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New 

Functions 

 
 

Symposium en Jaarvergadering 

Vrijdag 8 november 2013, Geologisch Museum Hofland, Laren 
 

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse NVK dag, die op 8 november gehouden zal worden in Laren. Het 

thema van het symposium is “New Functions”. Structuren zijn getuned om bepaalde functies zo goed mogelijk te 

kunnen vervullen. Geeft het inzicht in nieuwe structuren ons inzicht in nieuwe functies? En kunnen mensen vanuit 

een nieuwe functie verassende wendingen geven aan bekend geachte structuren? 

 

Programma  

10:00 – 10:30 Ontvangst met koffie 

10:30 – 11:15 Elspeth Garman (University of Oxford, United Kingdom) 

 New functions for old tools: a challenging case for protein crystallography 

11:15 – 11:45 Robbie Joosten (Nederlands Kanker Instituut) 

 PDB_REDO: optimisation of macromolecular structures from the past, present and future 

11:45 – 12:15 Wen Tian Fu (Universiteit Leiden)  

 Rietveld refinements using X-ray powder diffraction data: a close look at profiles 

12:15 – 13:30 Lunch La Place (overkant van de straat) 

13:30 – 14:15 Rondleiding door het Geologisch Museum 

 Bent u in het bezit van een museumjaarkaart? Neemt u deze dan alstublieft mee! 

14:15 – 14:55 Paul Tucker (Rijksuniversiteit Groningen) 

 Getting Fat 

14:55 – 15:35 Stephen Picken (Universiteit Delft) 

 Structure analysis of Liquid Crystals and Liquid Crystalline Polymers 

15:35 – 15:45  Koffie en thee 

15:45 – 16:30 Jaarvergadering NVK 

's avonds Diner voor belangstellenden (in het centrum van Laren) 

 

Kosten: Leden: gratis / Niet-leden: € 15,00 (studenten/AIO's € 5,00), in de zaal te voldoen. 

 De lunch en het diner zijn voor eigen rekening. 

Opgave voor 4 november (e-mail uw gegevens naar m.lutz@uu.nl of gebruik het formulier aan ommezijde) 

http://www.flickr.com/photos/cobalt/8478476458/
http://www.flickr.com/photos/cobalt/8729223102/
http://www.flickr.com/photos/cobalt/8478476458/�
http://www.flickr.com/photos/cobalt/8729223102/�


Adres 
Geologisch Museum Hofland 

Hilversumseweg 51 

1251 EW Laren 

Telefoon: 035-5382520 

info@geologischmuseumhofland.nl 

 

Lunch (op eigen kosten) in La Place 

Pal tegenover het geologisch museum 

Westerheide 2 

1251 ET Laren 

Telefoon: 035-531464 

 

 

Routebeschrijving 
Het Geologisch Museum (A op onderstaand kaartje) is te bereiken met bus 108 (halfuurdienst) vanuit Hilversum 

en Laren, halte St Janskerkhof. Het is gelegen tegenover het restaurant La Place en te midden van de 

heidegebieden Westerheide, Bussumerheide en Zuiderheide. Per auto vanaf de A1, afrit 9 richting Hilversum. 

Na ± 400 m linksaf naar parkeergelegenheid van het restaurant La Place.  

 

Registratieformulier 
Naam: _______________________________________________________________________ 
Bedrijf/Instelling: _______________________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Adres: _______________________________________________________________________ 
Plaats: _______________________________________________________________________ 
Telefoon: _______________________________________________________________________ 
Diner: neemt wel / niet deel aan het afsluitende diner in Laren (doorhalen wat niet van toepassing is) 
S.v.p. ingevuld formulier opsturen of e-mailen naar  Dr Martin Lutz, Kristal- en Structuurchemie,  
 Padualaan 8, 3584 CH Utrecht 
 m.lutz@uu.nl 

mailto:info@geologischmuseumhofland.nl

