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heeft dit jaar de scriptie van Jon Feenstra, geschreven binnen het kader van zijn HBO-opleiding 

aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen genomineerd voor de Gouden Spatel.  

 

Jon heeft op de TU Eindhoven gewerkt in de groep van prof  Koning aan de analyse van de 

reactiviteit van verschillende monomeren die gebruikt worden om co-polymeren te synthetiseren. 

Hij heeft hiervoor een combinatie gebruikt van een geavanceerde analyse techniek (Maldi-Time of 

Flight Massa Spectrometrie) en door de TU Eindhoven ontwikkelde software. Jon heeft 

meegeholpen aan te tonen dat het mogelijk is om aan de hand van 1 enkele analyse plus een 

software programma de relatieve reactiviteiten van de verschillende monomeren te bepalen. 

 

De jury is onder de indruk van de manier waarop Jon een ingewikkelde materie op ook voor leken 

begrijpelijke wijze heeft uitgelegd. Zonder in teveel jargon te vervallen heeft Jon duidelijk weten te 

maken wat hij heeft gedaan, waarom hij het heeft gedaan en hoe hij het heeft gedaan. Een aspect 

in het werk van Jon dat ons bijzonder aanspreekt is de combinatie van een analytisch chemische 

techniek en een complexe wiskundige analyse van de resultaten. Beide technieken vereisen een 

brede en diepe theoretische achtergrond en Jon heeft aangetoond dit zeer goed aan te kunnen. 

Daarnaast maakt het verslag een bijzonder goed verzorgde indruk. Tenslotte heeft de jury grote 

waardering over de manier waarop Jon de wiskunde gebruikt heeft voor de verwerking van zijn 

analyse resultaten.  

 

Vermeldenswaard zijn voorts nog de grote hoeveelheid werk die Jon verricht heeft, de uitgebreide 

literatuurlijst die wijst op een grondige verdieping in het onderwerp en de goede wiskundige 

onderbouwing van de resultaten. Kortom, de Jury is van mening dat Jon Feenstra een uitstekende 

kandidaat is voor de gouden spatel. 


