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STELLINGEN 
 

behorende bij het proefschrift: 
“Block Copolymers Based on Poly(Vinylidene Fluoride)” 

Vincent S.D. Voet 
 
 

1. Het stijve karakter van poly(3-hexylthiofeen) blijkt flexibeler dan gedacht. 
B. McCulloch et al., Macromolecules, 2013, 46, 1899-1907 
 

2. Wanneer microfasescheiding in de smelt niet optreedt, biedt kristallisatie een helpende hand 
om alsnog geordende structuren te verkrijgen. 
Hoofdstuk 2 van dit proefschrift 
 

3. Het feit dat het overgrote deel van de ketens tijdens ATRP in “slapende toestand” verkeert, wil 
niet zeggen dat het polymerisatieproces op zichzelf een slaapverwekkende toestand is. 
K. Matyjaszewski, Isr. J. Chem., 2012, 52, 206-220 
 

4. De selectieve opoffering van één van de componenten in een blokcopolymeer met lamellaire 
nanostructuur leidt niet per definitie tot structurele ineenstorting. 
Hoofdstuk 4 van dit proefschrift 
 

5. De vorming van een cyclopentaangroep met behulp van klikchemie is eerder verbazingwekkend 
te noemen dan duurzaam. 
Figuur 2d in Appl. Chem. Eng., 2014, 25, 121-133 

 
6. Voetballen in de zomer in Qatar is als het spelen van een ijshockeywedstrijd op het IJsselmeer: 

een enorme fysieke uitdaging. 
 

7. Geert Wilders’ uitspraken over minder Europa en minder Marokkanen zullen uiteindelijk leiden 
tot minder Geert Wilders. 

 
8. Het leven van een chemicus zou een stuk eenvoudiger zijn, indien de communicatie tussen 

chemicus en reactievat niet louter eenrichtingsverkeer zou zijn. 
 

9. Wanneer een voormalig topwielrenner in een interview aangeeft “in zíjn beleving” nooit doping 
te hebben gebruikt, is het geen verrassing als dit later toch het geval blijkt te zijn. 

 
10. “Our doubts are traitors, and make us lose the good we oft might win, by fearing to attempt.” 

William Shakespeare in Measure for Measure (Act I, Scene IV) 
 


