
Etten-Leur, 3 september 1999

Betreft: Uitnodiging najaarsbijeenkomst GPC gebruikersgroep

Op donderdag 7 oktober a.s. houden wij de najaarsbijeenomst van de GPC
gebruikersgroep. Wij zijn dan te gast bij de firma Waters Chromatography B.V., waar de
gebruikersgroep 10 jaar geleden is opgericht.

Als thema voor de ochtendsessie  is gekozen voor ”Gradient Polymer Elution
Chromatography (GPEC) toepassingen”. De aanleiding tot dit thema is dat de afgelopen
twee jaar op dit gebied vooral van eigen leden vele nieuwe publicaties verschenen zijn. Om
de kennisuitwisseling op GPEC gebied zo breed mogelijk te maken, is er gelegenheid tot het
presenteren van posters.

De middagsessie zal bestaan uit GPEC posterpresentaties en de bespreking van het
Ringonderzoek 2 (polystyreen en polymethylmethacrylaat).

In verband met ons 10-jarig jubileum is er na afloop van de middagsessie een receptie
gepland.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie
10.00 - 10.05 uur Opening (voorzitter)
10.05 - 10.15 uur Waters Chromatography B.V.
10.15 - 10.45 uur Overzicht van chromatografische scheidingstechnieken voor

polymeren (Prof. Peter Schoenmakers)
10.45 – 11.00 uur Literatuuroverzicht GPEC (Wim Staal)
11.00 - 11.30 uur Mechanismen binnen GPEC (Harry Philipsen)
11.30 – 12.00 uur Koffiepauze
12.00 - 12.30 uur Het belang van detectie en identificatie methodes bij GPEC (Paul

Cools)
12.30 – 13.00 uur GPEC toepassingen in de praktijk (Thomas Hankemeier)
13.00 - 14.00 uur Lunchpauze
14.00 - 15.00 uur GPEC posterpresentaties
15.00 – 15.30 uur Bespreking ringonderzoek 2
15.30 - 16.00 uur Troubleshooting en KNCV
16.00- ... Receptie 10-jarig bestaan GPC gebruikersgroep

De locatie voor deze bijeenkomst is congrescentrum De Nobelaer te Etten-Leur (zie
bijlage). Aan deze gebruikersdag zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij u in verband
met de lunch, deelname voor 1 oktober a.s. te bevestigen aan Ghislaine Dellepoort (zie
bijgaand fax aanmeldingsformulier). Na ontvangst ontvangt u een bevestiging en
routebeschrijving.

Tot ziens op 7 oktober a.s. in Etten-Leur,

met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de GPC gebruikersgroep

W.J. Staal


