekken. 
Nou ja, alles, daar heb je niet genoeg tijd voor. 
Het eerste weekend ging ik naar 6th street. Dat 
is de straat met allemaal clubs en barren. Een 
gedeelte van de straat wordt zelfs afgezet zodat 
de straat alleen nog maar om te feesten is. Ik was 
erg onder de indruk en kan er nog steeds geen 
genoeg van krijgen.
Na het weekje vrij is het dan zover, mijn lessen 
begonnen. Het is soms vrij lastig om uit te zoeken 
wat je leuk vind en wat nuttig is. Wat ik de eerste 
week heb gedaan is alle colleges gevolgd, waar ik 
tijd voor had. Dit ook omdat ik in Delft gewend ben 
lange dagen te maken, terwijl je in Austin maar 12 
uur in de week hoeft. Hierdoor heb ik een goede 
keus kunnen maken, en ik ben dan ook erg blij met 
de vakken die ik heb. Echte olievakken van mensen 
die zelf met veel passie en ervaring over hun vak 
praten. Het klinkt misschien beetje gek, maar ik 
zit soms met een grote glimlach op mijn gezicht 

door de verhalen die sommige 
docenten vertellen over wat ze 
zelf hebben meegemaakt. 
Zoals ik al zei hoef je hier 
maar 12 uur in de week. Dat 
zijn 4 vakken. Ik doe 15 uur, 
omdat ik in het begin niet wist 
of een bepaald vak te moeilijk 
zou zijn, en ik het misschien 
wou laten vallen. Maar niet 
gedaan dus en ik vind het 
niet erg, omdat ze beide heel 
interessant zijn.
12 uur klinkt misschien weinig 
voor de Delftenaren, maar je 
komt er al vrij snel achter dat 
het huiswerk veel tijd in beslag 
neemt. Maar zoals sommige 
mensen mij misschien kennen, 
houd ik van uitstellen en doe 
ik al mijn huiswerk in 2 dagen. 
Hierdoor heb ik lekker de rest 
van de week tijd voor mezelf. 
Helaas zijn die 2 dagen van 
‘s morgens tot ‘s nachts hard 
werken. Ik heb die dagen 
ook erg veel medelijden met 
mezelf. 
Ik vond de eerste week erg 

Austin, Texas
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spannend omdat ik nieuwe vakken ging doen 
en niet bekend was met alle field units. Dus ik 
raakte soms erg in de war met wat ik al wist en 
hoe het hier net even anders was. Daarom had ik 
in het begin ook veel moeite met mijn huiswerk. 
Maar na een tijdje leer je veel mensen kennen, 
die goede vrienden worden, en je kunnen helpen 
met huiswerk. En natuurlijk ook op stap met de 
mannen. Nu ik er zo over nadenk, heb ik echt een 
heleboel nieuwe mensen leren kennen. Geeft toch 
wel een goed gevoel.

Los van al het zware studeren, zijn er zoals ik al 
zei, de weekenden om uit te gaan. Maar omdat 
je in het buitenland zit en zoveel mogelijk wilt 
verkennen, organiseer je met vrienden ook een 
aantal reizen naar andere steden. Zo ben ik naar 
Dallas geweest, waar ik iemand kende en ook naar 
Houston. Dat was bij studenten die uit de VS zelf 
komen en we dus het weekend bij hun ouders door 
brachten. Wat ook heel leuk is, want zo krijg je ook 
nog wat mee van buiten het studentenleven van 
Austin. Het is sowieso mooi om in Texas rond te 
hangen, want de Texanen hebben een hele sterke 
trots en ze staan bekend om hun Longhorns (de 
koeien). Zo hebben ze ook een uitspraak “Hook 
‘em Horns” wat op dezelfde manier gebruikt wordt 
als ons “Glück Auf!”. 

En wat natuurlijk heel bekend is onder de studenten 
is Springbreak. Dat is eigenlijk een soort mei 
vakantie, maar omdat het weer hier toch al verdomde 
goed is, doen ze dit halverwege het semester. En 
je bent hier ook echt aan toe na al het studeren 
en vooral omdat vlak voor Springbreak ook de 
midterms zijn. Hierdoor heb je extra veel zin hebt 
om helemaal los te gaan. Ik heb ook mijn remmen 
helemaal los gegooid, want veel herinneringen heb 
ik niet meer. Ik ben met springbreak naar South 

Padre Island gegaan met een groep die bestond uit: 
Fransen, Spanjaarden en Australiërs. En ik dan als 
enige Nederlander. Allemaal mafkezen en iedereen 
kan heel goed met 
elkaar overweg. Tijd 
van mijn leven gehad 
daar. Na teruggekeerd 
te zijn in Austin was 
er die week ook nog 
South by South West. 
Dat moet een van de 
grootste festivals ter 
wereld zijn. Ik had het 
zelf niet door, maar 
zowat alle bekende 
Amerikaanse artiesten 
hebben die week 
opgetreden. Austin 
is die week helemaal 
beladen met mensen 
(vooral hippies). Dus 
daar heb ik ook nog 
van kunnen genieten.
Helaas na deze 
prachtige week 
heb ik steeds nog 
wat midterms over. 
Niet alles is voor 
springbreak gepland. 
Ben op dit moment 
net klaar met een midterm. En ze gaan allemaal 
gelukkig goed, omdat het vele huiswerk best wel 
leerzaam is. 

Wat ik eigenlijk aan iedereen wil meegeven is dat 
als je de kans hebt om naar het buitenland te gaan, 
al is het alleen maar om te studeren of alleen maar 
om te feesten (sommige mensen doen dit), doe 
het. Ik heb hier een geweldige tijd en het is iedere 
week weer een nieuw avontuur. Je leert er heel veel 
van en leert veel nieuwe mensen kennen. En als je 
er tussenuit wilt zoals ik en stiekem toch nog veel 
wil leren, is dit de beste manier als student.

Helaas kan ik niet alles in dit verhaal zetten (niet 
echt gepast), dat moet je zelf maar een keer komen 
vragen. Dit is in het kort studeren in Austin.

Hook ‘em Delft. Dit klinkt niet echt.. Gelukkig heb 
ik ook een trots van mijn eigen studie. ■

Glück Auf!

Ruben Logister

 

Austin, Texas
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De laatste tijd is er weer veel ophef over het IPCC-
klimaat rapport. Uit alle hoeken en gaten komen 
berichten over onvolkomenheden, onbetrouwbare 
bronnen en zelfs onwaarheden. Het heeft er in 
Nederland zelfs toe geleid dat de (inmiddels 
oud-)minister van VROM, Jacqueline Cramer, een 
commissie onder toezicht van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
heeft ingesteld naar fouten in het IPCC-rapport. Uw 
redacteur heeft zich in het rapport verdiept en naar 
aanleiding van het gelezene hieronder een vijftal 
stellingen geformuleerd. De eerste drie stellingen 
zijn afgeleid uit de inhoud van het rapport, de 
overige twee zijn sociaal-politieke stellingen die 
elk een opvatting uit de samenleving weergeven.

De geïnteresseerde lezer wordt gevraagd een 
stelling te kiezen, en zijn of haar opvatting over die 
stelling op papier te verwoorden in een betoog, en 
dit op te sturen naar de redactie. U hebt volledige 
vrijheid wat betreft de vorm en de lengte van het 
uw betoog, het is uiteindelijk kwaliteit - en niet 
kwantiteit - wat telt. Het/de beste beto(o)g(en) 
wordt volgende editie gepubliceerd, bovendien 
krijgt de schrijver van het beste betoog krijgt ook 
nog een prijsje. De deadline is vrijdag 11 juni.

Succes, en veel schrijfplezier!■
 

1. Het is duidelijk: CO2 zorgt voor global warming.

2. Als de zeespiegel zal stijgen is dit een ramp.

3. De temperatuur op aarde heeft altijd gefluctueerd, alleen de laatste jaren 
is de temperatuur wel erg snel gestegen.

4. Het is terecht ontwikkelingslanden te ‘dwingen’ zich te ontwikkelen met 
‘groene’ energie.

5. Het hele global warming verhaal wordt gebruikt voor de commercie.

Klimaat Discussie
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Stage bij Fugro
Het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen bij de 
onshore divisie van Fugro Singapore, FSIN. Ik heb 
de koude Nederlandse winter eens lekker ingeruild 
voor het warme vochtige Azië. Voor mij was dit 
een mooie kans om te ervaren hoe het er bij een 
internationaal bedrijf als Fugro aan toe gaat, 
daarnaast was het natuurlijk erg leuk om Singapore 

en omgeving te 
verkennen. 

Mijn stage zou 
bestaan uit 
een combinatie 
van veldwerk, 
onderzoek in het 
laborator ium 
en werken op 
het kantoor. 
U i t e i n d e l i j k 
is mijn stage 
vooral gebleven 

bij kantoorwerk. Vooral omdat ik me beter nuttig 
kon maken als ik een paar dingen echt goed zou 
leren. Wel ben ik begonnen met een introductie 
van twee weken in het lab, hier maakte ik kennis 
met al de tests die gedaan worden. Ik heb hier veel 
geleerd en het was ook heel gezellig. 

Na de introductie in het lab 
ben ik naar het kantoor 
gegaan, dit was erg leuk. 
Hier heb ik geleerd om heel 
accuraat te werken. Toen 
ik begon was Fugro net een 
groot project begonnen in 
Sabah in Maleisië. Er moest 
een grote refinery gebouwd 
worden, het grondonderzoek 
hiervoor bestond uit 97 
boreholes en 102 CPT’s 
verdeeld over vier gebieden. 
Per gebied moesten er twee 
rapporten gemaakt worden, 
eerst een factual rapport met daarin alle borehole 
logs, cpt gegevens, dissipatie testen enzovoorts. 
Vervolgens kwam er per gebied een nieuw rapport 
met al de engineering die uitgevoerd is nadat de 
labresultaten binnen waren gekomen. Het was een 
uitdaging al de gegevens goed te ordenen en bij 
te houden, iedere dag kwam er zo veel informatie 
binnen van het veld en veranderden er coördinaten 
en zaken die daarmee in verband staan. Zeker voor 
iemand die eigenlijk heel rommelig is aangelegd, 
zoals ik, was dat af en toe nog best lastig. 

De eerste periode, toen het veldwerk nog bezig was, 
bestond een groot deel van het werk uit borehole 
logs en CPT’S stratificeren, labtesten uitschrijven, 
de geologie uitzoeken en de vorderingen in het 
veld bijhouden. Vervolgens kwamen de eerste 
labresultaten binnen, moest de stratificatie weer 
herzien worden en kon het engineering gedeelte 
beginnen. 

Het plan was, dat ik voor een aantal weken bij het 
veldwerk in Sabah aanwezig zou zijn om te zien 
hoe zoiets er aan toe gaat.  Het veldwerk verliep 
heel voorspoedig en heeft maar iets meer dan twee 
maanden geduurd. Voor mij was dat jammer, het 
veldwerk was klaar toen ik er naartoe zou gaan. 
Om toch kennis te maken met veldwerk heb ik twee 
dagen bij een project in Singapore gekeken. Hier 
werd een boring gedaan en een water standpipe 
geïnstalleerd. Helaas werden er bij dit project geen 
CPT’s gedaan dus dat heb ik niet kunnen zien. Het 
was wel leuk om toch even een indruk van een 
veldwerk te krijgen.

Het team waarmee ik werkte was heel gezellig en 
bestond uit mensen van allerlei nationaliteiten. 
De drie engineers kwamen uit Indonesië, India 
en Myanmar, ook was er een meisje uit de US 
om te helpen met de engineering. Er werden ook 

activiteiten ondernomen, 
om de week op vrijdag 
was er een hardloopuitje 
en er werd een kerstdiner 
georganiseerd.

Singapore is natuurlijk 
een hele gave stad en 
een goede uitvalsbasis 
voor weekendjes naar 
Maleisië en Indonesië. 
Singapore is ook de 
stad om lekker te eten, 
iedere dag gingen 
we uit lunchen, en ik 

heb van alles geprobeerd, zelfs kippentenen en 
varkenshersenen. Ook hebben we gekaraoked, 
daar zijn de Aziaten helemaal verslaafd aan. De 
laatste twee weken heb ik gebruikt om nog eventjes 
lekker door Java en Bali te reizen. 

Kortom de stage was een hele leuke ervaring en 
eigenlijk was het veel te snel weer voorbij. 

Auf!■

Joelle Langeveld
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Delft, 10 november 1998
J. Smit en R. Schipper gaan hiermee de weddenschap aan met K. Overbeek en S. Backx, dat zij 
vóór 10-2-1999 met K. Overbeek S. Backx één les (1/2 uur) klassiek ballet zullen volen. 
Zo niet, dan trakteren J. Smit en R. Schippers S. Backx en K. Overbeek op een balletvoorstelling 
in Amsterdam en die avond gratis drinken. 
Voldoen zijn aan deze weddenschap, dan betalen S. Backx en K. Overbeek een avondje Quasi 
(incl. Baco’s). W. v/d. Dobbelsteen maakt foto’s ter bewijsvoering.

J.J. Smit

R. Schipper

S. Backx

K. Overbeek

Getuigen: W. v/d. Dobbelsteen (en een onbekende getuige)

Helaas zijn wij er niet in geslaagd het verhaal 
van afloop van de vorige Oude Weddenschap, 
te achterhalen. Hierin meende de heer Jurgen 
Cools zich voor de Olympische Spelen in Sydney, 
gehouden in het jaar 2000, op het onderdeel 
110 meter horden, danwel meerkamp, te kunnen 
kwalificeren. De geschiedenisboeken wijzen wel 
uit, dat dit hem niet gelukt is. Wij kunnen dan ook 
niet anders concluderen dat de weddenschap in het 
voordeel van de heren Van Lottum & De Mönnink 
beslecht is, en vragen ons af, of de afgesproken 
fles sterk al is aangeboden.

Ondertussen graag uw aandacht voor de volgende 
weddenschap. Deze is gesloten tussen enerzijds 
de heren Smit & Schipper en anderzijds de heren 
Backx en Overbeek. Wederom staat er een vertaling 
bij om een en ander leesbaarder te maken.

Deze weddenschap roept bij uw redactie nog wel 
een aantal vragen op. 
Uiteraard zijn wij benieuwd naar de uitkomst 
van deze weddenschap. Daarnaast is het voor 
ons onduidelijk wat bedoeld wordt met ‘Quasi’ 
zoals dit gebruikt wordt bij de beloning voor het 
voldoen aan de weddenschap. Als laatste zijn wij 
op zoek naar de tweede getuige, waarvan wel een 
handtekening staat, maar nergens in het document 
bij naam wordt genoemd.

Lezers die meer duidelijkheid kunnen verschaffen 
wordt gevraagd dit door te geven aan de redactie 
(contactgegevens achterin). ■

Oude Weddenschap
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Na een voor ons geslaagde vorige 
mijnbouwmaaltijd, waarvan wij hopen 
dat jullie ook hebben genoten, gingen 
we met z’n allen om tafel zitten om de 
volgende maaltijd te bespreken. Na wat 
heen en weer geblaat van de Omnico’ers 
werd er om VLEESCH geroepen. Sinds 
iedereen zich hier wel in kon vinden 
gingen we op zoek naar een maaltijd 
met veel geslachte zoogdieren. 
BBQ’en werd er gemeld, daar gebruik je 
namelijk kolen voor. Dit feit was dan 
ook meteen een mooie link tussen dit 
feestelijke maal en de mijnbouw, sinds 
veel van onze tradities uit de steenkolen 
industrie komen. Helaas werd onze 
droom verscheurd toen we naar buiten keken 
en de laatste sneeuw nog zagen wegsmelten. 
Dit was niet het jaargetijde om te gaan BBQ’en. 
Na deze teleurstelling werd er verder gezocht 
naar een geschikt alternatief. Op een gegeven 
moment was er een heldere ingeving vanuit 
de groep: ”Je hebt toch die Griek in de stad die 
een mijnbouwschotel serveert”. Deze Griek zal 
menigeen van jullie bekend zijn en dan vooral 

de rijkelijk gevulde 
schalen gevuld met vlees 
die worden geserveerd 
wanneer je om de 
mijnbouwschotel vraagt. 

Zo geschiedde het, dat 
we op een beruchte 
woensdagavond voor de 
Bravomnidixo met z’n 
zessen richting restaurant 
Olympia trokken. Nog in 
de, misschien wat naïeve, 
veronderstelling dat we de 
schalen met vlees volledig 
tot op de bodem zouden 
verorberen.  De Delftsche 
traditie getrouw kwamen 
we netjes een academisch 
kwartiertje later dan 
afgesproken aan. Gelukkig 
stond de koude Ouzo al 
koud op ons te wachten 

toen we aan tafel gingen zitten. De kaarten die de 
bediening aan ons had gegeven konden we met 
een gerust hart links laten liggen. Onze keuze 
was simpel doch doeltreffend:“Wij willen zes bier 
en de mijnbouwschotel voor zes man!!!”. In de 
overtuiging dat de bediening zou weten wat we 
bedoelden keken we naar hem, wachtend op de 
goedkeurende knik. Wat schetste onze verbazing 

Mijnbouw Maaltijd

echter, deze simpele ziel wist niet waar we het 
over hadden. We vertelden hem toen dat we graag 
het bier wilde hebben en dat de kok wel wist wat 
de mijnbouwschotel was. 

Het eerste wat arriveerde was het bier om onze 
dorst te lessen. Een korte tijd daarna arriveerden 
verschillende  
schalen gevuld 
met grote lappen 
vleesch om ook 
onze honger te 
stillen. Onder een 
luide brul wierpen 
wij ons zelf op 
het eten. Onder 
het genot van 
voldoende alcohol 
houdende dranken 
werd vol overgave 
geprobeerd de 
schalen tot op 
de bodem leeg 
te krijgen, wat 
uiteindelijk zo goed 
als gelukt is. 
Na betaalt te 
hebben moesten we er weer vandoor om naar 
het volgende drankgelach te gaan, namelijk de al 
eerder vermelde Bravomnidixo. 

Al met al kunnen we iedereen die zin heeft 
in een grote berg vleesch aanraden om naar 
restaurant Olympia te gaan en zich te goed doen 
aan dit heerlijke maal. Meld gewoonweg dat je 
de mijnbouwschotel wilt hebben voor het aantal 
personen met wie je er bent en het komt allemaal  
dik in orde.

Glück Auf en eet smakelijk!!!
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Weber Puzzle

Babylonian Problems

You have arrived at a remote airfield in a foreign 
country where you will be collected by somebody 
from your company. However because hardly any 
foreigners land at this place all signs on doors are 
in the local language. Your problem is to get out of 
the airport choosing the right door leading to the 
exit. Obviously, except for professor Kroonenberg, 

nobody will be able to read all the signs! The idea 
is to ask around in our multi-national faculty to 
solve this problem, hopefully also leading to more 
contact between the different nationalities. The 
answer is which door in columns A to E is correct 
in each of the six corridors. 

As in every edition we have a new weber puzzle 
for you to solve. We think you will enjoy this 
puzzle as much as you did the last two puzzles 
we brought you this year.  
The winner of the weber puzzle in this year’s 
first edition proffesor Stefan Luthi recieved his 
price and was so kind as to donate it back with 
the words:”I think you will have more use for 

this” .  So for anyone who feels left out you can  
get a free beer on friday if  you can find us. 
The  solution to the last problem can be found 
on the next page. Frank van Gool you are the 
proud winner of a crate of liquid gold. You can 
pick it up at the MV.
Then  there is just one last  thing I can say and 
that is enjoy !
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Solution to fitting the fittest

As usual this puzzle requires a systematic 
approach. Four of the six bodies have seven cubes 
in one layer with the two others sticking out on the 
same side (A, B, E, and F). A quick inspection will 
tell you that none of them fit together and they 
shouldn’t because the remaining two bodies (C 
and D) obviously have to come in the middle of 
a 3x3x3 cube. The next step is to fit C and D on 

top of the other four laying on their 7 cube flank. 
One finds that C fits on all four while D fits only 
on A and F. However now you have to look at the 
remaining space to be filled and this rules out C on 
A and B and D on A and F.  Thus the solution is the 
combination of C with E and F on either side.
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9 april          Barbaraborrel
29 april          Prestatie uitje eerstejaars
7 mei          Barbaraborrel
13 - 16 mei      Culturele excursie
19 mei         Feest 118 in ‘Het Noorden’
4 juni          Barbaraborrel
7 juni         Pieter Steeneken Golf Trophy
25 juni      Buluitreiking

Colofon
De Natural Resource is een uitgave van de 
Mijnbouwkundige Vereeniging, studievereniging 
van de opleiding Technische Aardwetenschappen. 
Het periodiek wordt vier keer per jaar uitgebracht 
en kosteloos verzonden naar alle leden van de 
Mijnbouwkundige Vereeniging. Tevens worden er 
100 exemplaren ter promotie aangeboden. Het 
merendeel hiervan zal naar middelbare scholen in 
Nederland en naar relaties worden verzonden.
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Stevinweg 1
2628 CN Delft
E-mail: MV@TUDelft.NL
tel. +31 (0)15-2786039
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MV Agenda

Graduation Subjects
Lars Hustoft 29 januari 2010 Tracer Dispersion: 
     The effect of gravity, inertia & diffusion on fluid flow simulations

Pieter Steeneken Golf Trophy
9e  Mijnbouwers Golf tournament Noord-Nederlandse Golf & Country Club te Glimmen

Het programma is als volgt:
12:00 uur                                  Koffie Golfclub NNG&CC
13:00 tot 14:00 uur                    Tee off 18 holes wedstrijd en opnieuw een 9 hole wedstrijd  
     voor degenen die echt geen 18 holes willen / kunnen spelen
                                               Geen korting op greenfees
17:30 uur                                Borrel
19:00 uur                                Diner

Opgeven kan via:
Kosten:    Hele dag: 110 Euro
     Alleen borrel+diner: 65 Euro
Mail:                penningmeester-mv@tudelft.nl
Telefoon:               015 2788549    
Rek nummer:        51.79.91.187
                                          Tnv. Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft
                                          Ovv. Pieter Steeneken Mijnbouwers Golf Trophy
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HOE VER 
GA JIJ?
Je weet waar je vandaag staat in 
je carrière (studie). Maar waar ben 
je volgend jaar? Of in 2020? 

Bij Boskalis misschien wel veel 
verder dan je voor mogelijk houdt.
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