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Voorwoord
Beste lezer,
Op 8 juli 2019 stapte een groep van 27 VvTP’ers het vliegtuig in
voor een avontuur in Brazilië. Een land dat voor ons westerlingen
bekend staat om haar witte stranden, Cristo Redentor in Rio de
Janeiro en natuurlijk voetbal. Wetenschappelijk onderzoek en
een technische sector staan niet in dit rijtje, maar ondanks dat
Brazilië er niet om bekend staat is het er wel degelijk aanwezig.
Bijna vier weken lang zijn wij Brazilië doorgereisd, waar wij
in onder andere Rio de Janeiro, São Paulo en Florianópolis
naar universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstituten hebben bezocht om deze techniek op te zoeken. Zo hebben wij
een rondleiding gekregen over het terrein van de kernreactor
in Angra do Reis en een bezoek gebracht aan de faciliteit van
het Sirius project, waar één van de grootste synchrotrons ter
wereld wordt gebouwd.
Niet alleen stond de techniek centraal tijdens de reis, maar ook
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de natuur en cultuur die Brazilië rijk is. In de tijd waarin we niet
bij bedrijven waren, hebben we geprobeerd hier zo veel mogelijk
van mee te krijgen en dat is aardig gelukt. In 3 weken tijd hebben we de jungle rond Rio de Janeiro, het nachtleven van São
Paulo en het zeeleven bij Florianópolis allemaal afgevinkt van
onze bucketlist. Om een beetje tot rust te komen na deze intensieve weken hebben we de reis afgesloten met een paar dagen
relaxen op het prachtige eiland Ilha Grande, om daarop met een
voldaan gevoel huiswaarts te keren.
In dit verslag zijn deze ervaringen samen met nog vele andere
van deze studiereis terug te lezen en te zien. We hopen dat het
lukt deze onvergetelijke reis een beetje her te beleven bij het
openslaan van dit boek.
Roald van den Boogaart
President Reiscommissie 2019
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Wil jij werken bij Peutz?
Peutz is een onafhankelijk ingenieursbureau dat zich richt op onderzoek en advies binnen de onderstaande vakgebieden. We hebben een uitstekende reputatie, dankzij de hoge kwaliteit van ons werk.
Nieuwe collega's moeten beschikken over een stevige theoretische basiskennis. Omdat we een eigen
visie hebben op veel aspecten van de vakgebieden, zorgen we zelf voor de verdere opleiding.
Binnen welk vakgebied je uiteindelijk gaat werken, hangt af van je ontwikkeling, je eigenschappen en
uiteraard je voorkeur. Wat in ieder geval vaststaat, is dat je vanaf dag 1 werkt aan je carrière. Wil jij ook
werken met de beste mensen binnen je vakgebied, kijk dan op www.werkenbijpeutz.nl voor onze
vacatures in Eindhoven, Groningen, Mook en Zoetermeer.

physics of the urban design
working conditions
machine learning
vibrations control
lighting design
building physics
noise control

sustainability
acoustics
environmental technology
external safety
spatial planning
flow technology
fire safety

Ulstein Design & Solutions B.V.
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eindhoven – groningen – mook – zoetermeer – düsseldorf – nürnberg – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

Inhouse Dagen
“I like to learn. That’s an art and a science.”
- Katherine Johnson

Inhouse dag TATA Steel
Zonder al te veel moeite met het treinvervoer, kwamen we aan
in IJmuiden bij de staalfabrikant TATA Steel. Hier kregen we
verschillende presentaties. Eerst eentje over de geschiedenis
van TATA Steel en over hoe staal nou eigenlijk gemaakt wordt.
Daarna kregen wij een presentatie van een afgestudeerde
natuurkundige, Danielle Nijhof. Ze had het over hoe zij bij TATA
Steel terecht was gekomen, en waar ze zich zoal mee bezig hield
als Young Professional. Uit haar presentatie bleek dat je kennis
over natuurkunde ook van pas komt bij een staalfabrikant. Met
een paar simpele begrippen uit de elektromagnetisme wist ze
het stroom proces van hete staal te verbeteren en te versimpelen. Ze verteld ook dat zij zich op dit moment vooral bezig houdt
met verduurzaming binnen TATA Steel.
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Na deze interessante presentaties begon de rondleiding, of
eigenlijk de rondreis, door de hele fabriek. We kregen een mooi
rood pak aan en beschermende uitrusting. Na deze makeover
gingen we de bus in en kregen we uitleg over alles wat we op
het fabrieksterrein zagen, terwijl we er langs reden. We gingen
langs enkele processen van de staalproductie. Er werd aandachtig geluisterd terwijl er gloeiend hete stalen balken langs
ons heen gleden en werden vervormd.
Een erg interessante dag!
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Veiligheidspresentatie Ampelmann
We zijn langsgegaan bij Ampelmann voor een veiligheidspresentatie. We gingen langs bij het kantoor in Delft-noord, dus dit
was niet al te ver reizen voor onze groep.
Uiteraard kan je niet langsgaan bij een bedrijf zonder te horen
wat voor werk er wordt verricht. Dit offshore bedrijf ontwikkelt
systemen die bewegingen van de golfslag compenseren, zodat
mensen gemakkelijker van schepen op offshore-constructies
kunnen overstappen.
Dit alles werd ons enthousiast megedeeld door Sander Groenteman. Hij heeft voor zijn werk bij Ampelmann een aantal jaar in
Rio de Janerio gewoond en had ons hierdoor veel te vertellen
over de dos en don’ts. Vooral over Rio kregen we veel tips: welke
strandtenten te bezoeken waren op de Copacobana, de beste
voetbalclubs waarvan we wedstrijden móesten kijken. Met een
serieuze ondertoon heeft hij ons ook verteld welke wijken we
beter kunnen mijden, dat auto’s altijd voorrang hebben dan wel
nemen. Maar ook hoe je het beste kan handelen bij een beroving op straat.
Daarnaast ging hij ook uitgebreid in op de Braziliaanse cultuur. Hoeveel caipirinha’s we zouden gaan drinken, het vele
vlees wat we gingen eten en over hoe iedereen in Brazilië van
voetbal houdt. Onze zintuigen werden extra geprikkeld tijdens
dit gedeelte van de presentatie; we mochten genieten van de
geweldige koks die Ampelmann in huis heeft. Ze kwamen ons
caipirinha’s (wel alcholvrij hoor) en pão de queijo brengen, super
lekker!
Sander voorspelde dat minimaal één persoon beroofd zou worden en dat ook vast wel iemand zijn of haar paspoort zou verliezen. Het zou aan deze veiligheidspresentatie kunnen hebben
gelegen, waarmee ons boerenverstand weer stevig aangewakkerd was, maar we hebben het zonder al die ongelukkigheden
kunnen stellen op reis!
Bedankt!
Study Tour Brazilië 2019 | Diverging Physics
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Inhouse dag Quooker
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Op 30 april vertrok een delegatie VvTP studenten, waaronder
een grote groep reis deelnemers, naar Quooker. Eenmaal aangekomen in Ridderkerk werden wij ontvangen met een introductie in de bestaansgeschiedenis van het bedrijf. Zo werd uitgelegd hoe een technische natuurkundige een idee kreeg en
zelf, vanuit zijn eigen garage, dit product heeft ontwikkeld. Jaren
later is dit idee uitgegroeid tot het bedrijf Quooker zoals we het
vandaag de dag kennen.

lijn, hebben we ook een kijkje genomen in de R&D afdeling en
hebben een aantal werknemers ons geïntroduceerd in een van
de uitdagingen die Quooker heeft om zijn product te optimaliseren. Deze uitdaging werd verwerkt in een korte case die de
groep in wedstrijdverband ging oplossen. Als beloning voor alle
goede ideeën hebben de studenten nog een laatste blik achter
de schermen mogen werpen bij de ontwikkeling en productie
van het nieuwste Quooker product.

Na de introductie hebben we als groep mee kunnen lopen door
de hallen van de productie lijn. Hier viel het op dat iedere medewerker zich nauw verbonden voelt tot het eindproduct en trots
is om mee te mogen werken aan de Quooker. Na de productie

Terugkijkend op de dag was het interessant om te zien hoeveel
natuurkunde er komt kijken bij iets ogenschijnlijks simpels als de
Quooker. Verder gaf ons bezoek een unieke kijk in het proces
van een start-up opschalen naar een grootschalig bedrijf.
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Inhouse dag IMC
Nadat een deel van de groep in de ochtend bij Quooker langs
was geweest, vond het tweede deel van de dag bij IMC plaats.
IMC is een handelsbedrijf en marktmaker in producten die op
beurzen in de hele wereld worden genoteerd.
Rond het begin van de middag kwamen we aan bij de Infinity,
waar het kantoor van IMC is gevestigd. (De Infinity, te zien op
de foto, is een gebouw in Amsterdam-Zuid, dat als bijnaam de
kruimeldief heeft.)
Hier aangekomen kregen we eerst wat presentaties over het
bedrijf. Wat doet IMC allemaal, en hoe is het om daar te werken.
Na de presentaties was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. We kregen een case voorgelegd waarbij we in
python een script moesten schrijven dat het kopen en verkopen
van aandelen aanstuurt op basis van een bepaalde koers. Het
doel was om een strategie te bedenken en te implementeren in
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het script, waarmee je zoveel mogelijk winst maakt.
In tweetallen gingen we aan de slag met het bedenken van de
beste strategie, die we konden testen op een gegeven koers.
Na anderhalf uur werden de laatste scripts gefinetuned en was
het tijd om de strategieën op een andere koers te testen. Alle
scripts werden ingeleverd en een paar minuten later kregen we
een spannende live animatie te zien van de winst (of verlies) dat
ieder tweetal maakte.
Het tweetal dat het meeste geld had verdiend won een fantastische prijs, namelijk een drone. Als afsluiting kregen we een
rondleiding door het mooie kantoor met erg goed uitzicht over
Amsterdam onder het genot van een speciaalbiertje en een stuk
pizza.
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Dagverslagen
“Logic will get you from A to B.
Imagination wil take you everywhere.”
- Albert Einstein
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Rio de Janeiro
Rio de Janeiro heeft ongeveer 6 miljoen inwoners en is daarmee na São Paulo de grootste
stad van Brazilië. Het was tot 1960 de hoofdstad van Brazilië. Rio is de stad van de samba en
is beroemd om de drukbezochte stranden, het standbeeld Christus de Verlosser, de Suikerbroodberg en de favela’s (sloppenwijken).
We verbleven in het Selina Hostel, midden in de toeristische wijk Lapa. Het hostel lag naast
de beroemde witte bogen waar overdag ouderwetse trams overheen reden en ’s avonds tientallen eet- en caipirinha-tentjes omheen verzamelden. We begonnen de reis met veel verschillende bedrijfs bezoeken, zoals aan Shell, de federale universiteit UFF, Petrobras en de
nationale elektrische systeem operator ONS.
De rijke cultuur van Rio hebben we meegekregen door wijduiteenlopende activiteiten. Zo
hebben we een stadstour gedaan, musea bezocht, van het uitzicht genoten vanaf de Suikerbroodberg, Cristo Redentor aanschouwd in de ochtendgloren, samba leren dansen tijdens
een pubcrawl en weer van dit alles bijgekomen op de Copacabana onder het genot van een
caipirinha.
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Een goed begin is het halve werk
7-8 juli
De dag waar velen al lang naar uitkeken is eindelijk hier: maandag 8 juli. De dag waarop een diverse groep, of een bij elkaar
geraapt zooitje, VvTP’ers naar het verre en exotische Brazilië
vliegt om zich daar voor vier weken onder te dompelen in cultuur, het bedrijfsleven en de grootste hobby van elke VvTP’er,
de Physica.
In alle vroegte verzamelde het grootste deel van de groep zich
op station Delft om fris en soms iets minder fruitig op de trein
te stappen naar Schiphol. Daar wachtte het overige deel van de
groep zodat we compleet aan de reis konden beginnen.
In het vliegtuig aangekomen ontdekte de groep al snel de multiplayer quiz op het entertainment scherm die voor elke reiziger
beschikbaar was. Sommigen wrongen zich in bochten om zo
subtiel af te kunnen kijken bij de andere spelers, wat niet erg
werd gewaardeerd door de anderen. Met als resultaat dat er
net iets te fanatiek door het vliegtuig werd geschreeuwd. Gelukkig voor de andere passagiers van vlucht KL705 kalmeerde de
groep snel en kwam men erachter dat het arsenaal aan vragen
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Cleo Orbons & Eva Spreeuw
niet onuitputtelijk was, waardoor de groep overging op in stilte
films kijken of boeken lezen.
Na een vlucht van ongeveer 12 uur werd de verlossende zin
omgeroepen “Cabin crew prepare for landing”. We waren in
Brazilië!
Gelijk na de landing mochten we al proeven van de Braziliaanse
cultuur: de paspoortcheck ging lekker vlot, maar helaas was de
bus te laat. Met veel wikken en wegen en geduw lukte het om
alle bagage in deze bus te krijgen en zo reden wij in het donker
naar hostel Selina! Doodop van de lange vlucht en jetlag verzamelde een aantal deelnemers zich nog in de bar van het hostel.
Hier werd het overleven van de vlucht en de aankomst gevierd
met de eerste caipirinha’s, waarvan er nog vele zouden volgen.
Hierna dook iedereen lekker zijn stapelbedje in om goed uitgeslapen aan het avontuur te beginnen!
xoxo Cleo & Eva
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Rio verkennen
9 juli
Wat een eer. Wat een eer dat wij, uw hoofdauteur en Atze, het
allereerste, échte etmaal voor u mogen beschrijven. Wij, uw
hoofdauteur en Atze, zullen onze uiterste best doen om deze
mooie uren weer volledig terug op het netvlies te brengen. Geen
geur, kleur, smaak of gevoel ontkomt aan onze scherpe bewoordingen. Graag beginnen wij, nog altijd uw hoofdauteur en Atze,
met een klein dankwoordje. Allereerst, tienmaal dank aan Atze
voor zijn intelligente bijdrage aan dit meesterstuk, daarnaast
honderdmaal dank aan Kamiel voor zijn ingenieuze bijdrage
aan dit kunstwerkje, ook dank aan Luka voor zijn verhelderende
verhalen door de microfoon, dank aan Colenbrander voor de
kou op Copacabana beach en als laatste duizendmaal dank aan
onze grote leider Jair Bolsonaro voor zijn gastvrije land!
Onze ochtend ontbloeide. Als trouwe reizigers, reden uw razende
reporters regelrecht richting de rode trappen. De mooie mannen dreven hun metgezellen meer en meer omhoog. Bovenaan
beloonde een Braziliaanse banier hen voor de beklimming. De
genoten grepen de geweldige mogelijkheid voor een gekleurde
groepsfoto. Wauw.
Na de Griezelbus ingestapt te zijn, kwam het klasje aan bij een
Oostblok-Maya Tempel, door de locals ook wel Sint-Sebastian
Kathedraal genoemd. Toen uw reizende reporters naar binnen
stapte, vulde hun hart zich echter met warmte, moedergevoelens en een lichte heimwee naar de tijd dat we allebei nog uit
onze moeders baarmoeders moesten kruipen. Kortom, we voelden ons veilig. Wat kan je anders ook in de huiskamer van God.
Na dit spirituele kantelpunt besloot het bataljon om zich ook
artistiek te verdiepen. In Museu de Arte kwam ieder aan zijn
trekken. Na een broodnodige injectie kunstzinnigheid, trok het
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Atze de Groot & Kamiel Dankers
kartel verder in zijn zoektocht naar levensvreugde. Een vraag
die onbeantwoord bleef, totdat naar ieders plezier de grauwe
muren transformeerde in kleurrijke artistieke beeltenissen.
Grijze stenen vloeide over in prachtige portretten van inheemse
bewoners.
Terug naar hun échte natuur, dat is wat zij wilden! Zo geschiedde,
de roedel trok door naar de botanische tuinen. Een plek waar
zij al hun natuurlijke oergevoelens kwijt konden in deze onvrije
gerepte natuur. Terwijl uw tweede auteur nog menig traantjes
aan het laten was om de verlegen vanille trok het peloton door
op hun Tour.
U ziet het al, de compagnie zag vele rijkdommen op deze tocht.
Spirituele kantelpunten, artistieke injecties en idyllische natuur.
Aan het einde van de dag miste er nog een van de klassieke
vier: Culinaire fijnproeverij. Waar anders vindt men dit dan in de
Braziliaanse Royal Palace: Grill Inn.
De dag is dinsdag. Dit resulteerde routinematig in een Stijn met
drankzucht. Hij trakteerde ieder met een Nederlands paspoort
en TU Delft studentenpas op 4(!!!) 0.6 ltr drankjes.
Wat was het een bijzonder etmaal. Wij, uw hoofdauteur en Atze,
danken u voor uw aandachtige aandacht en attente attentie en
wensen u een fijne voortzetting van uw leven!
Liefhebbende Groet,
Atze en Kamiel
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Luxe met SAP
10 juli
Elke dag waarop de groep uitrust begint hetzelfde, maar de
dagen met een serieus programma hebben een heel ander
begin. Nu iedereen enigszins bekomen was van zijn jetlag en
een beetje gewend aan het nieuwe ritme, was het tijd voor het
eerste bedrijfsbezoek.
SAP Ariba stond op de planning en direct nadat wij enige tijd
op het ontbijt hadden gewacht, liepen wij erheen. Aangekomen
bij de plaats waar wij dachten dat we moesten zijn, bleek dat
wij op een andere locatie moesten zijn. Tijdens de vroege ochtendwandeling konden wij daardoor twee keer zoveel van Rio
zien. Eenmaal op het juiste adres werden wij voorzien van een
tweede, luxe, ontbijt. Na een kleine aansporing van ‘don’t be
shy’, begreep iedereen dat we flink in de watten gelegd zouden
worden en genoot iedereen zonder schaamte.
Bij aanvang begon Cristiana Maranhão, de General Manager van
SAP Ariba Zuid-Amerika, met haar introductie van SAP, gebruikmakend van de cultuur en achtergrond van het van oorsprong
Duitse SAP en de geschiedenis van Brazilië. Aan het eind van
haar praatje kreeg zij een vraag over hoe zij het had ervaren
om als vrouw in een dergelijke positie terecht te komen, een
voorproefje van wat er later tijdens het bedrijfsbezoek nog zou
volgen.
De tweede spreker was Otávio Moneró, Head of Consultancy.
Hij begon zijn verhaal met een poging om toenadering te zoeken
met zijn Nederlandse publiek. De quiz waarmee hij begon, ging
over de tijd die hij in Brussel bij ExxonMobil had meegemaakt
en hierin maakte hij het verschil tussen Nederland en Brazilië
duidelijk aan de hand van zijn eigen ervaringen, onder andere
uitweidend over Koningsdag, een bezoek aan de Keukenhof en
amateurvoetbal in Breda. De rest van zijn presentatie ging over
de visie van SAP met betrekking tot de ondernemingen, waarvoor zij projecten uitvoerden. Artificial Intelligence, Machine
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Christian Primavera & Jari van der Vegt
Learning en Internet of Things konden vanzelfsprekend niet
ontbreken in dit verhaal.
Otávio gaf het stokje door aan een meer ‘Junior’ medewerker
die vragen ging beantwoorden waarvan hij verwachtte dat wij ze
konden stellen, en wiens verhaal grofweg samen te vatten is in
de volgende quote: ‘Oh Crap, Fuck This Shit, I’m Going Home’,
ondersteund door de volgende ‘life-saving’ zinnen, naar Homer
Simpson: ‘Don’t tell it was me’, ‘That’s a good idea, boss’ and ‘It
was this way when I arrived’. Hilariteit alom.
Onze dag vervolgde zich met een rondleiding door het kantoor,
gegeven door een enorm enthousiaste Amerikaanse Kathy. Zo
werden wij langs enkele afdelingen geleid waar de medewerkers nóg blijer leken om ons studenten te zien, dan wij hen. Hier
hebben wij dan ook zeer vrolijke foto’s kunnen maken tussen
Braziliaanse vlaggetjes.
Glenda Braem gaf ons hierna een presentatie over de leermogelijkheden binnen SAP en de complete opzet van dit soort programma’s. Juliana Ferreira ging verder met een beschrijving van
de diversiteit binnen SAP, of zoals zij zelf zei: ‘Diversiteit is een
feit, inclusiviteit is een keuze.’ Er volgden nog vele voorbeelden
van manieren waarop SAP daadwerkelijk een groot gat slaat
met de rest van het conservatieve Zuid-Amerika op het gebied
van inclusiviteit.
Voor de lunch werden wij door enkele van de medewerkers meegesleept door de haven van Rio naar het Museu do Amanhã,
een zeer futuristisch ogend museum, met schitterend uitzicht
op Guanabara Bay. Dit werd dan ook de locatie voor onze lunch.
Hierna waren de middag en de avond voor alle deelnemers volledig vrij, en ging ieder zijn gang om uiteindelijk weer op tijd zijn
nest in te duiken voor het bedrijfsbezoek dat de dag erna zou
volgen.
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Twee uitersten
11 juli
Vandaag moesten we vroeg opstaan, want om half 8 vertrokken
we al per bus naar Shell. Bij Shell kregen we een presentatie
van onder andere een Nederlander, die nu 3 jaar in Rio woont.
Daarnaast kregen we een presentatie van een recruitment
manager en iemand die zich bezig houdt met de productie van
bio-ethanol.
In de presentaties werd uitgelegd wat voor functies ze hadden
en hoe ze de werksfeer in Brazilië ervaren ten opzichte van de
werksferen in andere landen. Doorgaans is er minder structuur
in Brazilië dan dat we hier in Europa gewend zijn. Dit wordt soms
als nadeel gezien, maar het biedt juist wel de ruimte voor creatieve oplossingen en dit is de reden dat Rio een leuke plaats is
om te werken.
Na een kopje koffie en een foto vertrokken we naar UFF, de
federale universiteit, net buiten de stad Rio de Janeiro. Bij de
universiteit hebben we geluncht en kregen we presentaties van
onderzoeksgroepen. Een professor van het quantum optics
laboratory vertelde over het genereren van vortex laser beams,
waarbij het golffront van het licht een soort helix vorm heeft. Dit
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Esmee Huijten & Frank Brandenburg
kan gebruikt worden bij quantum encryption.
Vervolgens kregen we een presentatie van Yutao Xing over high
resolution electron microscopy.
De laatste presentatie was van Lucas Sigaud, over het bouwen
van zijn massaspectrometer om carbon datering mogelijk te
maken. Brazilië is misschien een ontwikkelingsland, maar binnen de universiteit werd uitstekend rekening gehouden met
invaliden, zelfs meer dan we in Nederland gewend zijn! Overal
zitten noppen op de grond voor blinden en zelfs het podium van
de collegezaal heeft een rolstoelhelling.
De presentaties werden vervolgd door een uitgebreide rondleiding door de laboratoria, waar we elektronenmicroscopen,
laseropstellingen en de massaspectrometer hebben bekeken.
In de avond gingen we naar de skybar. Hier hadden we een
prachtig uitzicht over Rio en hebben we authentieke Braziliaanse cocktails gedronken.

29

Films en fotoshoots
12 juli
Na een vroeg ontbijt, was het tijd om het bedrijfsbezoek van de
dag te doen. Het bezoek aan het onderzoekscentrum van oliegigant Petrobras liep gesmeerd. We werden verwelkomd op een
binnenplaats bestaande uit cactussen, zand, een klein vijvertje
en een enkel prachtig vogeltje; een goede eerste indruk. We
werden begeleid naar het bezoekerscentrum wat veel weg had
van een donkere bioscoop met grote schermen.
De eerste spreker gaf algemene informatie over het bedrijf
Petrobras. Wat opviel was dat, net als bij Shell, de 1% regel veel
invloed had op het bedrijf. Deze regel houdt in dat het bedrijf
door de overheid verplicht wordt om 1% van de omzet te investeren in R&D. Hierdoor heeft het bedrijf veel samenwerkingen
op gebied van onderzoek met andere instellingen. Zo werken
ze samen met de universiteit UFF waar we een dag eerder een
bezoekje aan hadden gepleegd, maar ook met de TU Delft.
Na de algemene informatie, kregen we met een 3D bril een
rondleiding van een digitale copy van een olieplatform. Het platform zelf, de leidingen onderwater, een grote onderwater boei
en het reservoir zelf was allemaal te zien, allemaal erg boeiend.
Hierna kregen we een steengoede rondleiding door het geologische lab. Hier werd onderzoek gedaan naar steensoorten
op de zeebodem en daaronder. Vervolgens kregen we een tour
van het renewable fuels lab. Hier werd van alles onderzocht, het
opwekken van energie uit algemene algen tot PET-flessen enz.
Tenslotte kwamen we bij een experimentele opstelling aan,
waar we een onderdeel van het onderwatermechanisme zagen.
Na de uitgebreide rondleiding, was er tijd om in de stad ergens
te lunchen, om vervolgens de zoete sfeer van de suikerbroodberg te ontdekken.
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Emma Breeman & Huib van Rijt
De Suikerbroodberg is een van de grootste toeristische attracties van Rio de Janeiro. Langs de kust staat een grote puntige
rots, waar ooit besloten is om een kabelbaan naar toe te sturen.
Met de groep stapten we in, om vervolgens naar de eerste berg
begeleid te worden. Hier werden al heel wat foto’s genomen van
het mooie uitzicht, maar het mooiste lag nog een kabelbaan verder, op het topje van de Suikerbroodberg. Eenmaal daar aangekomen, werd er genoten van het prachtige uitzicht, de Caipirinha’s die daar aangeschaft werden en van de schattige aapjes
die overal rondliepen.
Langzaamaan werd het steeds drukker bij de railing, terwijl
iedereen klaar stond voor de zonsondergang. Iedereen hield zijn
adem in, terwijl de zon langzaam achter de berg verdween. De
lucht nam de mooiste kleuren aan, en iedereen begon spontaan
te klappen toen het zo ver was. Daarna restte alleen nog de
kabelbaanrit naar beneden, die misschien wel nog mooier was
dan op de heenweg, met alle lampjes van Rio de Janeiro om je
heen. Eenmaal benden aangekomen, had de Suikerbroodberg
onze maagjes niet gevuld, en was het tijd voor een diner.
Nadat het gewenste restaurant helaas te vol zat voor de groep,
ging men in groepjes op zoek naar een ander restaurant. Na
voldaan te zijn van de geweldige Braziliaanse keuken, was het
tijd geworden voor de pubcrawl. Men had al her en der een
caipiriniha getoverd, voordat de pubcrawlbuddies tevoorschijn
kwamen. Ze namen ons eerst naar het dak van het hostel waar
een klein feestje gaande was. Vervolgens zijn we naar verscheidende feestjes in Lapa geweest, waarbij de laatste in een
omgebouwde kerk was. Hier gaf het glas in lood een betoverend effect. Na de lange week waren mensen uiteindelijk toch
bereid om weder te keren naar het hostel om daar op één oor
te gaan liggen.
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Op ontdekkingstocht
13 juli

Anouk Maasland & Robert Hilkens

Onze eerste vrije dag in Brazilië! Helaas is Rio niet de stad om
in je eentje de toerist uit te hangen, maar toch hebben we ons
uiterst vermaakt. Na een late avond op vrijdag, kwam de een
wat later op gang dan de ander. Zo is er een groep met leergierige mensen vertrokken naar the museum of tomorrow. Dit bleek
een museum te zijn met interactieve spellen en gave filmpjes
om mensen aan het denken te zetten over de verandering van
de wereld, met name in het opzicht van cultuur en millieu. Zeker
een aanrader!

strand van maar liefst 4 km lang, plek genoeg. De parasols en
stoeltjes worden voor je neergezet, zodat je kan genieten met
je voetjes in het Braziliaanse zand. Ondertussen kwamen om
de haverklap strandverkopers langs met zonnebrillen, muziekboxjes, zakken chips, caiparinhas, waterflesjes, eigen baksels,
Braziliaanse bikini’s en dat alles herhaalt zich een aantal keer.
Een aantal van ons vonden het groengele tasje, wat je hélemaal
uit elkaar kon ritsen, wel echt de ideale aankoop, waar de ander
wel in was voor een strandmassage.

Daarnaast was er een meidenuitje naar de massagesalon om
even bij te komen van de eerste drukke daagjes, ook was er een
mannenuitje gepland bij de lokale voetbalveldjes van Parque
do Flamengo. In plaats van de uber te pakken naar een voetbalveldje, kwamen de jongens echter uit bij de voor externen
gesloten voetbalclub. Hier bleek in de buurt ook een voetbalpleintje te zitten, echter wel omringd door een zeer drukke weg
en een meer, met zeer geringe omheining. Hierdoor is de bal
meerdere malen op deze plekken beland en hebben Thierry en
Kamiel even de voeten nat moeten maken om het voetbalplezier
door te zetten.

Daarnaast hadden we donderdag in de Skyebar een uitnodiging gekregen voor een boatparty van wat ‘olievriendjes’ op de
zaterdagmiddag, dus gingen sommigen daar een kijkje nemen.
Bij aankomst bleek er geen superjacht van een oliesjeik te liggen, maar een wat karige restaurantboot met 15 mensen erop,
helaas. Echter, was er wel een gezellige kade waar de lokale
bevolking zijn zaterdagavond doorbrengt met wat bier en hapjes van een snackbar die open was. Daar waren wij ook wel voor
in! Het werd zelfs zo gezellig dat Kamiel zijn bril verloor tijdens
een high five. Na een lange zoektocht tussen de rotsen, is deze
helaas nog steeds niet terecht gekomen. Hiernaast was het een
leuke afsluiting van een relaxt vrij dagje, en op tijd naar bed,
want morgen gaan we vroeg uit de veren voor het eerste treintje
naar Cristo Redentor!

Het grootste deel van de groep besloot echter voor de classic te gaan; een uber naar de alom bekende Copacabana. Een
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Integreren kun je leren
14 juli
Na onze eerste dagen in Rio, hadden we inmiddels al een groot
deel van de stad gezien. Zeker in zo’n nieuwe stad, moet je je
altijd oriënteren en dat is in het begin altijd maar lastig. Waar de
drie koningen de ster van Bethlehem gebruikten om bij Jezus
te komen, gebruikten wij Jezus om onze weg door Rio te vinden. Nog geen enkele foto was er genomen waar het beeld van
Jezus Christus niet zichtbaar op was. Hoogste tijd om zelf eens
bij het beeld te gaan kijken.
In alle vroegte kroop iedereen zijn bed uit, om nog voordat het
hostel ontbijt kon serveren, een lekker ontbijtje van de commissie te krijgen en klaar te staan voor weer een ritje in de Uber.
Om half acht stonden we bij het treintje klaar onder aan de
berg. Stipt volgens dienstregeling, vertrok het treintje om acht
uur naar boven. Zo’n treintje geeft natuurlijk de ultieme mogelijkheid om mooie foto’s te maken, toch bleek dat iets lastiger dan
gedacht. Een lieve man waarschuwde ons gelukkig op tijd voor
het moment waarop we toch tussen de begroeiing door van het
uitzicht konden genieten.
Na een rammelend ritje van een kwartiertje, arriveerden we bij
een perfect georganiseerde toeristische attractie. De strakke
planning van de reiscommissie, en daarmee het vroege tijdstip
, zorgde er gelukkig voor dat een groepsfoto’s zonder tientallen andere toeristen op de voor- en achtergrond haalbaar was.
Later volgden nog ontelbaar veel foto’s in alle varianten denkbaar: beeld aanraken, met uitzicht, zonder uitzicht, high-fivend,
met blote billen, ruzie zoekend en ketel drinkend. Na deze ont-
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Maarten van den Berg & Rixt Bosveld
zettend enerverende fotoshoot, werd het terrein inmiddels overgenomen door toeristen en werd het tijd om naar het strand te
gaan.
Op het strand konden we eindelijk gebruik maken van de prachtige gadget die iedereen mee MOEST nemen op reis. Met 27
Moba handdoeken op een rijtje, was het duidelijk waar wij op het
strand lagen (Het eiersorteer bedrijf Moba had ons gesponsoord
in de vorm van deze lakens). Het vroege opstaan van vanochtend was blijkbaar toch iets te veel van het goede en op een
paar sportievelingen na, werd er lekker gechilld en geslapen in
de zon. Onze trage vibe was blijkbaar ook overgenomen door de
locale Braziliaanse bevolking, waardoor onze lunch pas enkele
uren na bestelling uitgeserveerd werd. Geen probleem voor de
strandgangers, die hun tijd probleemloos doodden met eten en
massages.
Na de heerlijke stranddag gingen we met z’n allen uiteten in een
restaurantje achter de Copacabana. Zowaar was het gelukt een
reservering te maken en wisten ze dit ook nog toen we aankwamen. Anders dan de trage Brazilianen op het strand, was dit
restaurant bijzonder goed in het afhandelen van grote groepen.
Iedereen heeft heerlijk gegeten en hoefde voor de verandering
niet eeuwig op de rest te wachten.
Na het restaurant, gingen we weer terug naar het hostel om een
avondje lekker te chillen. Helaas, liep dit niet voor iedereen heel
soepel, voor het eerst ging een Uberritje niet helemaal goed en
belandde er een taxiteam in de berm met autopech.
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Voetbaldagje
15 juli
Na een weekendje waar iedereen de kans had gehad om weer
wat uit te rusten, was het weer tijd om een bezoek aan een
bedrijf te brengen. ONS (Operator National do Sistema Eléctrico) had de eer om deze week ons als eerste te ontvangen.
João begon met een college over alles wat te maken had met
het elektrische netwerk van Brazilië. Van de een na grootste
stuwdam ter wereld, twee masten zo hoog als de Eiffeltoren,
tot hoe het land reageerde op de 7-1 nederlaag tegen Duitsland
in 2014, kwamen aan bod. Na al deze theorie mochten we naar
zeven aapjes kijken in de controlekamer, die dag en nacht het
netwerk in de lucht proberen te houden. Op een enorm scherm
voor in de ruimte werd het totale netwerk getoond. Verder was
het een rustige dag voor de netbeheerders en hebben we nergens een stroomuitval kunnen veroorzaken.
Hierna was het tijd voor lunch in de kantine. Of er genoeg plek
was in de kantine? “Dat is een kleiner probleem dan het netwerk
in de lucht houden.” En dus konden we lekker lunchen. Verder
kregen we nog uitleg over hoe grote storingen in het verleden
ontstaan zijn, en hoe deze tegenwoordig worden voorkomen.
We sloten het bezoek af met een tour door de real-time simulator en een mooie groepsfoto.
Terug bij het hostel, hadden we tijd om eten te halen in de buurt,
voordat er in verschillende Ubers werd vertrokken richting het
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Cees van Vledder & Simon van Oosterom
hoogtepunt van de dag: Fluminese vs. Ceará. Rond het Maracanã stadion was het flink druk en en heerste er een gezellige
chaos. En zo kon de kaartverkoop ook omschreven worden. Met
behulp van een heuse erehaag, werd iedereen geïntroduceerd
aan de kaartverkoper.
Eenmaal in het stadion, was de wedstrijd al een paar minuten
bezig, maar dat mocht de pret niet drukken. Al snel kwam er een
verkoper met cerveja’s voor iedereen. Fluminese was veel aanwezig voor de goal van de uitploeg, maar kansen creëren was
lastig voor de thuisploeg. In de 41’ was het eindelijk raak! Ook
hier in Brazilië moest de VAR eraan te pas komen om tot een
definitieve goal te komen. De vreugde duurde echter maar kort,
want kort voor rust was het alweer gelijkspel. Na de rust was het
Fluminese die met veel balbezit op de helft van de tegenstander was. Tot het laatste fluitsignaal, probeerde de thuisploeg
met alle macht het verschil te maken. Helaas resulteerde dit
niet in een verandering van de score. Het hoogte punt van de
tweede helft was een nieuw VAR-moment, waarin een goal van
de tegenstander werd afgekeurd.
De tweede week van onze reis is mooi begonnen en we kijken
uit naar wat de laatste dag in Rio de Janeiro gaat brengen.
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Jeeps in de jungle
16 juli
Na al enkele dagen door te hebben gebracht in de stedelijke
jungle, genaamd Rio de Janeiro, was het vandaag tijd om het
stadsparkje te bezoeken. In Rio de Janeiro is dit, net als vele
andere zaken, niet wat het lijkt. Het stadspark kon niet anders
betreden worden dan met grote schreeuwende jeeps.
Een grote tegenslag deed de groepssfeer echter kelderen. Een
van de jeeps liet een grote knal horen. Uiteraard was het de jeep
met Roald “Floaldinho” van den Boogaard in de achterbak gepositioneerd. Een half uur later, kon de karavaan met hernieuwde
energie en jeeps, de tocht vervolgen.
Tien minuten later sloeg het ongeluk echter opnieuw toe. Regen
daalde neer op de deelnemers, gelukkig boden opvouwbare
daken hen bescherming tegen een natte broek. Deze natte
broek kwam er echter alsnog. Wel werd de groep beloond voor
hun moed, met een fantastisch uitzicht op een wonderschone
waterval. Vanuit deze waterval, vervolgden zij hun tocht te voet
dieper het oerwoud in.
Dit dichte oerwoud bleek echter geen kunststukje van enkel
moeder natuur, maar deels aangelegd door de bewoners van
Rio de Janeiro. In de negentiende eeuw was er namelijk een
groot drinkwaterprobleem en de Portugese overheerser dacht
dat dit aan het gebrek aan woud lag. Dit vermoeden bleek te
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kloppen. De akkers verdwenen en hiervoor in de plaats kwam
het, op dit moment, dichtbegroeide bos. Het plan werkte en de
stedelingen hadden geen last van grote droogte meer.
De reizigers liepen verder in het bos over een pad, langs vele
enorme bomen (+- 100 m hoog), beekjes en een klein museumpje midden in het park. Bij de lunchplek aangekomen, kregen
de deelnemers een lunchpakketje van de tourguides. Dit bleek
om een paar crackers en een appel te gaan, onderhandeld door
onze eigen Thesaurier.
Om de tocht af te sluiten, maakte de groep een klein uitstapje
naar China. Daarboven in de berg, stond een klein betonnen
Chinees tempeltje. De groep was hier precies op tijd. Na 5
minuten van het fantastische uitzicht genoten te hebben, trok
er een enorm wolkendek over de stad en stortte de regen naar
beneden. Maar wat hadden wij een stoere deelnemer; Jari. Hem
deerde het niets, al die regen, dus bleef hij buiten om, van het op
dat moment afwezige, uitzicht genieten. Het speet hem ontzettend toen het op de terugweg hard begon te waaien en zelfs de
droge deelnemers zaten te rillen in de jeeps.
Terug in het hotel genoot de groep van een laatste avondmaal
onder het oog van Christ the Redeemer. Rio de Janeiro vaarwel!
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Florianópolis
Florianópolis, ook vaak Floripa genoemd, heeft ongeveer 500.000 inwoners. De
gemeente ligt voor het overgrote deel op het eiland Santa Catarina, wat met het vaste
land verbonden is, door middel van twee bruggen. Het staat ook wel bekend als de
Sillicon Valley van Zuid Amerika, omdat hier vele tech-startups gevestigd zijn. Je
kan ook goed ontspannen op dit eiland; Florianópolis heeft maar liefst 42 stranden.
In Florianópolis zijn vooral wat kleinere, maar erg innovatieve, bedrijven bezocht.
Hoewel alle bedrijven technisch waren, liepen de bezoeken erg uiteen. Zo bezochten we zowel Hexagon, die het agricultuur proces digitaliseren, als Nanovetores, een bedrijf voor de ontwikkeling van nano- en micro-encapsulationsystemen.
Daarnaast bezochten we ook nog de incubator Acate en multinational Valtech.
Naast veel
Zo zijn we
tech, is er
ren van de

bedrijven bezoeken, was er in Floripa ook genoeg te doen.
gaan duiken, is er gevoetbald met de medewerkers van Valgehiked, zijn er potten gebakken en hebben we de sterhemel gezongen in een karaokebar na de cachaçaproeverij.
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Op doorreis
17 juli

Abiram Kanagaratnam & Thierry Meerbothe

Na acht dagen, was de tijd aangebroken om Rio de Janeiro
achter ons te laten en verder te gaan met ons spannende
avontuur door Brazilië. Uiteraard begon de dag weer met vroeg
opstaan om 6 uur, en het laatste ontbijtje in het hostel Selina
Lapa. Hierna konden we afscheid nemen van het aardige
personeel van het hostel, met een groepsfoto als afsluiter; dit
deden we in een Michael Jackson pose, op verzoek van het
personeel. Overigens was dit ook de laatste keer dat we met
ons vaste busvervoer in Rio werden getransporteerd.

3 of 6 personen onderverdeeld per kamer. De kamers hier zijn
een stuk ruimer dan de kamers van het hostel in Rio de Janeiro,
maar we missen hier toch wel een gemeenschappelijke ruimte
om onze TN-grappen gezellig te kunnen delen.

Eenmaal bij het vliegveld aangekomen, werden we in 2
groepen onderverdeeld voor de verschillende vluchten. De
luchtvaartmaatschappijen GOL en LATAM werden over de
groepen verdeeld, waarmee we met zijn allen naar Florianópolis
(met een tussenstop in São Paulo) zijn gevlogen.

Voor sommigen, liep het eind van de avond iets minder geslaagd
af. Het ging voor 7 personen een beetje mis, toen ze met z’n allen
een zespersoons lift in gingen… Gelukkig werden deze personen
na 20 minuten alweer bevrijd en kon iedereen er uiteindelijk wel
weer om lachen. Een andere groep moest een Amerikaanse
Trump-supporter uit Florida met rare samenzweringstheorieën
aanhoren, waar ook zij uiteindelijk wel om konden lachen.

Florianópolis is een stad zuidelijker gelegen dan Rio de Janeiro,
met ongeveer een half miljoen inwoners en wordt over het
algemeen gezien als een relatief veilige plek. Dit is ook goed te
merken aan de, ten opzichte van Rio de Janeiro, rustige sfeer.
De stad is vooral bekend om de 60 stranden om het centrum
van de stad heen. Ook om de grote hoeveelheid IT bedrijven
staat de stad bekend.

De aankomst in Florianópolis is gelijk in stijl ingeleid met een
groepsdiner met heerlijk eten, wijn/whisky en uitzicht over het
water. Een erg gezellige een geslaagde avond was het zeker
wel!

Al met al was het gewoon een prima geslaagde dag en gelukkig
is er niks cruciaals verkeerd gegaan. Hopelijk kunnen we
ons prima vermaken in Florianópolis de komende dagen! De
weersvoorspelling van de week ziet er zonnig voor ons uit.

In Florianópolis maakten we kennis met onze nieuwe vaste
busvervoerder voor de stad. Deze bracht ons ook gelijk naar Hotel
ZIP, onze nieuwe verblijfplaats. We werden hier in 5 groepen van
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Van groot naar ‘klein’
18 juli
Nadat wij in Florianópolis aangekomen waren en ieder zijn plek in de
nieuwe kamers gevonden had, stonden wij allen op om wederom te
beginnen aan een dag met een bedrijfsbezoek op de planning, dit keer
echter in een compleet andere omgeving. Rio de Janeiro hadden wij
immers achter ons gelaten en deze stad die ervoor in de plaats was
gekomen, honderden kilometers zuidelijker gelegen, scheen ons in elk
opzicht verschillend van de vorige, met het straatbeeld als het opvallendste daarvan. Het door de straten gevormde rechthoekige rooster, dat zich uitstrekt over de heuvels van dit eiland voor de kust van
Santa Catarina, deed ons denken aan San Francisco en ook de alom
tegenwoordigheid van chique mode-etalages, verrassend veel opticiens en strakke elektronicawinkels deden niet af aan de moderne,
Amerikaanse uitstraling van Florianópolis. De weersvoorspelling die er
op deze druilerige dag voor zorgde dat ons middagbezoek aan Praia
Mole, een strandje in de buurt, niet door zou kunnen gaan, vereiste ook
weer even een stukje gewenning aan het minder tropische klimaat dat
er heerste.
Desondanks stond iedereen na het ontbijt klaar voor het ochtendprogramma, bestaande uit een bezoek aan Hexagon Agriculture, onderdeel van de Zweedse multinational Hexagon Group, waar wij konden
kennismaken met de werkzaamheden die zij verrichtten op het gebied
van automatisering in de landbouwsector. Ondanks de ochtendspits in
deze, voor Braziliaanse standaarden, kleine stad met bijna een half miljoen inwoners, arriveerden wij, dankzij vooruitziende blik van de organisatie ,op tijd op het terrein van Hexagon, waar wij Alex en Hugo ontmoetten, die ons het bedrijf zouden laten zien. Deze heren benoemden
meermaals expliciet niet werkzaam te zijn op de Marketingafdeling en
daarom te vermoeden ons antwoorden op dat gebied verschuldigd te
moeten blijven. Als deelnemers zagen wij echter ook in dat de situatie,
naast dit nadeel, het voordeel met zich meebracht dat de twee dieper
op de technische aspecten van de producten in zouden kunnen gaan.
Tijdens de vragenronde die volgde op de presentatie, bleek dit inderdaad het geval, toen elk antwoord nieuwe vragen bij ons als deelnemers opriep over de werking van de sensoren, optimalisatiemethodes
en aansturingssystemen van de autonome landbouwwerktuigen, die
beloofden als robots, de over het algemeen traditioneel opererende
boeren, een hoop werk uit handen te kunnen nemen. De meeste vragen die zich niet direct binnen het vakgebied van deze proces- en opti-
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Atze de Groot & Christian Primavera
malisatie-ingenieurs bevonden, konden, ondanks de waarschuwingen
die vooraf gegeven waren, alsnog worden beantwoord, en de vragen
over de bedrijfsvoering waarop geen van beiden antwoord had, werden door de twee opgenomen als suggesties die zij nog eens aan de
CEO zouden kunnen doen. Toen de tijd was gekomen om een zelfrijdende trekker verderop op het terrein in werking te zien, waanden wij
ons voor even in ons eigen landje, waar de Tesla’s zich in groeiende
mate zelfsturend over de snelwegen voortbewegen. Nadat enkelen
van ons hadden mogen ervaren hoe het is om in een zelfrijdende trekker te zitten, was het tijd om met zijn allen voor de trekker te poseren,
zodat wij de rest van de wereld op de hoogte konden brengen van
onze avonturen via LinkedIn.
Het feit dat ons strandbezoek geannuleerd was, resulteerde in een
vrije middag waarop de één besloot een boek te lezen en muziek te
luisteren, de ander ervoor koos zijn of haar fysieke gesteldheid weer
op orde te stellen door een bezoek te brengen aan de plaatselijke kapper of te gaan sporten en ik mijzelf op mijn beurt wijdde aan het schrijven van dit reisverslag vol pretentieuze prietpraat en onnodig lange
zinnen. ‘s Avonds wachtte ons een Cachaçaproeverij, waar wij de kans
kregen te proeven van allerlei verfijnde vormen van het lokaal gedestilleerde drankje, waarmee wij in Rio al in aanraking waren gekomen, als
het belangrijkste ingrediënt van de Caipirinha, dat tijdens ons verblijf
aldaar had dienstgedaan als sociaal smeermiddel. Na verschillende
jongere en oudere cachaça’s, met en zonder ijs, geproefd te hebben,
was het tijd om over te gaan tot enkele geschiedenislessen. Door de
eigenaar van het eeuwenoude koloniale pand werden wij meegenomen in meeslepende verhalen, zowel over ten onrechte verbannen
personen uit het verleden, als over wat hijzelf had meegemaakt sinds
hij meer dan dertig jaar geleden de vaten in de ruimte gevuld had met
de toen nog jonge Cachaça. De eigenaar bleek zelf een ingenieur,
en daarom leek het niet ongepast om aan het eind van de avond het
physicalied in te zetten alvorens de bus in te stappen voor de terugweg. Zo sloten wij deze dag, waarop Kamiel tijdens het voetballen een
uiterst vernederende panna van Roald te verduren kreeg, af door weer
heerlijk te gaan slapen in het hippe ZIP Hotel, zodat wij ook aan de dag
erna weer fris konden beginnen.
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Start-up stad
19 juli
Vrijdag was een van de zwaardere dagen van de studytour, voor
de meeste mensen. De avond ervoor was namelijk een cachaça
borrel, die vervolgd werd met een karaoke avond. Volgens het
spreekwoord “ ’s avonds een vent, ’s ochtends een vent” moesten we wel weer om 9 klaar staan om de eerste organisatie van
de dag te bezoeken, namelijk Acate. Dit is een incubator, waar
veel start-ups terecht kunnen om sneller te kunnen groeien
door middel van training, goedkope kantoorruimtes en inspirerend contact met andere start-ups. Acate brengt universiteiten,
bedrijven en de overheid samen. De aanpak van Acate zet zich
ook om in goede resultaten. In Brazilië overleeft slechts 75%
van de bedrijven in hun eerste jaar, bij Acate was dit 100% voor
de eerste 5 jaren, en 86% voor de eerste 30!
Na de lunch zijn we naar het tweede bedrijf van de dag gegaan:
Valtech. Dit is een bedrijf dat websites maakt, en onderhoud
doet wereldwijd, maar dit was in het begin van de presentatieronde nog niet helemaal duidelijk voor een deel van de groep.
Na wat moeilijk verstaanbare skype gesprekken werd ons pas
echt duidelijk wat het bedrijf doet, toen we wat presentaties van
aanwezige medewerkers van het bedrijf kregen. Tijdens deze
presentaties, werden verschillende aspecten van het maken en
onderhouden van een website behandeld.
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Frank Brandenburg & Robert Hilkens
Een presentatie die er in het speciaal uitsprong, was voorgelezen van Google translate door een enthousiaste, wel bedoelende en grappige Braziliaan in een T-shirt van het Nederlands
elftal. Tevens was de PowerPoint presentatie doorspekt met
grappige GIFjes. Daarnaast is er ook nog veel gelachen tijdens
een improvisatiespel. Het doel van dit spel was het bedenken
van zoveel mogelijk alternatieve doeleinden voor een lepel. Hierbij is lepel gebruikt als hoed, paraplu of bliksemafleider. Door
deze intermezzo’s heeft de middag wel wat langer geduurd dan
gepland. Gelukkig waren er tussendoor lekkere hapjes.
Na deze lange doch vermakelijke middag, hebben we met de
hele groep en een aantal werknemers van Valtech nog gezellig
gegeten in een restaurant/bar in de buurt. De meeste van onze
groep wilden hierna wel het bed induiken, maar een paar mannen vonden het erg gezellig met de werknemers van Valtech en
zijn tot laat in deze bar blijven hangen.
Tijdens deze avond heeft Kamiel geleerd om niet zomaar dames
aan te spreken, want dit is zijn voorhoofd duur komen te staan.
Over het algemeen een memorabele dag met veel vermoeide
hoofden, maar wel interessante plekken en organisaties.
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Sprong in het diepe
20 juli
Zaterdag 20 juli: op de dag waarop in Frankrijk de Pyreneeën,
de Tour de France eindelijk open wisten te scheuren, Robin
Haase op het heilige gravel van Umag, Kroatië, de ATP dubbeltitel greep, en Sparta, op haar Open Dag, NAC met 3-0 terug naar
Breda stuurde, was het voor de groep reizende physici ook tijd
om de spieren te gebruiken. In tegenstelling tot de genoemde
klassiekers, had het sporten bij ons niets te maken met winnen,
dat deden we namelijk allemaal. Een dag waar de meesten, uw
dienstdoende verslaggever in ieder geval wel, al lang naar uitkeken: open water, een fles op de rug en het water in: duiken!
Een keer dus geen bedrijvenbezoek, het weekeinde is gereserveerd voor andere activiteiten. Dit betekende echter niet dat we
een keer uit konden slapen, alle Uber-groepen dienden uiterlijk
07:45 in te stappen en weg te rijden. Gelukkig was bijna iedereen zo verstandig geweest vroeg naar bed te gaan, en waren er
weinig kleine oogjes te zien aan het ontbijt. Uiteindelijk vertrok
het laatste groepje, ‘Uber 1’, om 08:00 precies en vertrokken we
dus allen ruim binnen de Braziliaanse marges naar de noordkant
van het schitterende eiland.
Na flippers gekregen en gepast te hebben, verlieten we Floripa en vertrokken richting Ilha do Arvoredo met een boot die
het leuk vond om te stoeien met de hoge golven. Na wat voedselproblemen van de vorige dag, zorgden deze worstelingen
ervoor dat er opnieuw een aantal deelnemers iets bleker keek
dan dat deze personen normaal doen, terwijl het minder uitgeslapen deel van de groep de reis van anderhalf uur benutte om
de binnenkant van de oogleden beter te leren kennen. In de baai
van het eiland was het water gelukkig een stuk kalmer, wat er,
samen met het vooruitzicht van de aanstaande duik in het water
en bijbehorende fauna-ontmoetingen, voor zorgde dat de sfeer
op het vaartuig uitmuntend bleef.
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Cleo Orbons & Jari van der Vegt
Het duiken ging in groepen van vijf, de rest kreeg de mogelijkheid om in te tussentijd een snorkel aan de bril te knopen en op
die manier de onderwaterwereld te verkennen. Voldaan kwam
eenieder boven, verwonderd over wat er gezien was en het feit
dat onder water ademen met de juiste uitrusting echt mogelijk
is. Naast een ontzettende verscheidenheid aan vissoorten, in
alle kleuren en maten, zeesterren en zee-egels, zullen er zelfs
deelnemers thuis kunnen gaan vertellen dat ze een zeeschildpad hebben gespot! Op de terugreis probeerde de oceaan ons
andermaal tot slagroom te schudden, en met de wetsuits uit,
was het kouder dan gehoopt, maar ook dat wist de pret niet te
drukken.
De verlate en langdurige lunch, die gezamenlijk in de buurt van
het aanlegstrand genuttigd werd, versterkte de innige mens niet
zoveel als gehoopt, het duiken had zijn tol geëist. De geplande
party party werd dus wat verkleind, menigeen nam het verstandige besluit op tijd weer onder de wol te gaan. De overgeblevenen zijn gezamenlijk het physisch-verantwoorde spel ‘Cachaça
of cachaça, Schrödingers cachaça’ uit te proberen, waarvan de
regels eerder tijdens de cachaçaproeverij het levenslicht hadden gezien. Tevreden met de uitkomsten van dit spel, vertrok
de uitgedunde groep alsnog de stad in, waar een hoop clubs
en bars is gezien, en pizza en bier door de kelen zijn gegaan.
Iets later dan de eerste slaapshift, doch ruim op tijd, hebben
ook deze levensgenieters vervolgens de lakens over zich heen
getrokken, om zo fris aan de activiteit van zondag te beginnen,
die wederom de natuur centraal heeft staan: een jungletocht!
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Natuur verkennen
21 juli
Op enkele kilometers rijden van Florianopolis, bevindt zich Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, een bosrijk gebied met
mangroves en lagunes. Onze opgewekte gids van vandaag,
Raphael, voorziet ons al in de busreis ernaartoe van de meest
uiteenlopende feitjes over het ontstaan en, naar eigen zeggen,
rijke natuur van het park. Eenmaal aangekomen in het park worden we opgevangen in het lokale bezoekerscentrum, waar op
hetzelfde moment een les traditionele Braziliaanse vechtkunst
wordt gegeven aan een groepje van een tiental locals.
Een tweede gids, die we hier om reden zullen aanduiden met Mr
M, sluit zich na aankomst aan bij ons, zodat de beloofde ‘hike’
van start kan gaan. Onderweg beloven we hem de ‘physics’ met
betrekking tot het park uit te leggen, want hij blijkt erg geïnteresseerd in ons vakgebied. In een lange slinger van 28 personen, wandelen we over een smal zandpaadje richting de dichtere bebossing van het park. Dit paadje schijnt te zijn gevormd
door rondbanjeren van het grootste zoogdier in het park, de
tapir, een soort slurfloos olifantje. Eerst kruist ons nog een oud
koloniaal huisje, het soort waarin Europese migranten vanuit de
Azoren 200 jaar geleden hun intrek namen. Hun afstammelingen hebben inmiddels echter hun weg gevonden naar de meer
verstedelijkte gebieden. Wel vertellen de gidsen ons dat het
park nog het leefgebied is van een aantal inheemse Zuid-Amerikaans stammen.
We worden daarna meegenomen over een zorgvuldig aangelegd pad om het bos te gaan verkennen. Het pad leidt na een
enkele kilometer naar een uitkijktoren die een mooi uitzicht over
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Anouk Maasland & Maarten van den Berg
het park geeft. Per 7 krijgen we de mogelijkheid om naar boven
te gaan, de achtergebleven groep heeft beneden haar handen
vol aan het verjagen van de vele menslievende muggen, die maar
al te graag in het waterrijke gebied verblijven. Tot onze verbazing eindigt de wandeling zodra iedereen boven op de toren is
geweest, zodat we weer naar het bezoekerscentrum begeleid
worden.
Daar heeft Mr M nog enkele zelfgemaakte muziekinstrumenten
staan, en iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar ritmegevoel
te etaleren. Er ontstaat een gezellig, maar kakofonisch geheel
van geluiden. Na de groepsfoto brengt de bus ons weer naar
ons hotel, waarna iedereen zelf de gelegenheid krijgt de middag
naar eigen voorkeur in te vullen. Omdat de ochtend ‘jungletour’
sneller voorbij was dan verwacht, besloot een groot deel van de
groep zelf een wandelroute (trilha) op te zoeken. Met tips van
onze Raphael, bewogen we ons naar het oosten van het eiland
voor een hike van ongeveer 5 km. Het was klimmen en klauteren
tussen de tropische flora en fauna die het eiland rijk is, maar de
inspanning werd beloond bij de finish; een prachtig strand met
ruige golven.
Na een diner met uitzicht op het meer, vertrokken we weer richting hotel Zip. Eenmaal daar aangekomen, besloten we met een
aantal kamer 306 te vereren met een bezoek, door even tv te
kijken. Helaas was het bed van kamer 306 hier niet op voorbereid en zaten we met de kortste keren op de grond. Maar gelachen hebben we zeker!

Study Tour Brazilië 2019 | Diverging Physics

55

We maken er een potje van
22 juli

Emma Breeman & Simon van Oosterom

Ons bezoek aan Florianópolis is tot een eind gekomen met een
bedrijfsbezoek en een beetje cultuur. Per “ramp-turs” bus werd
de groep geheel in stijl naar een typisch lokaal initiatief gebracht:
Nanovetores. Het bedrijf, dat 10 jaar oud is en 50 medewerkers
in dienst heeft, is gevestigd in het inovalab in de buitenwijken
van de stad. Nanovetores werkt aan het maken van capsules die
gebruikt worden in de gezondheids-, verzorging-, en voedingssector. Deze capsules, die een grootte hebben rond de 100 nm,
vormen een beschermende laag voor de belangrijke ingrediënten van deze producten, waardoor die bijvoorbeeld langer houdbaar zijn in de fles, langer werken zodra ze worden aangebracht,
of minder verspillend kunnen worden gebruikt.

lokale school! Iedereen was gelijk goed gestemd bij het weerzien
met de dames van the Floripa Experience, die ook de cachaça
proeverij georganiseerd hadden, de cursus werd daarom ook
ingeleid met een traditioneel shot van koffie-cachaça likeur.
Daarna werd de groep in tweeën gesplitst.

De presentatie van CEO Ricardo Ramos en medewerkers
Andrea en Paolo was voorzien van interactieve demonstraties.
Iedereen kreeg een paar druppels van twee vloeistoffen op zijn/
haar handen: de eerste vloeistof was een olie, de ander water.
Zodra de vloeistoffen in contact kwamen, braken de capsules in
de olie open, lieten de werkzame vloeistof vrij, en veranderde de
olie in een handcrème. Geen van de mannen van de reis had ooit
zulke zachte handen gehad!

Ten slotte gingen we door naar het laatste onderdeel van de
productie: het schilderen van het aardewerk. Dit werd gedaan
met een authentieke techniek die (in het Nederlands) “marmeren” heet, vanwege het marmerachtige patroon die de techniek
geeft. Maar, omdat het een ruime twee weken duurt om een
pot te bakken, gebruikten wij hiervoor de potjes die een vorige
groep gemaakt heeft. Als aandenken kreeg iedereen een werkje
mee, die ook door een vorige groep beschilderd was.

Ten slotte, kreeg de groep nog een rondleiding door het kantoor en de fabriek, waar de capsules geproduceerd en klaargemaakt worden voor gebruik. Iedereen werd terug naar het hotel
gestuurd met een stapel samples van Nanovetores producten
als herinnering.

En daarmee was de laatste avond aangebroken in Floripa. Na
nog een keer met iedereen te zijn gaan eten, kon ieder zijn
eigen ding doen. Typisch Braziliaans is er nog een potje voetbal
gespeeld tegen een groep locals, en na een late gelijkmaker van
team VvTP eindigde het doelpuntenfestijn van een wedstrijd in
9-9.

Nadat iedereen in groepjes geluncht had, was het tijd voor de
culturele activiteit van de dag: een cursus pottenbakken bij een
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De eerste groep mocht zijn creativiteit loslaten tijdens het vrijkleien, de resultaten hiervan varieerden tussen succesvol en
misbaksel. Tegelijkertijd kon de andere groep zijn energie kwijt
op de traditionele draaitafel. Met de hulp van twee echte pottenbakkers mocht iedereen een poging wagen op het vormen van
een potje (ook met gemengde resultaten).
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São Paulo
São Paulo heeft ongeveer 12 miljoen inwoners en is daarmee de grootste stad van Brazilië en van het zuidelijk halfrond. De inwoners worden Paulista’s genoemd. São Paulo is
het economische centrum van Brazilië en bevat meer dan 40% van de industriële productie.
Aangezien dit economische centrum vol interessante bedrijven en hoog aangeschreven universiteiten en onderzoeksinstituten zit, hebben wij hier een vol en gevarieerd programma
gehad. Zo hebben we het Nederlandse consulaat, een onderzoeksinstituut voor theoretische
natuurkunde (IFT), Heineken, de universiteit van Campinas (Unicamp), onderzoeksinstituut
CNPEM, technologisch research instituut IPT, Embraer en ruimte onderzoeksinstituut INPE
Space bezocht.
Na alle bedrijfsbezoeken probeerden we in het weekend en de avonden zoveel mogelijk mee
te krijgen van de stad zelf. Dit deden we aan de hand van verschillende activiteiten, zoals een
ﬁetstour en graﬃti workshop, maar ook de opera.
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Betonnen jungle
23 juli
De dag om Santa Catarina eiland te verlaten was aangebroken.
Voordat de reis naar São Paulo begon, vliegen wij, het inmiddels vertrouwde, ontbijt buffet aan. Na het buffet, gingen wij allemaal snel naar onze kamer om de koffers te pakken. Dit had als
gevolg dat we allemaal op dezelfde lift stonden te wachten, wat
nogal een file veroorzaakte. Bas vond dit erg storend en koos
uiteindelijke toch maar voor de trap.
Deze file was wel een mooi voorbeeld van onze Nederlandse
punctualiteit. Wij stonden dan ook om stipt 9:00 klaar met onze
koffers. De Brazilianen waren, in tegenstelling tot ons, helaas
wat minder stipt. Zij hadden hun eigen planning naar 9:30 verschoven, en de buschaffeur vond 9:45 eigenlijk ook wel prima.
Aangezien wij niks van deze alternatieve planning afwisten, was
de paniek al een klein beetje toegeslagen en waren de eerste
ubers maar vast richting het vliegveld vertrokken.
Eenmaal aangekomen op het vliegveld, ging alles best wel soepel. Met nog een ruim uurtje te gaan om onze koffers af te geven
en in het vliegtuig te komen, hadden we genoeg tijd. Zelfs zoveel
tijd dat de stewardess die ons incheckte tussendoor nog even
vijf minuten weg ging om te bellen. Dit drong niet helemaal door
bij een aantal deelnemer ddeelnemers, die gewend zijn aan de
minstens 2 uur durende wachttijd op Schiphol. Uiteindelijk zat
iedereen in het vliegtuig en was het moment dan ook echt aan-
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Eva Spreeuw & Marijn Rikers
gebroken om naar São Paulo te vertrekken. De vlucht zelf was
niet zo bijzonder, behalve dat er een baby aan boord was die
niet huilde.
In São Paulo verliep alles erg voorspoedig. Alle koffers, tassen en
zelfs de bus waren er. Dus na een uur kwamen wij, zoals geplant
aan bij het hotel. Na de koffers in kamers te brengen, was het
tijd om wat te gaan eten en de buurt een beetje te verkennen.
Ik heb er zelf voor gekozen om bij de dichtstbijzijnde klassieke
Braziliaanse cafetaria een veel te grote portie van kip, rijst en
patat te nemen. Een echte klassieker van dit land. Opvallend
was dat dit de eerste keer was dat er bruine bonen in plaats van
zwarte bonen werd geserveerd. We zullen zien of dit specifiek
voor dat restaurant was, of een São Paulo ding. We hebben de
dag afgesloten met een groepsdiner.
De stad is heel anders dan de vorig twee. Je kunt werkelijk de
groote en drukte voelen. De rust die er in Florianopolis was,
hebben wij echt achtergelaten. Ook de frisheid die de zee wind
met zich mee brengt, zoals in Rio, is hier niet te vinden. Het is
weer een compleet nieuwe ervaring en wij zullen met open ogen
deze mega stad gaan verkennen.
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Multiculturele dag
24 juli
Toen het grootste deel van de groep nog in bed lag, stonden er een aantal
fanatiekelingen vroeg op om te gaan sporten bij de sportschool tegenover het hotel.
Ook hier kregen we te maken met de culturele verschillen tussen Nederland en Brazilië. Voor een dagpas was er een kopie van het paspoort nodig,
moesten er contact- en adresgegevens worden ingevuld en moest een
contract meerdere malen gesigneerd worden. Na 20 minuten inschrijven
kon er gelukkig gesport worden. Nadat iedereen had ontbeten, vertrokken we met Ubers richting het Nederlands Consulaat in São Paulo. Hier
aangekomen waande je je gelijk al wat meer in Nederland, met posters
over bitterballen en een ontvangst wat niet alleen in het Nederlands, maar
ook op z’n Nederlands was: De plaatsvervangend consul-generaal Nanna
Stolze, innovatieadviseur Ernst-Jan Bakker en stagair Bas, heel toevallig
ook een Delfste student, heetten ons welkom met koffie en cake. Om het
nog wel een beetje Braziliaans te houden lagen er zelfs ook nog pão de
queijo op ons te wachten. Bij de presentatie werd er uitgelegd wat het
Nederlands Consulaat in Brazilië doet. Zo steunt het consulaat Braziliaanse studenten die in Nederland studeren en probeert het Consulaat
banden te versterken tussen Nederlandse en Braziliaanse bedrijven. Dit
wordt gedaan door kansen voor samenwerking te spotten en kennis te
delen. Daarnaast probeert het Consulaat innovatie in Brazilië te stimuleren door bedrijven op de hoogte te brengen van interessante producten
en te helpen bij het regelen van fondsen en de juiste contacten. In het
tweede deel van het bezoek stonden de Braziliaanse cultuur en de verschillen tussen Brazilië en Nederland centraal. Zo werd er uitgelegd dat al
het publieke onderwijs in Brazilië gratis is, terwijl privéscholen zo’n 1000
euro per maand kosten. De publieke universiteit zou dus voor iedereen
toegankelijk moeten zijn, maar doordat het privé onderwijs beter is, scoren de rijkere studenten hoger op de toelatingstoets en zijn de publieke
universiteiten alsnog gevuld met rijke studenten.
Tot nu toe zijn we door alle locals heel openhartig ontvangen. Wanneer
we vertellen dat we uit Nederland komen, wordt dit meestal opgevolgd
door een positief verraste ‘aah, Holanda!’. De groep dacht dat dit vooral te
danken was aan het feit dat de meeste toeristen uit Zuid-Amerika komen
en het heel bijzonder is voor een local als ze ineens Nederlanders over
de vloer hebben. Bij het consulaat werd de reden beter duidelijk gemaakt.
Het blijkt dat in alle Braziliaanse geschiedenisboeken de tijd wordt
beschreven dat er Nederlanders naar Brazilië kwamen, gevolgd door de
tijd dat de Portugezen zich in Brazilië vestigden. Door het contrast tussen
deze 2 periodes in het geschiedenisboek, associeert menig Braziliaan
Nederland met een positieve tijd en zijn ze dus bereid de Nederlander
met open armen te ontvangen.
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Esmee Huijten & Thierry Meerbothe
Na het bezoek aan het consulaat zijn we gaan lunchen in het gebouw
ernaast, wat, niet geheel tegen de verwachting in, een hele uitgebreide
foodcourt huisvestte. Nadat iedereen de mogelijkheid had gehad om z’n
buikjes rond te eten, was het tijd om ons te verplaatsen naar het Insituto
de Fisica Teorica (IFT). Zoals de naam wellicht al doet vermoeden, is dit
een instituut waar theoretisch natuurkundig onderzoek wordt gedaan. Op
het IFT was op het moment van bezoek een summerschool (of zoals de
Brazilianen ons later verbeterden; winterschool) over astrofysica bezig.
Ter ere van deze zomerschool was er deze middag ook een colloquium
dat werd gegeven door Harvard associate professor Cora Dvorkin. Het
colloquium ging over de eigenschappen van Dark Matter. En hoewel de
inhoud de meeste van ons niet Astrofycici wel de pet te boven ging, was
het toch een inspirerend verhaal. Buiten de colloquiumzaal stonden hapjes en drankjes klaar om de honger en dorst na deze mentale inspanning
te stillen. Ook was er een half uurtje de tijd om met de lokale studenten
van de winterschool te integreren. Tevens was dit het moment dat dr. Sylvania Pereira, de docent mee op een deel van de reis, kennis maakte met
het grootste deel van de groep. De activiteiten bij IFT werden afgesloten
met twee presentaties: Eentje over scientific computing en eentje over
het IFT zelf.
Na het avondeten stond er een culturele activiteit op de planning, de
opera. We vertrokken naar het Theatro Municipal in het centrum van de
stad voor de opera Rigoletto. Voor 10 reais (2.50 euro) hadden we, toegegeven dat dit niet de beste plekken waren, kaartjes voor de opera. Met
de songtext in het Italiaans en de ondertiteling in het Portugees was het
verhaal lastig te volgen, maar dit nam niet weg dat het een hele mooie
ervaring was om de operazaal, het orkest en de spelers in volle glorie te
zien.
Het Braziliaanse publiek was erg enthousiast. Voordat Rigoletto zijn laatste noot beëindigd had, werd zijn stemgeluid bedolven onder kreten van
vreugde en geklap. ‘Bravo! Brava!’ klonk het overal in de zaal.
Na de voorstelling mochten er nog foto’s gemaakt worden met de spelers
en toen was het tijd om te gaan. Eenmaal buiten de opera was het feest
echter nog niet afgelopen. Christian was vandaag jarig en dat moest
natuurlijk gevierd worden! Met een fles champagne en een verjaardagslied in het Portugees werd Christian in het zonnetje gezet. De stemming
zat er goed in en dus besloot een groot deel van de groep nog uit te gaan
in de stad. Dit was een gezellige avond gevuld met spelletjes in een kroeg,
valse livemuziek en dansen in een technoclub.
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College en champagne
25 juli
Vandaag is het gelijk duidelijk: de vermoeidheid begint zijn tol te
eisen. Vele slapende gezichten in de bus tijdens het reizen. Dit
alvorens enigszins verfrist te arriveren te campus Unicamp. Hier
werden we verwelkomt met een aangename damp. Deze kwam
uit een lunch tentje op het campus die was bereid zijn laatste
voedsel aan ons te verkopen, waarna velen nog een extra rondje
over het campusterrein gingen lopen. Daar waren veel verkoopkraampjes van voedsel tot kledij, maar ook een beoefenaar van
de trombone, die eenieder irriteerde met zijn valse, twijfelachtige spelerij.
Eenmaal binnen op de universiteit, waar onze prof Silvania
Pereira heeft gestudeerd, werden wij, na een welkomstwoord,
op een symposium-achtige middag getrakteerd (zoals door ons
physisch hartje zo erg begeerd). Neurophysica, quantum information, evolutionary biology, quantum hybride systems en high
energy physics passeerden ruimschoots de revue. Waarna men
zich op dat moment verbaasde over hoe laat het was nu. Tot
eenieders spijt was dit de laatste activiteit waar Silvania bij aanwezig kon zijn op deze reis, dat zij er ondanks de persoonlijke
omstandigheden er toch even bij was, stelden wij zeer op prijs.
Er werd afscheid genomen, onder belofte dat wij in Nederland
weer tot elkaar zouden komen.
Na het afscheid en de verscheidene presentaties met evenzo
eerdergenoemde verscheidende onderwerpen, was er een labtour georganiseerd voor ons om ons op te werpen. Een opstelling
voor het testen van superconducting qubits werd ons geshowd,
daarnaast legden ze de geheimen van hun nanomaterialen in
combinatie met nanobiologie en ook de meetapparatuur van
de neurophysica bloot. Een culturele onderscheidende eigen-

64

Huib van Rijt & Rixt Bosveld
schap die ons werd verteld, is dat ze in Brazilië erg op onderlinge samenwerkingen zijn gesteld. Er zijn niet genoeg financiële
middelen om eenieder tot in de puntjes te voorzien, dus zweren
de Brazilianen bij het uitlenen van apparatuur en elkaar helpen
bovendien. Daarnaast duurt in Brazilië menig menselijk proces
lang, zo kon een nieuw geleverde machine pas een jaar later
aan de gang. Dit omdat de machine zich door de zwaartekracht
ongewenst had laten accelereren tijdens het transport, bij de
de-acceleratie ging de qubit-maker aan gort. Hoewel de student
die zou werken met de machine zijn bril wel had kunnen maken
met behulp van een plakbandautomaat, was het repareren van
de machine wel echt van ander formaat.
Na inmiddels een weinig interactief programma te hebben aangehoord, was iedereens creativiteit in het stellen van vragen
vermoord. Gelukkig stond de bus op ons te wachten en bedankten wij de professoren voor de rondleiding langs alle prachten.
In de bus vond iedereen een momentje voor zichzelf, tijd om nog
even te slapen, want een goed begin is de helft. Die avond werd
het namelijk tijd om naast alle bedrijfsbezoeken, ons zelf eens
op grote hoogte te begeven in nette broeken. Cocktails drinken
in de duurste skybar van de stad, hoe decadent genieten is dat.
Natuurlijk zouden wij dat met ons DUO inkomen helemaal niet
kunnen betalen, maar gelukkig hadden we sugardaddy CJ om
de nodige drankjes te halen. Champagne, whisky of toch lekker
zoete meuk, iedereen vond de avond erg leuk! Na alles vastgelegd te hebben op de sociale media, werd het toch tijd voor de
pyjama. Kort nachtje voor de boeg, maar alles voor het bedrijfsbezoek waar ons studentenhart naar vroeg. Een bezoek aan de
grote biergigant en dan eens niet de experience in Nederland!
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Bierbrouwen en -proeven
26 juli
Vanochtend, om kwart over 9 stond iedereen fris en fruitig klaar
om de bus in te stappen, om te vertrekken naar het hoofdkantoor van Heineken Brasil. Op het kantoor, waar het blijkbaar bring
your pet-dag was, kregen wij een presentatie over de doelen,
normen en waarden van het management van Heineken Brasil.
Deze presentatie werd gegeven door de VP sustainability. De
vijf pijlers van het bedrijf zijn quality, diversity, respect, protagonisme en passie. Het doel van deze vijf pijlers is het neerzetten
van Heineken als de meest betrouwbare brouwerij van Brazillie.
Naast betrouwbaarheid wil Heineken ook duurzaam zijn omdat
het belangrijk is. De slogan hiervoor is “more with less”. Zo veel
mogelijk produceren met zo min mogelijk negatieve impact op
mens en milieu. Deze dingen proberen ze te bereiken door suppliers hun process codes op te leggen en zelf hun processen
te laten optimaliseren. Daarnaast zijn ze bezig met campagnes
om alcoholmisbruik tegen te gaan. Waarop wij ons toch aangesproken voelden. Zo heeft de CEO gezegd: “We prefer to sell 9
beers to 9 people, than 9 beers to one person.” Verder hebben
ze experimenten gedaan om tegen te gaan dat mensen na het
drinken in een bar, de auto pakken. Deze experimenten hebben
ze onderandere in São Paulo en Verenigd Koninkrijk uitgevoerd.
Ook wordt geprobeerd het water gebruik voor de productie van
bier zo veel mogelijk te beperken. Verder zijn er verschillende
projecten om de CO2 uitstoot te verminderen.
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Aan het eind van de ochtend was het tijd om naar de brouwerij
te vertrekken. De bus rit van bijna 2 uur was voor vele de kans
om wat slaap in te halen. Tot onze blijdschap werden we ontvangen door een Nederlander: Ed van Willigen. Hij had niet alleen
in Nederland en Brazillie gewerkt, maar had in zijn 30 jaar bij
Heineken al op vele plekken in de wereld verschillend projecten
gedaan. Onder andere het bouwen van een brouwerij in Combodia vanaf een green field, het runnen van verschillende brouwerijen over de hele wereld, en sinds 2017 werkt hij in Brazilië.
Ook kon hij veel vertellen over hoe het is om met het hele gezin
in verschillende landen te wonen.
Deze presentatie werd gevolgd door een indrukwekkende rondleiding door de brouwerij, waar ons het productie en bottle process is uitgelegd. Het bezoek werd afgesloten met een gezellige borrel met vers bier van nog geen halve week oud. Van deze
mogelijkheid maakte wij dankbaar gebruik om ons voor te bereiden op de Karaoke strijd tegen de bouwko’s, die in de avond
plaats zou gaan vinden. Deze karaoke avond werd, als vanzelfsprekend, op gang gebracht door de fashionably late VvTP.
Deze overwinning werd gevierd met een mooie fles champagne.
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São Paulo verkennen
27 juli
Na een zware week met veel bedrijfsbezoeken, was het eindelijk
tijd om op eigen houtje te ontdekken wat de miljoenen stad São
Paulo allemaal te bieden heeft. De avond hiervoor hadden wij al
laten zien bouwkunde te kunnen overstemmen, dus werd menigeen wakker met kleine oogjes en een schorre stem.
In kleine groepjes ging iedereen erop uit. Als eerste werd de dierentuin van São Paulo onveilig gemaakt. In de grootste dierentuin ter wereld was dan toch de mogelijkheid om de Braziliaanse
tapir te aanschouwen, die wij eerder in Florianopolis waren misgelopen in het bos. Niet alleen de dierentuin zelf, maar ook de
verblijven, waren ruim en groot ingericht. Naast allemaal exotische beesten, zoals de witte tijger, ocelots en schildpadden,
waren er ook veel muggen en spinnen!
Een andere groep besloot het minder wild en meer cultureel te
zoeken en heeft de Pinoteca bezocht, het sfeervolle kunstmuseum naast het oude Estação de Luz. In alle rust kon er worden genoten van zowel moderne als oudere Braziliaanse kunst.
Een andere groep had minder geluk. Helaas waren de rijen voor
het beroemde MASP zo lang dat er genoegen werd genomen
met foto’s van het gebouw van buitenaf en de culturele intentie
plaats maakte voor shoppen op de Avenida Paulista.
Andere groepen besloten lekker te wandelen en zich te mengen onder de toeristen in het Japanse wijkje Liberdade, waar
aan Aziatische meuk winkeltjes en sushi geen gebrek was, of
in de hippere wijk Vila Madalena. Hier konden we onder andere
graffiti aanschouwen en inspiratie op doen voor de activiteit van
morgen (geen spoilers).
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Natuurlijk was er aan het eind van de middag weer ruimte om
tussen al het cultureels ook lekker uitgebreid te lunchen en
eventueel een drankje te doen. Waar de dames van de groep
besloten om fancy cocktails te drinken in allerlei aparte vormen
en natuurkundig verantwoorde creaties, gingen de mannen aan
het eind van de middag toch weer aan het bier. De Markthal
van São Paulo is een lunch-plek die, door weer een ander deel
van de groep, zeer op prijs gesteld werd. Met alle eettentjes,
marktkraampjes en exotische winkels was er zeker voor ieder
wat wils.
São Paulo staat bekend om zijn enorme diversiteit aan restaurantjes. Elke keuken is in São Paulo vertegenwoordig. Dit was
ook terug te zien in de verschillende maaltijden. Van Braziliaanse
rijst met bonen, sushi tot Kameroens, alles is voorbij gekomen.
Na de diners, dook de een snel onder de wol en besloot de ander
dat het tijd was om de dominantie in de groep vast te stellen
middels een toeptoernooi, waarvoor uiteraard een aparte appgroep noodzakelijk was.
Al met al was het voor velen een lange maar erg mooie dag
waarop veel nieuwe indrukken zijn opgedaan en de sfeer in de
verschillende buurten van São Paulo zowel letterlijk als figuurlijk
is geproefd. Morgen wordt een sportieve en creatieve dag met
niet één, maar twee gezamenlijke activiteiten: Een fietstocht
door onder andere het Parque de Iberapuera en ’s avonds een
graffiti workshop waarbij iedereen zijn creativiteit de vrije loop
kan laten gaan.
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Sportiviteit en creativiteit
28 juli

Simon van Oosterom & Tom van Lieshout

Na al bijna drie weken van onze vakantie besteed te hebben
aan zo veel mogelijk typisch Braziliaanse activiteiten te doen,
kwam vandaag in iedereen de innerlijke Hollander naar boven:
geen betere manier om een stad die zo groot is als São Paulo te
ontdekken als per fiets. In alle vroegte vertrok de groep vanmorgen naar het beroemdste park van de stad, Parque Iberapuera,
en na een korte uitleg over de route kreeg iedereen zijn eigen
mountainbike. De tour begon met een stuk door Iberapuera,
welke elk weekend meer dan 130 000 bezoekers heeft, wat duidelijk te zien was. Slingerend langs locals en toeristen, waarvan
het merendeel fietste alsof ze nog nooit een fiets aangeraakt
hadden, vonden wij onze weg naar het zakendistrict van São
Paulo. Hoewel het een stad is met bijna geen faciliteiten voor
fietsers, was iedereen verbaasd over wat wij daar aantroffen.
Elk weekend wordt een rijbaan van de hoofdwegen afgesloten voor auto’s, en omgetoverd in een fietsbaan, compleet met
klaar-overs bij elk stoplicht.

Hierna hadden we twee en een half uur vrije tijd. Dit werd door
sommigen benut om ‘de worm’ te verkennen (een op hoogte
aangelegde snelweg die die dag auto-vrij was gemaakt), en
door anderen om de nacht ervoor te verwerken. We troffen
ons weder bij de locatie van de graffiti workshop, waar wij ontvangen werden door Mr. Mancini en zijn familie. Nadat wij allen
in zijn woonkamer op de verscheidene banken plaats hadden
genomen, brandde de artiest los met een geweldige presentatie, waarin geen enkel aspect van de graffiti kunst onaangeroerd
bleef.

Na dit stuk door de stad kwamen we bij een ander stadspark,
waar de groep in kwam vallen bij een lokale dansgroep. Hierna
fietsten wij een stuk verder, waarna de groep een aanvaring had
met de marathon van São Paulo, die wij moesten kruisen om
onze route te vervolgen. Na deze hectische oversteek (die maar
twee hardlopers tijd gekost heeft), fietsten wij langs de universiteit van São Paulo, het hoofdkantoor van Heineken (dat wij twee
dagen eerder hadden bezocht), en een oude markthal waar wij
geluncht hebben. Het duidelijke hoogtepunt van dit deel van de
reis was het toetje dat wij hier kregen, een lik van een olie van de
heetste peper ter wereld, de Californian Reaper. Met klotsende
oksels arriveerden wij uiteindelijk weer in Parque Iberapuera. De
route duurde in totaal drie-en-een-half uur, en was 25 kilometer
lang.

Na nog een korte instructie over het gebruik van de materialen,
heeft iedereen zijn creatieve ideeën op de muur overgedragen.
Dit heeft meerdere uren geduurd en niemand heeft het dak met
schone handen kunnen verlaten. Richting de avond vertrokken
wij weer richting de tuin waar een heerlijke maaltijd klaar stond,
waar iedereen zich met een voldaan gevoel aan tegoed deed.
Op het menu stonden onder andere pompoensoep en courgette pasta, en de wijn vloeide rijkelijk. Mede door een avond
die zich tot de late uurtjes liet meeslepen de voorgaande dag,
dropen wij om 9 uur weer af richting het hotel.
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Daarna werden wij in eerste instantie naar zijn achtertuin geleidt,
waar wij een, door zijn vrouw bereid, kokosdrankje hebben
genuttigd. Daarna bestegen wij de wenteltrap naast zijn huis,
waar wij het toneel voor onze kunstzinnige middag aantroffen.
Het was een dakterras, met verscheidene muren en canvassen,
klaar om met onze creativiteit aangevuld te worden.
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Het natuurkundig hoogtepunt
29 juli
Het was erg vroeg toen ik wakker werd, opstond, een douche
nam, aan het ontbijt verscheen en in de bus stapte. In de bus leek
iedereen te begrijpen dat het nog geen tijd was voor harde muziek
of ingewikkelde gesprekken. Zonder dat hierover ook maar één
woord gezegd was, bleef het stil tijdens de twee uur durende busrit, waarbij wij onder de opkomende zon door een stedelijke, een
landelijke en daarna weer stedelijke omgeving naar CNPEM werden vervoerd.
Zoals je soms al bij de eerste akkoorden weet naar welk lied je
luistert, zo hadden wij bij aankomst op het terrein direct door dat
wij ons op een plek bevonden waar grensverleggend onderzoek
werd verricht. Even moest ik terugdenken aan het bezoek aan
UFF in Rio, waar door gebrek aan financiering zelfs de stoelen in
de laboratoria van duct tape aan elkaar hingen. Sindsdien waren
er alweer enkele weken voorbijgevlogen en in tussentijd had ik me
bedacht dat het neerbuigend en misschien wel arrogant was om
zo sterk te oordelen over die manier van werken en medelijden te
hebben met de onderzoekers daar. Was Yetao tenslotte niet een
van de meeste levenslustige en gepassioneerde personen die ik
tijdens deze reis had ontmoet?
Bij dit bezoek aan CNPEM, financieel gezien het grootste onderzoeksproject in de geschiedenis van Zuid-Amerika, realiseerde ik
me dat dat beeld sterk geromantiseerd was. Niet alleen is de aanwezigheid van voldoende financiële middelen belangrijk voor het
komen tot resultaten, ook de falsificatie ervan en het uitvoeren
van vervolgexperimenten zijn ervan afhankelijk. Die laatste twee
hebben grote gevolgen voor de impact van het onderzoek zowel
binnen als buiten de academische wereld. Tijdens een presentatie over het instituut werd ook al snel duidelijk dat communicatie
één van de pijlers is, wat lang nog niet overal het geval is.
Het daadwerkelijke bezoek aan deze reusachtige synchrotron in
aanbouw was een groot spektakel: natuurkundig gezien was dit
waarschijnlijk het meest geavanceerde wat wij tijdens deze reis
bezocht hebben, maar ook de ingenieurs die de enorme betonnen
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torus rond de deeltjesversneller hebben aangelegd, doen duidelijk mee op wereldniveau wat betreft precisie in constructie. De
gigantische lege ruimte waarin de experimenten moeten komen
die gebruikmaken van de synchrotronstraling, was indrukwekkend. Het contrast met de drukte in de binnenstad van de metropool São Paulo kon dan ook niet groter zijn.
In een synchrotron kost het veel energie om de elektronen te versnellen, maar als de bundel vervolgens op de juiste manier gebogen wordt, zenden de deeltjes straling uit die van belang is voor
de meest uiteenlopende gebieden van de wetenschap. Zo staat
de synchrotron symbool voor de wetenschap in het algemeen:
de benodigde investering is soms groot, maar als het op de juiste
manier uitgevoerd wordt, verdient het zichzelf talloze keren terug
wanneer het resultaat doorsijpelt op allerlei verschillende plekken
in de samenleving en industrie. De voorbeelden lopen uiteen van
grote doorbraken op het gebied van ziektebestrijding tot nieuwe
materialen waarmee vervoer goedkoper gemaakt kan worden en
ook de minder ruim bedeelde delen van bevolking mobieler worden.
Tijdens de rondleiding door de laboratoria vertelde Rodrigo, één
van de onderzoekers, een anekdote over een onderzoek in zijn lab
dat dreigde te mislukken door een kleverige substantie die ontstond tijdens het experimenteren. Later is hieruit een nieuw soort
gemakkelijk afbreekbare lijm ontwikkeld. Rodrigo zei hierover:
“Voor goede ogen komen ongelukjes niet voor.” De onderzoekers van het CNPEM vertelden verder dat vele politici het instituut
bezochten en dat de onderzoekers hen van het belang van het
onderzoek moesten doordringen. Het is naar mijn idee noodzakelijk dat deze politici beschikken over een visie voor de lange
termijn op het niveau van Rodrigo’s ‘goede ogen’, het belang van
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor een land inzien
en, niet onbelangrijk, dat belang hoger achten dan electoraal
gewin op korte termijn. Alleen op die manier zal Brazilië de belofte
op zijn vlag: ‘ordem e progresso’ kunnen waarmaken.
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Van Paulo naar José
30 juli
Op dinsdag 30 juli moest iedereen vroeg uit de veren om de koffers te pakken. Om 8 uur werden deze in de bus geladen en niet
eens een kwartier later vertrokken we richting het IPT.
Bij het IPT aangekomen, werd ons uitgelegd wat deze organisatie precies inhoudt. IPT staat voor Instituto de Pesquisas
Tecnológicas en is eigendom van de staat São Paulo aangezien deze 51 procent van de inkomsten genereert. Het doel van
IPT is om de overheid, staat en bedrijven te helpen op gebied
van veiligheid, vernieuwingen en kwaliteit van leven. Dit doen
ze door middel van projecten of onderzoek in opdracht van de
staat, bedrijven of publieke sector. Deze projecten kunnen op
veel verschillende vakgebieden gericht zijn, waardoor IPT meer
dan 1000 mensen in dienst heeft met verschillende specialisaties en meer dan 4000 gepubliceerde artikelen. Dit alles doen
ze in 37 verschillende laberatoria, verspreid over de staat São
Paulo. In vier van deze laboratoria hebben wij een kijkje mogen
nemen onder, begeleiding van een werknemer in die afdeling.
Hierna hebben we een lunch gekocht bij een supermarkt om op
te eten in de bus. Deze bustocht naar São José duurde ook 2
uur dus een lunchpauze was wel degelijk nodig. Na 2 uur kwamen we aan bij het volgende instituut: INPE.
Bij het INPE werden we warm verwelkomd door dr. Ariana
Cursino Thomé. Zij gaf een korte introductie over INPE. INPE
staat voor Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, wat in het
Nederlands ‘Nationaal Instituut voor Ruimte-Onderzoek’ zou
moeten betekenen. INPE zet zich in voor onderzoeken in de
ruimte, maar ook voor onderzoeken van de aarde (met name
van Brazilië) vanuit de ruimte. INPE heeft daarom ook faciliteiten
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verspreid over heel Brazilië, met 3000 werknemers in totaal. Het
instituut is sinds 1961 actief, maar eerst onder een andere naam
dan ‘INPE’. Het instituut begon eerst met de faculteit van ‘Space
and Atmosphere Sciences’, maar dit breidde later uit met faculteiten als ‘Earth Observation’, ‘Earth System Science’, ‘Space
Engineering and Technologies’, ‘Graduate courses’ en ‘International cooperation’. Voorbeelden van belangrijke onderzoeken en
projecten zijn: de ontbossing van de Amazone, (natuur)rampen,
weersvoorspellingen, klimaat studies, toekomstige scenario’s
van de aarde, het volgen van artificiële/kunstmatige satellieten,
het werken aan eigen satellieten en het internationaliseren van
hun scholingen. INPE heeft 60 formele overeenkomsten met
internationale instanties en werkt al 30 jaar nauw samen met
China. Na de introductie kregen we een tour door het gebouw
van Antonio.
Toevallig is de directeur Ricardo Galvão vlak na ons bezoek ontslagen. Dit kwam doordat ze hadden aangetoond dat de ontbossing van het amazone gebied dit jaar met 88 procent is toegenomen. Bolsonaro denkt dat dit cijfer is gemanipuleerd om de
regering slecht te laten lijken.
Na het bezoek aan het INPE was het tijd om ons nieuwe hotel
op te zoeken: Hotel Astro. Hier konden we kort uitrusten om
vervolgens weer door te gaan naar het gezamenlijk avondeten.
We gingen tegen 18:45 te voet (en te Uber) door de regen richting het restaurant ‘Seu Maxixe’ wat een Braziliaans/Mexicaans
thema had. Na het eten gingen verschillende groepen verschillende richtingen uit; van een café/bar tot de hotelkamers. Gezelligheid was uiteraard overal wel te vinden onder onze groepen.
Weer een geslaagde dag!
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Paraty
Paraty is een koloniaal stadje gelegen in de staat Rio de Janeiro met ongeveer 40.000 inwoners. Het is gelegen in de baai van Ilha grande. Het stadje is
erg schattig en er zijn veel huisjes met gekleurde deuren. In het historisch centrum zitten een boel leuke barretjes en restaurantjes. Gelegen bij Paraty ligt ook
de gold trail, een pad dat gebouwd is door slaven in de 18e eeuw, aangelegd om
goud en edelstenen naar schepen te brengen vanuit de verderop gelegen jungle.
In Paraty zijn er voor natuurkundigen niet veel interessante bedrijven te bezoeken, dus hebben we hier vooral genoten van de prachtige stad en omgeving. Zo zijn
we gaan kajakken op zee en door de mangrove, en hebben we geleerd over de rijke
geschiedenis van het koloniale havenstadje. Daarnaast hebben we kunnen genieten van culinaire hoogstandjes tijdens het verjaardags diner van Jari, wat een ﬁjn
contrast was met de inmiddels aangewende rijst met bonen. Wel hebben we het
toch nog natuurkundig verantwoord afgesloten met een bezoek aan de kernreactor.
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LR’ers voor een dag
31 juli
Een beveiligingslinie die niet onderdoet voor de douane op
Schiphol en een complex dat wat betreft grootte niet onderdoet
aan het grootste vliegveld van Brazilië. Alles wijst erop dat wij
het complex van Embraer betreden. Nadat ons meerdere malen
op het hart gedrukt is geen foto’s te schieten, komen wij het
bedrijfsmuseum binnen. Een vitrinekast met daarin cadeaus die
Embraer, op Boeing en Airbus na de grootste vliegtuigbouwer
ter wereld, van al hun klanten ontvangen hebben. Deze klanten
zijn vrijwel alle luchtmaatschappijen in het bezit van vliegtuigen
met minder dan 150 zitplaatsen en alle rijken der aarde die zich
hun eigen vliegende paleisje kunnen veroorloven. Er wordt ons
verteld over de geschiedenis van Embraer. Trotse verhalen die
beginnen met de strijd bij de oprichting van het bedrijfje en eindigen bij het floreren van de huidige multinational.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Dat is de tijd die je gemiddeld moet
wachten voordat er wereldwijd een Embraervliegtuig opstijgt.
De rondleiding maakt duidelijk wat er nodig is om dit te bereiken.
Zeker honderd verschillende vliegtuigen gaan aan onze neuzen
voorbij: private jets, grote Europese vliegtuigen en kleine Amerikaanse vliegtuigen. We bekijken vier verschillende enorme hallen waarin de gemiddeld 150.000 verschillende onderdelen in
elkaar worden gedraaid tot één vliegend geheel. Een moment
wat ons allen nog vers in het geheugen ligt is het tegen het lijf
lopen van de spreuk: “If you’re here this is also your story!”, na
deze ontmoeting begint onze hele groep vanzelfsprekend te
gloeien van trots. Dit gevoel wordt vastgehouden tot het einde
van het bezoek.
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Het bezoek wordt, als altijd, afgesloten met het overhandigen
van het Studytour Delfts blauw tegeltje als bedankje voor het
informatieve en erg indrukwekkende bezoek. Ongetwijfeld krijgt
deze een mooi plekje in de vitrinekast tussen het miniatuur
KLM-vliegtuigje en het Southhampton-voetbalshirt.
Na deze indrukwekkende ochtend bij Embraer vervolgen wij
onze weg richting het mooie Paraty. Onderweg moet er nog wat
gegeten worden en dus stoppen wij bij het eerste truckerscafé
wat we tegenkomen. Hier binnengestapt kunnen wij onze ogen
niet geloven: de tent is zo kitsch dat zelfs mijn oma in lachen
uit zou barsten. Enkele voorwerpen die hieraan bijdragen zijn
de drie grote nepbomen, enorme plastic bloemstukken op grote
tafels die niet hadden misstaan in een middeleeuws kasteel en
31 fleurige bloemenschilderijen aan de muur.
We vervolgen onze tocht om aan te komen in het vestigingsstadje. We laten de kleurige huizen en onderstromende straten nog even op ons wachten als we aankomen in ons hotel.
Een heerlijk zwembad siert namelijk de binnenplaats van onze
nieuwe slaapplaats. Direct na aankomst nemen velen van ons
meteen een frisse duik in het ijskoude water.
’s Avonds gaan we in kleine groepjes eten. Velen nemen ook
de tijd om alvast wat souvenirs in te slaan of al een kleine blik
te kunnen werpen op al het moois dat Paraty te bieden heeft.
Vanavond moet dit nog in het donker, morgen kunnen wij haar
schoonheid in de volle zon bewonderen.
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Stad en zee
1 augustus
De maand augustus ging goed van start met de verjaardag van
Jari, die om die reden dan ook om 12 uur ’s avonds het zwembad
in sprong. In de ochtend moest iedereen paraat staan voor een
actief programma; kajakken! We mochten zowaar eerst nog een
beetje uitslapen, want de eerste groep vertrok pas om half 11.
De tweede groep kreeg om 11 uur een rondleiding door het koloniale centrum van Paraty. De binnenstad is voorzien van vele
kleurrijke huizen en de straat is volledig belegd met (oncomfortabele) grote keien. Auto’s zijn hier dan ook niet welkom en
alleen te voet kom je hier eigenlijk goed vooruit. De kajak groep
was ondertussen een tocht aan het maken door de Mangroven
(een bebost gebied aan de kust) en langs de kust van Paraty.
Met zijn tweeën of alleen was het zwoegen tegen de stroming
in, maar het was het waard. De mangroven waren erg mooi, je
moest hier heel voorzichtig tussen de lage takken en bomen
door varen, en je zo manoeuvreren dat je er heelhuids doorheen
kwam zonder de natuur te beschadigen. Halverwege was een
pauzeplek waar de groep met een caipirinha aan de rand van
een zwembad kon zitten. Livin’ the good life!
Tijdens de lunch kwam iedereen samen aan de kust, om hier
gezamenlijk te genieten van wederom een buffetje. Na de lunch
wisselden de twee groepen. De groep die in de ochtend was
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Anouk Maasland & Thierry Meerbothe
gaan kajakken, hadden het geluk dat de straatjes van Paraty nu
helemaal onder water stonden, alhoewel het onhandiger loopt,
leidde dit tot een prachtig zicht met spiegelende straten. De
andere groep had ondertussen wat pech bij het kajakken, de
tocht door de mangroven was nog steeds even mooi, maar ook
aan de kust was het water omhooggekomen. Door het opkomende water was het niet meer mogelijk halverwege de tocht
aan te meren en van het zwembad gebruik te maken, in plaats
hiervan heeft de groep eventjes in het water gedobberd en van
het uitzicht genoten. Om vervolgens de weg weer terug naar de
kust te vervolgen. Eenmaal de stroming overwonnen, kwamen
ze optijd weer terug bji de kust, om vanaf hier terug te keren
naar de thuisbasis in Paraty.
Omdat dit alweer een van de laatste avonden betrof, en het
einde in zicht was, hebben we ons best gedaan het beste restaurant van Paraty op te zoeken. Hier hebben we de dag waardig afgesloten met een decadent diner in Banana da Terra waar
we hebben genoten van het heerlijke eten onder het genot van
een wijntje.
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To the core
2 augustus
Zoals TN’ers graag zien, is het dagverslag dit
keer op systematische wijze geschreven. Om
de dag echt helemaal mee te krijgen hebben
we de volgende momentopnamen vastgelegd
met de standaard interval van 60 minuten, veel
geordend leesplezier!
00:00 – 01:00 Huib bespreekt met Roald de
dag nog even na.
01:00 – 02:00 Huib gaat slapen.
02:00 – 03:00 Huib begint met snurken.
03:00 – 04:00 Simon voelt zich hierdoor geïnsereerd.
04:00 – 05:00 Marijn valt in op het concert en
zaagt ook menig boom.
05:00 – 06:00 Ontbosenaro is trots.
06:00 – 07:00 Atze zit in de stress omdat hij zijn
koffer nog moet inpakken.
07:00 – 08:00 Het ontbijt is geopend. Gelukkig
maar want om 07:30 vertrekt de bus. Velen proberen deze ochtend toch hun nachtrust uit te
breiden, het is ernstig stil in de bus.
08:00 – 09.00 Het is nog steeds ernstig stil in
de bus alvorens deze arriveert te Electrobras.
De eerste foto’s worden geschoten waarna de
koffie al voor ons klaar staat.
09:00 – 10:00 Een vertegenwoordiger van
CNEN, de commissie van toezicht van kern
reactoren, geeft de introducerende presentatie
over de kernreactor die het leveren van stroom
als core business heeft.
De vertegenwoordiger geeft aan dat kernener-
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Huib van Rijt & Marijn Rikers
gie erg goedkoop is door de lage operationele
kosten. Daar zit een kern van waarheid in, maar
bij het bedrijfsbezoek van ONS is ons verteld
dat de initiële kosten van kernenergie vaak te
hoog zijn voor rendabiliteit. De locatie van de
reactors zijn goed doordacht; zij liggen tussen
de drie grootste steden en zijn ver verwijderd
van de belangrijkste waterkrachtcentrales. Dit
laatste is belangrijk voor de stabiliteit van het
elektriciteitsnetwerk.
10:00 – 11:00 In dit uur begint de rondleiding
door de grootste reactor. Er staan reeds twee
reactoren, de derde is in aanbouw. De rondleiding is drieledig; eerst wordt de controlekamer
bezocht,
11:00 – 12:00 als tweede de generatorkamer en
als laatste het open koelwatersysteem. Zoals
gezegd in de presentatie, is het ontwerp van
de centrale van Duitse origine. Alle deelsystemen dragen dus namen van Duitse fabrikanten.
Deze Duitse statische structuren steken erg af
tegen de bewonderenswaardige Braziliaanse
bouwsels die wij zo hebben weten te leren te
waarderen.
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Het laatste onderdeel van de
rondleiding is een kleine verrassing; een onaangekondigde rondleiding door een nagemaakte
controlekamer. Hier worden verschillende
scenario’s getest, mensen opgeleid en examens afgenomen. Het grote aantal knoppen en
lampjes liggen lichtelijk buiten het bereik van
ons collectieve breincapaciteit om kaas van te
maken.
14:00 – 15:00 Tijdens de busreis naar onze
laatste bestemming wordt de verkeerde snaar

geraakt bij enkelen individuen van de groep. De
muziekstijl die in de bus wordt aangezwengeld
klinkt voor velen als een valse noot in een anders
perfect uitgevoerd stuk. Andere geluidsdragers
zijn uiteindelijke de oplossing voor deze situatie.
16:00 – 17:00 Het laatste deel van deze reis
gaat over zee. Een klein bootje verscheept
ons naar Ilha Grande terwijl er doodsangsten
worden uitgestaan. De grootse gemene golven
slaan zonder pardon op het bejaarde benarde
bootje wat de voornaamste oorzaak is voor het
grimmige gevaarlijke geschommel.
17:00 – 18:00 Het geschommel is niet gaan liggen, de koffers vliegen in het rond. De koffer
van Esmee wordt heldhaftig gered van een duik
de zee in door de grote voet van Atze. Voorin
in de boot wordt ontspannen, achterin wordt
gestreden tegen de natuur.
18:00 – 19:00 In het gouden nachtlicht onthult
de prachtige privé villa zich aan ons samen met
het glinsterend spiegelbeeld in het strakke zeewater van de baai.
19:00 – 20:00 Eenmaal aangekomen op het
eiland wordt het plan om de boot te nemen naar
een restaurant overboord gegooid. De lieve
gastvrouwen van het verblijf knutselen een
avondmaaltijd in elkaar van onze rantsoenen.
20:00 – 21:00 Er wordt flink uitgebuikt en de
rust wordt even gepakt.
21:00 – 22:00 De groep wordt weer wat actiever en de koelkasten worden opengetrokken.
22:00 –23:00 Feest
23:00 – 00:00 Einde dagverslag
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Op een onbewoond eiland
3 augustus

Cees van Vledder & Maarten van den Berg

Lief dagverslag,
Op ons laatste verblijfadres druppelen alle deelnemers langzaam naar het ontbijt. Net als alle regendruppels naar de zee. Verder is de dag samen te
vatten in enkele steekwoorden. Voor het overzicht zijn deze 189 steekwoorden op alfabetische volgorde gezet.
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•
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•
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Aansteker
Adem
Adten
BBQ
Bebida
Bedanken
Bediende
Benelux
Benen
Bier
Blokje
Bonen
Bootje
Brahma
Brak
Cacece
Caiprinha
Centurion
Cerveja
Chihuahua
Chillen
Cleo
Dansen
Dik oog
DJ
Doggo
Douchen
Dronken
Droog
Duct-tape
Duiken
Ei
Eten
Ex on the beach

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feest
Flipper
Flits
Foto’s
Frank
Fuifje
Ganzen
Gas
Glad
Glas
Golven
Grappen
Grollen
Haan
Hak
Hangmat
Harten Aas
Harten acht
Harten boer
Harten drie
Harten Heer
Harten negen
Harten tien
Harten twee
Harten vier
Harten vijf
Harten vrouw
Harten zes
Harten zeven
Hartenjagen
Havaiana’s
Hiken
Hitjes
Hoger lager
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Honden
Hoogspanning
Huibiba
Huibje
Ice
IJs
Jari
Jarig
Jousef
Kaarten
Kamiel
Kayaken
Keuken
Kip
Klaveren boer
Klein
Kleuters
Koffie
Kut idee
Lezen
Lift
Limoen
Lucht
Lunch
Luxe
Maag
Mais
Mannetje
MatLab
Mes
Misselijk
Mixdrank
MOBA
Moeilijk
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Namen
Nerds
NRC Cryptogram
Obrigada
Obrigado
Ohnee
ONS
Ontbolsonaro
Ontbosenaro
Ontsmetten
Op
Opgehaald
Opgerold
Opruimen
Overkant
Party
Peper!
Pesten
Petopbas
Pils
Pletten
Pokerface
Prank
Princess
Ramp toerist
Ratje
Rauwkost
Regen
Restaurant
Rietje
Rijst
Ruzie
Scherven
Schoppen vrouw
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Selfie
SG
Sigaret
Simon
Skere Hambo’s
Skinny dippen
Slapen
Sleutel
Snorkel
Speeches
Spiken
Spin
Spuiten
Steekwoorden
Stelen
Sterk
Strand
Studenten
Suiker
Tak
Techno
Thee
Tijd
Toepen
Tosti
Traplopen
Trappen
Uitgleden
Uitglijden
Uitzicht
Vermoeid
Villa
Vissen
Vlag
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Vliegen
Vlog
Vlot
Vuilniszak
Wakker
Water
Waterval
Wel lekker
Wijn
Winnen
Wodka
Wondje
Zee
Zeeschildpad
Zonde
Zonnebril
Zout
Zweeds
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Naar huis
4-5 augustus

Marijn Rikers & Tom van Lieshout

En toen was het maandag, de laatste dag van onze studiereis.
Op dit moment zijn wij onderweg naar huis met het vliegtuig. Op
z = 10 km, u(z) = 0.5 km vliegen wij over de Atlantische Oceaan.
Een deel van ons is in alle rust een film aan het kijken ter compensatie voor het drukke programma van de afgelopen weken.
Iedereen is toch wel redelijk op na de weken, en een ander deel
sluit al snel de ogen, gesust door het comfort van de Dreamliner. Deze gemixte staat van onze groep bleef nog een tijdje zo,
totdat het cabinepersoneel het ontbijt verzorgde.
Het verrassend goede vliegtuigeten, het stigma dat hier omheen
hangt is eigenlijk al een hele tijd niet meer van toepassing, wordt
rustig door iedereen aan boord gegeten. Hierna hadden we de
laatste kans om een mooi fenomeen waar te nemen, de wc-file.
Nadat mensen in een vliegtuig hebben gegeten of gedronken,
gaan ze allemaal tegelijkertijd naar de wc. Het vliegtuig is niet
gemaakt om in deze impulsen van behoeften te voorzien. Mensen moeten in deze file wel doorwerken want we zijn inmiddels
boven Engeland en gaan bijna beginnen aan de landig op de
polder baan.
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Dankwoord
Beste lezer,
Als reiscommissie kijken wij met een voldaan gevoel terug op
de vier weken die we in Brazilië hebben doorgebracht, maar
ook op de voorbereiding en de aanloop naar de reis toe. Bij de
voorbereiding maar ook tijdens de reis zijn er aantal mensen
en instanties die ons erg hebben geholpen. Namens de gehele
reiscommissie zijn er een aantal van deze mensen die we willen
bedanken.
Graag bedanken wij Ernst Jan Bakker, ambassadeur van
Nederland in Brazilië, voor het meedenken over de invulling
van het technische deel van het programma, en het in contact
brengen met plaatselijke bedrijven en instituten.
Daarnaast willen wij graag alumnus Sander Groenteman
bedanken voor het delen van zijn ervaringen met Rio de Janeiro,
die hij heeft opgedaan in de jaren dat hij er heeft gewerkt voor
Ampelmann. Natuurlijk voor de tips voor leuke restaurants en
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bezienswaardigheden, maar vooral voor de bijeenkomst die hij
heeft georganiseerd waar hij ons heeft geïnformeerd over de
risico’s en gevaren die Rio kent.
Met de invulling van het culturele en natuur programma hebben
wij veel hulp gekregen van Monique Hemmink van reisbureau
Hemminkways, waarvoor wij haar willen bedanken. Haar inbreng
bracht ons op leuke activiteiten, die een extra impuls hebben
gegeven aan ons programma. Verder willen wij al onze partners
bedanken, zonder hen was het niet mogelijk geweest deze
mooie reis op te zetten.
Als laatste, willen wij alle deelnemers ontzettend bedanken voor
jullie inzet en enthousiasme niet alleen tijdens de reis maar ook
bij de inhousedagen en casestudies, jullie betrokkenheid bij
de commissie en natuurlijk voor de gezelligheid die jullie ons
hebben geboden tijdens deze onvergetelijke reis!
Reiscommissie 2019
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