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Redactioneel
Jeroen Rietjens, redacteur
Beste lezer,
Het derde blad van deze jaargang staat in het teken van nieuws van de
TU/e en in het bijzonder van onze faculteit. Om welk nieuws gaat het eigenlijk?
De faculteit Technische Natuurkunde heeft een nieuwe decaan. Klaas
Kopinga, opvolger van emeritus hoogleraar Wim de Jonge, stelt zich aan u
voor en geeft zijn visie op onderwijs, onderzoek en alumnibeleid. De TU/e
werkt hard aan de vernieuwing van AlumniNet. Onze secretaris Erik Kieft
licht u in over de aanstaande veranderingen en de gevolgen voor u. Dit jaar
hebben twee onderzoekers van de faculteit de prestigieuze VICI-prijs
gewonnen. Paul Koenraad en Bert Koopmans lichten hun gehonoreerde
projectvoorstel toe. En verder kunt u lezen over de grote toestroom van
eerstejaars studenten en de ontwikkelingen rondom het Natuurkunstproject,
een project van een groep studenten van onze eigen faculteit met als doel
het realiseren van een groot kunstwerk op het TU/e-terrein.
Daarnaast wil ik bij deze de aandacht vestigen op een nieuwe activiteit
de VENI in het najaar (zondag 23 oktober) organiseert: een familie-excursie
naar Museum Boerhaave in Leiden. Meer hierover leest u verderop in dit
blad.
Rest mij niets dan u veel leesplezier toe te wensen.
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Visie
Wetenschap bij Big Brother
Sonja Knols-Jacobs
Op een willekeurige zaterdagochtend zit ik met mijn ontbijtbordje op schoot
voor de televisie te zappen. Ineens komt er een vrolijke Duitser in beeld die
een heel verhaal houdt over stereo-isomeren. Met verbazing kijk ik een uur
lang geboeid naar een grandioos programma. Voor de leek wordt hier in
heldere taal met veel voorbeelden en aansprekende animaties uitgelegd
wat stereo-isomeren zijn, hoe je ze al dan niet kunt maken en wat de rol van
stereo-isomeren was in de Softenonaffaire.
Waarom hebben we niet zo’n programma op de Nederlandse televisie?
Waarom heb ik op die veel te veel Nederlandse zenders ‘s avonds de keuze
uit het live volgen van vreemdgaande mensen in Temptation Island, verhongerende bekende Nederlanders ‘in the bush’, alweer een herhaling van
het beste van Chiel Montagne en rampzalige soaps waarin iedereen
werkeloos is of in de horeca zit? Je zou bijna dankbaar zijn voor Nickelodeon, waar je tenminste nog jeugdsentiment kunt vinden in herhalingen
van Bassie en Adriaan uit 1800...
Op de Nederlandse televisie kan een diepgaand wetenschapsprogramma
blijkbaar niet. Er zijn geen kijkers voor, of er is niemand die het wil maken, of
een beetje van allebei. Ik kan me erover blijven verbazen. Dat de Nationale
Wetenschapsquiz, waar ik niet geheel toevallig zelf ook bij betrokken ben,
vijf keer zo weinig kijkers trekt als het kwaliteitsprogramma ‘Henny zoekt
God’. Vijf miljoen zielen kijken daarnaar. Fantastisch misschien voor de
religieuze beleving van de Nederlander, maar voor de kennis en lol van
wetenschap is het natuurlijk om te huilen. Dat het NOS journaal haar enige
wetenschapsjournalist heeft ontslagen, waardoor het nu nog moeilijker is
dan voorheen om wetenschapsnieuws door Philip Freriks te laten voorlezen.
Terwijl een kinderachtige reportage over niks van Marga van Praag rustig
twee volle minuten journaaltijd krijgt.
Misschien dat de nieuwe plannen van Medy van der Laan voor de publieke
omroep eindelijk wat lucht gaan scheppen in wetenschapstelevisieland.
Alhoewel… bij een nadere beschouwing stemmen ook haar plannen me
niet veel hoopvoller. Ze schaft nota bene de NPS af, de omroepvereniging
die onder andere het klasse programma Klokhuis maakt. Heeft u daar wel
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eens naar gekeken? Fantastisch hoe de makers van dit programma hun
jeugdige kijkers binnen vijf minuten kunnen uitleggen hoe ASML-machines
computerchips maken – aan de hand van een slagroomtaart met chocoladefiguren. Ik heb het zelf wel eens moeten doen in een cursus wetenschapscommunicatie: maak een tv-item voor Klokhuis waarin je in vijf minuten
uitlegt wat klonen is. Valt tegen kan ik u zeggen, je komt al snel terecht in
celkernen, DNA, en dan blijken vijf minuten er al snel vijftig te worden.

Gelukkig is er wat licht aan het einde van de tunnel. De afgelopen jaren heb
ik als wetenschapsredacteur bij NWO meerdere aansprekende tv formats
voorbij zien komen die als centraal thema wetenschap hebben. Nieuwslicht
van Paul Witteman bijvoorbeeld, waarin de wetenschappelijke achtergronden van het nieuws worden besproken. Achthonderdduizend kijkers. En
zeker Hoe?Zo!, het uit België overgewaaide programma, gaat als een speer:
elke aflevering kijken er een
kleine miljoen mensen naar
Bart Peeters en kornuiten, die
aan de hand van 6 multiplechoicevragen wetenschappelijke weetjes behandelen.
Prachtig programma, spreekt
een doelgroep aan die er nooit
naar zou kijken als het als wetenschapsprogramma werd
verkocht.
Gezamenlijk juichen dus en meer van dat soort programma’s maken, zou je
zeggen. Maar nee, de gevestigde wetenschapsjournalisten hebben het programma – zeker in het begin – publiekelijk afgedaan als ‘weetjesprogramma,
dat niks met wetenschap te maken heeft’. Mooi streven hoor, om meteen
stapels programma’s te maken zoals dat van die Duitser, ben ik helemaal
voor! Enig realisme lijkt me echter wel op zijn plaats. Je kunt van de Goede
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Tijden Slechte Tijden kijker die nooit met wetenschap geconfronteerd wordt,
niet verwachten dat hij ineens naar een documentaire over het absolute
nulpunt gaat kijken.
Vandaar dat ik hier wil pleiten voor de achterdeurmethode: in elk rampenprogramma moet minstens één leuke vlotte wetenschapper (en voor onze
zaak natuurlijk liefst een natuurkundig ingenieur), die ongemerkt wat leuke
wetenschap die programma’s inschuift. Dus schrijf u in voor Big Brother,
laat u verleiden op Temptation Island, ambieer een rol als Robert Alberts’
zesde vrouw in Goede Tijden Slechte Tijden en laat het Natuurkundecircus
optreden met Bassie. Wedden dat we over een paar jaar meer te kiezen
hebben dan die ene Duitser met zijn stereo-isomeren?

Als u niet kunt wachten tot Hoe?Zo! en Nieuwslicht weer beginnen,
volgt hier de ultieme televisietip. Voor de echte hobbyist, alles wat je als
ingenieur ooit hebt willen uitproberen maar nooit hebt aangedurfd:
Brainiac op Discovery Channel! Telefoon uit, deur op slot, zitten en
genieten van sigarettenrokende proefpersonen in caravans vol vloeibare
zuurstof, tuin bemesten met TNT en zoveel mogelijk afvallen binnen een
uur door al je haar af te scheren en in regenpak te gaan hardlopen.
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Aankondiging
Reünie
SVTN “J.D. van der Waals”
Technische Natuurkunde Eindhoven
Op vrijdag 14 oktober 2005 organiseert SVTN “J.D. Van der Waals”
ter ere van haar 9e lustrum een reünie voor al haar oud-leden. Dit is
een mooie gelegenheid om uw vroegere studiegenoten weer te
ontmoeten. Ook is er de mogelijkheid om verschillende vakgroepen
van de faculteit te bezoeken.
Als u een uitnodiging wilt ontvangen stuur dan uw adresgegevens
naar reunie@vdwaals.nl of naar onderstaand postadres.
Kijk voor meer informatie op http://www.vdwaals.nl/reunie.
Heeft u nog contact met mensen waarmee u gestudeerd heeft,
attendeer hen dan ook op deze reünie, want hoe meer zielen hoe
meer vreugd!!
TU Eindhoven
SVTN “J.D. Van der Waals”
t.a.v. lustrumreünie
kamer ng 0.01
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
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Faculteit - Decaan
Prof. Dr. Ir. Klaas Kopinga
De redactie van dit blad heeft mij gevraagd me even aan de leden van VENI
voor te stellen. Uiteraard maak ik graag van deze mogelijkheid gebruik.
Voorafgaand aan mijn decanaat van de faculteit TN, dat per 1 juli 2005 is
ingegaan, heb ik binnen diezelfde faculteit een heel leuke en gevarieerde
loopbaan gehad. Ik ben in 1971 afgestudeerd bij prof. van der Leeden op
een onderzoek aan antiferromagnetische materialen met behulp van NMR
aan Br-kernen. In dezelfde groep, later geleid door prof. de Jonge, ben ik in
1976 gepromoveerd op een onderzoek aan quasi-eendimensionale
magnetische systemen met behulp van soortelijke warmte metingen. Na
een aantal omzwervingen buiten de TU/e ben ik in 1978 in deze groep gaan
werken als wetenschappelijk medewerker. Ik heb daar onderzoek gedaan
aan laagdimensionale magnetische materialen met een grote veelheid aan
meetechnieken, zoals NMR, ESR, magnetisatie- en susceptibiliteitsmetingen, X-ray verstrooiing, FIR spectroscopie, warmtegeleiding- en
magnetoweerstand-metingen, MOKE en Mössbauer-metingen. In 1983 heb
ik een jaar doorgebracht in het Hahn-Meitner Institut in Berlijn, waar ik
onderzoek heb verricht met behulp van neutronenverstrooiing.
Automatisering
Gaandeweg ging de automatisering van deze en vele andere fysische
experimenten een steeds grotere rol spelen. Omdat destijds nog weinig
computersystemen op de markt waren, die aan de eisen van de
experimentatoren konden voldoen, werd veel hardware en software binnen
onderzoek-instituten zelf ontwikkeld. Zo ook binnen onze faculteit. Dit leidde
tot de ontwikkeling van een nieuwe discipline binnen de natuurkunde: de
Fysisch Technische Informatieverwerking. In 1994 ben ik benoemd tot
hoogleraar op dit vakgebied. Naast onderzoek en onderwijs op het gebied
van de verzameling en verwerking van meetgegevens, heb ik deze periode,
samen met derden binnen en buiten de faculteit, veel interessante
automatiserings-vraagstukken aangepakt. Binnen de eigen groep verschoof
het onderzoek zich geleidelijk naar de ontwikkeling van op NMR en MRI
gebaseerde meettechnieken. Deze werden gebruikt bij onderzoek naar het
vocht- en ionentransport in poreuze media, dat in de groep steeds
belangrijker werd. De afgelopen jaren heeft het onderzoek zich vooral op dit
type systemen geconcentreerd.
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Privé
Hoezeer het werk op de TU/e mij ook boeit, ik probeer ook wat tijd over te
houden voor mijn privé-leven. Ik ben sinds 1973 getrouwd met Ine,
voorheen lerares N20, nu niet meer buitenshuis werkend. We hebben drie
kinderen, twee zonen en een dochter. De oudste zoon, Jasper, is nu 25 jaar
en woont en werkt in Taiwan. Hij ontwikkelt en installeert voedingen voor
het metalliseren van printplaten bij onder andere Samsung, Pioneer en LG.
De jongste zoon, Floris, is nu 24 jaar en installeert en beheert computersystemen en netwerken in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.
Onze dochter, Lisanne, is nu 21 jaar en volgt het laatste jaar van een opleiding
speciaal bewegingsonderwijs. Op het maatschappelijke vlak ben ik zelf vooral
actief als voorzitter van de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden
Welschap (BOW). Deze vereniging streeft ernaar een goede balans te
bereiken tussen enerzijds de economische ontplooïng van Eindhoven Airport en de belasting van de omgeving in termen van bijvoorbeeld geluid en
milieu.
Onderwijs
In mijn optiek zijn onderwijs en onderzoek aan een universiteit onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De studenten die nu beginnen met hun studie
doorlopen deze volgens de Bachelor-Master structuur. De faculteit heeft
de overgang naar deze structuur aangegrepen om het gehele
studieprogramma kritisch tegen het licht te houden. Het resultaat hiervan is
een programma dat al vanaf het begin van de studie de verwondering voor
de natuurkunde probeert levend te houden en aan te wakkeren, en dat
anderzijds kennis en vaardigheden aanreikt die voorbereiden op het werken
in multidisciplinaire teams. De doelstelling van de faculteit is hierbij steeds
‘onderwijs op maat’: hoewel de Bachelor-fase vooral verbredend is, blijft
verdieping in de fundamentele natuurkunde en wiskunde mogelijk via de in
het programma ingebouwde keuzemogelijkheden. De faculteit hecht
bijzonder aan de kwaliteit van het onderwijs; om deze reden wordt het al
vanaf het begin van de studie gegeven door de daarvoor meest geschikte
(hoofd)docenten en hoogleraren.
Onderzoek
De faculteit heeft het grootste deel van haar onderzoek gebundeld in drie
hoofdaandachtsgebieden: functionele materialen, transportfysica, en
plasmafysica en stralingstechnologie. Dit neemt niet weg dat er ook een
plaats ingeruimd is voor multidisciplinaire activiteiten: op dit moment betreft
dit Moleculaire Sensoren voor Medische Diagnostiek en Transport in

10

Klaas Kopinga

jaargang 12 - nummer 3

Permeabele Media. Omdat de rijksbijdrage voor zowel het onderzoek als het
onderwijs nog steeds ver achterblijft bij de stijging van de kosten, worden
alle groepen gestimuleerd om extra fondsen te verwerven via tweede en
derde geldstroom. Het aandeel van deze externe middelen is nog steeds aan
het groeien. Hoewel het onderzoek aan de faculteit – ook naar internationale
maatstaven gemeten – er zijn mag, gaat de politiek door met pogingen de
‘macro-doelmatigheid’ en de mate van ‘excellentie’ te vergroten. Zij gebruikt
hierbij primair budgettaire sturingsmechanismen, die vooral gericht zijn op
schaalvergroting. Ik vrees dat de nu vanuit de politiek voorgestelde ‘kleine
dynamisering’ en ‘grote dynamisering’ een zodanig grote bureaucratische
rompslomp met zich mee brengen, dat de netto winst voor de B.V. Nederland
wel eens negatief zou kunnen zijn. Ik hoop dat we er in zullen slagen een
goed evenwicht te bewaren tussen grootschaligheid en focussering
enerzijds, en flexibiliteit en vernieuwing anderzijds. Bij al deze ontwikkelingen
is het goed te blijven beseffen dat het universitaire onderzoek primair ten
dienste staat van het onderwijs.
Alumni
Ik ben de afgelopen paar jaar contactpersoon geweest tussen VENI en de
faculteit TN. Daarbij heb ik gezien hoe nuttig de contacten met alumni
kunnen zijn, en hoe inspirerend en motiverend hun bijdrage is aan o.a.
voorlichtingsdagen, excursies en (gast)college’s. De inbreng van de leden
van VENI is ook onmisbaar bij de evaluatie van ons onderwijsprogramma.
Het doet mij daarom deugd dat het erop lijkt dat ook op TU/e niveau men nu
eindelijk de relatie met de alumni serieus lijkt te gaan nemen.
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Nieuwsflits

Met het nieuwe collegejaar in zicht maakt de faculteit zich op voor
een grote instroom van eerstejaarsstudenten. Op 15 augustus hadden
zich 92 nieuwe studenten ingeschreven.
Wat de oorzaak is van deze stijging is lastig te zeggen. Het is in elk
geval een combinatie van vele factoren. Is het vakgebied weer wat
meer ‘in’ op middelbare scholen...werpen de activiteiten op het gebied
van de studievoorlichting en techniekpromotie (het masterclassproject,
Jet-Net) al hun vruchten af...of toch gewoon toeval?
In elk geval is een duidelijke stijging ingezet en het is te hopen dat die
zich voortzet. Toch brengt de sterk vergrote instroom ook problemen
met zich mee. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zal
een uitbreiding van het practicum nodig zijn. Door efficiëntere
verroostering kan de practicumleiding de nieuwe eerstejaars nog
herbergen. Maar volgend jaar zal het tweedejaarspracticum aanzienlijk
moeten worden uitgebreid. Zeker als het propedeuserendement
komend collegejaar weer zo hoog zal zijn als afgelopen jaar.
En als zal blijken dat de instroom structureel zo hoog is, en dat het
niet gaat om een toevalstreffer, kunnen we met zijn allen flink aan de
slag om dit vast te houden, mét behoud van kwaliteit!
Stefan van Delft
studievoorlichter Technische Natuurkunde
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VENI-nieuws
Nieuw Alumninet: de gevolgen voor VENI
en de gevolgen voor u
Erik Kieft, secretaris
Al geruime tijd is de TU Eindhoven van plan het zogeheten Alumninet te
gaan vernieuwen (te bereiken via aluminet.tue.nl/web/WebLogin.aspx).
Hierover heeft het bestuur van VENI op de algemene ledenvergadering
eerder dit jaar al enkele mededelingen gedaan - zie de notulen in VENI-blad
nummer 12.2. De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rond het Alumninet
in een (broodnodige) stroomversnelling geraakt. Tijd dus om u nader over
de te verwachten wijzigingen informeren: wat staat er te gebeuren, wat
betekent dat voor VENI, en - vooral - wat betekent dat voor u?
Om te beginnen: wat is Alumninet eigenlijk? Enkele jaren geleden heeft de
TU/e deze via een wachtwoord beveiligde website voor alumni gestart, die
is gekoppeld aan een database waarin gegevens zijn opgeslagen van alumni
die zich hiervoor hebben aangemeld. Alumni kunnen hier wijzigingen in
hun persoonsgegevens doorgeven en in het bestand zoeken naar collegaalumni, indien ze zelf ook hun gegevens voor deze functie beschikbaar
hebben gesteld. Voor het overige zijn de mogelijkheden tot op heden echter
vrij beperkt.
Nadat de activiteiten van de universiteit op alumnigebied enige tijd
op een betrekkelijk laag pitje hadden gestaan, zijn deze recent weer
geïntensiveerd - getuige de oprichting vorig jaar van een drie personen
sterk Alumni Office. Een van de eerste activiteiten is een flinke opfrisbeurt
voor het bestaande Alumninet.
De doelstellingen van deze vernieuwing zijn meerledig. Om te beginnen
moet het project leiden tot een meer interactieve, en dus aantrekkelijkere,
volledig tweetalige website (in het Nederlands en Engels). Hier zullen alumni
niet alleen hun eigen gegevens kunnen wijzigen, maar ook een “personal
page” kunnen bijhouden, zich kunnen aanmelden voor activiteiten van de
universiteit en de alumniverenigingen, en een uitgebreidere zoekfunctie
voor mede-alumni aantreffen dan in het huidige systeem (voor mensen die
daarvoor toestemming hebben gegeven). Verder moet de toegang tot het
systeem, via een zelfgekozen gebruikerscode en wachtwoord, eenvoudiger
worden. Daarnaast is het de bedoeling dat in de toekomst alle nieuwe
afgestudeerden automatisch in het alumnibestand worden opgenomen.
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Wanneer iemand zich wil laten registeren als actief lid van Alumninet, kan
dan direct worden gecontroleerd of die persoon inderdaad alumnus van de
universiteit is.
Voor VENI is de belangrijkste verandering echter een andere: het is namelijk
de bedoeling dat tevens de verschillende databases op de universiteit, die
nu nog naast elkaar bestaan, in één nieuwe alumnidatabase worden
geïntegreerd. Hieronder worden ook de ledenadministraties van de verschillende alumniverenigingen begrepen.
Dit biedt voor de alumniverenigingen belangrijke voordelen. Allereerst
wordt met de integratie van de databases een hoop dubbel werk voorkomen.
Adreswijzigingen van leden hoeven nog maar één keer te worden ingevoerd,
in plaats van apart in de bestanden van de universiteit en van de alumnivereniging. In principe kan het betreffende lid dat zelf doen, zodat er ook
minder kans is op het optreden van fouten.
Verder zal onze ledenadministratie meer up-to-date zijn dan in het
verleden. Het gebeurt nu regelmatig dat mensen hun adreswijziging aan de
universiteit doorgeven, in de veronderstelling dat ze daarmee ook VENI
bereiken. Dat is inderdaad het geval, maar slechts na een grote vertraging:
de bestanden van de universiteit en van VENI worden slechts incidenteel
naast elkaar gelegd, omdat dit semi-handmatig moet gebeuren en dus veel
werk betekent. Deze vertraging zal binnenkort tot het verleden behoren.
Gezien deze voordelen staat het bestuur van VENI positief tegenover
samenvoeging van de databases, en zal het aan de invoering van het nieuwe
Alumninet zijn medewerking (blijven) verlenen.
Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van deze wijzigingen voor u, als lid van
VENI? In eerste instantie verandert er helemaal niets. U blijft gewoon het
VENI-blad, andere correspondentie en aankondigingen via e-mail van ons
ontvangen zoals u dat gewend bent. Ook adreswijzigingen kunt u, als u dat
wilt, op de gebruikelijke wijze aan ons blijven doorgeven. Verder zal VENI
erop toezien dat uw gegevens niet voor andere doeleinden dan de ledenadministratie van VENI beschikbaar komen, zolang u daar zelf geen
toestemming voor heeft gegeven.
Er komen echter nieuwe mogelijkheden bij. Wanneer u zich opgeeft
als gebruiker van het nieuwe Alumninet, kunt u rechtstreeks uw eigen
gegevens in de ledenadministratie wijzigen, en dus ook op elk gewenst
moment zelf controleren of uw gegevens nog correct in het bestand staan.
Daarnaast zullen er in het nieuwe systeem hoogstwaarschijnlijk geavanceerdere zoekfuncties bij komen die exclusief toegankelijk zijn voor de leden
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van de alumniverenigingen. Tot slot kunt u in het nieuwe Alumninet ook
informatie vinden over de activiteiten van VENI én zich daar meteen voor
aanmelden. Op een later tijdstip zal het nieuwe Alumninet mogelijk ook
direct via de website van VENI toegankelijk worden gemaakt. Let wel: deze
wijzigingen gelden pas na invoering van het nieuwe systeem; tot dat moment kunt u uw gegevenswijzigingen dus het beste rechtstreeks tot VENI
blijven richten (via phys.veni@tue.nl)!
De ontwerp- en testfase voor de nieuwe database is nog niet afgerond, en
in het hierboven gegeven overzicht kunnen zich dus mogelijk nog
wijzigingen voordoen. Het is echter de bedoeling dat de invoering van het
nieuwe systeem, inclusief het overzetten van de ledenadministratie van
VENI, voor 1 november van dit jaar afgerond zal zijn, met het oog op de
viering van het lustrum van de TU/e in 2006. Waarschijnlijk zullen we dus in
VENI-blad nummer 4, dat rond eind november zal verschijnen, een meer
definitief beeld kunnen geven van de functionaliteiten van het vernieuwde
Alumninet. Wordt vervolgd...
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Zin in nieuwe verantwoordelijkheden?
Een andere baan dus?
Op vaste of juist flexibele basis?
Als ontwikkelaar of projectleider?
Waarbij carrièreplanning voorop staat?
En dus kennis, opleiding
en persoonlijke begeleiding?
Werken op uiteenlopende projecten?
Bij toonaangevende bedrijven?

Wij zijn op zoek naar optisch ontwerpers, production engineers,
en interferometer experts.
Meer weten? kijk op www.yacht.nl of bel 0800-belyacht.

De inhoud die je zoekt. YACHT
YACHT LOST CAPACITEITSVRAAGSTUKKEN OP BIJ TOONAANGEVENDE ORGANISATIES IN NEDERLAND DOOR DE INZET VAN HOOGOPGELEIDE VAKSPECIALISTEN. GEDREVEN DOOR AMBITIE, GERICHT OP RESULTAAT. TIJDELIJK, PERMANENT OF VOOR DE DUUR VAN EEN PROJECT.
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Aankondiging
Familie-excursie naar Museum Boerhaave
in Leiden
Een nieuw initiatief van alumnivereniging VENI: ga op zondagmiddag 23
oktober met de hele familie mee naar Museum Boerhaave in Leiden! Dit
Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van
de Geneeskunde bevat onder andere de originele lique factor van
Kamerlingh Onnes, een driedimensionaal model van de toestandsvergelijking
van Van der Waals en de telescoop van Christiaan Huygens.
Een ervaren gids leidt ons rond en vertelt de achtergronden bij de
voorwerpen. Waar werden ze voor gebruikt? Hoe verliep de carrière van de
betrokken wetenschapper? Als u met VENI meegaat naar het museum, heeft
u het voordel van een groepskorting op de entreeprijs, en krijgt u de rondleiding gratis.
Museum Boerhaave
Als het gaat om de geschiedenis
van natuurwetenschappen en
geneeskunde, dan horen de
collecties van het Museum Boerhaave tot de belangrijkste ter
wereld. Die geschiedenis begint
halverwege de 16de eeuw. Uit die
tijd dateren dan ook de vroegste
voorwerpen die in het museum
te zien zijn, waaronder als niet te
missen hoogtepunt het oudste
herbarium ter wereld.
Uit de gouden 17de eeuw komen
het reuzenkwadrant van Willem
Blaeu, microscopen van Antoni
van Leeuwenhoek en klokken
van Christiaan Huygens, zijn
planetarium en zijn telescoop. De
18de eeuw is schitterend aanwe-

In het museum is onder andere een
verzameling klokken van Christiaan
Huygens te bewonderen. Hier is het
ontwerp van zijn slingeruurwerk te zien.
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zig met de natuurkundige demonstratielaboratoria van de professoren ’s
Gravesande en Van Musschenbroek. Van de enorme hoeveelheid voorwerpen uit de 19de eeuw noemen we hier slechts de fysiotherapeutische toestellen van dokter Zander en de anatomische modellen van papier-maché. De
20ste eeuw was een tweede gouden periode in de vaderlandse wetenschapsbeoefening. Nederlandse onderzoekers wonnen de ene Nobelprijs na de
andere: van Van ’t Hoff, Lorentz, Zeeman, Van der Waals, Kamerlingh Onnes
en Willem Einthoven zijn in het museum tal van attributen te vinden.
Wanneer? Zondagmiddag 23 oktober 2005
Hoe?

Eigen vervoer, we verzamelen bij het museum

Wat?

Bezoek Museum Boerhaave met rondleiding door ervaren gids

Kosten?

3 euro per persoon, kinderen onder 5 jaar gratis

Meer informatie over het museum is te vinden op www.museumboerhaave.nl

Afscheidsrede Prof. Dr. Ir. Daan Schram
Vrijdag 23 september om 16.00 uur zal Prof. Dr. Ir. Daan Schram van
de groep Evenwicht en Transport in Plasma’s van de faculteit
Technische Natuurkunde zijn afscheidscollege houden in de Blauwe
Zaal van het Auditorium.
De leden van VENI worden van harte uitgenodigd aan deze festiviteiten
deel te nemen.
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Faculteit - VICI-project
Spin-manipulatie op de atomaire schaal
Dr. Paul Koenraad
In het afgelopen decennium is het gelukt om, in het bijzonder in III/V
halfgeleider-materialen, een succesvolle integratie van elektronica en
photonica te realiseren. Zeer efficiënte en compacte halfgeleiderlasers en
Licht Emitterende Diodes (LEDs) die werkzaam zijn in een breed golflengtegebied dat zich uitstrekt van het ver-infrarood tot het ultraviolet zijn tegenwoordig zo goedkoop en efficiënt dat ze worden toegepast in verkeerslichten, autoverlichting en videowanden. Witlichtbronnen gebaseerd op ultraviolet LEDs ingebed in een matrix met fosforverbindingen vormen een
vervanging van de gloeilamp. Efficiënte III/V halfgeleiderlasers hebben
gezorgd voor een revolutie in de optische dataopslag (CD, DVD etc.) en de
datacommunicatie via wereldomspannende optische glasfiber netwerken.
Om de te verwachte datastromen van meer dan 60 Terabit/sec te kunnen
verwerken in de toekomstige optische netwerken zullen volledige optische
“schakel centrales” nodig zijn. Geïntegreerde fotonische schakelingen,
waarin licht wordt gemanipuleerd in plaats van elektrische stromen, zullen
de bouwstenen vormen van een dergelijk optische centrale. Geïntegreerde
schakelingen van III/V halfgeleidermateriaal lijken de beste optie om dit
doel te bereiken.
De kristalmatrix van III/V halfgeleiders bevat enkel atomen van kolom III en
V van het periodiek systeem. Dit geeft een gweldige vrijheid in het maken
van halfgeleidermaterialen met verschillende eigenschappen. GaAs, InSb
en InGaP zijn slechts een paar voorbeelden van dit soort halfgeleiders.
Door gebruik te maken van epitaxiale groeitechnieken, waarbij we atoomlaag
voor atoomlaag een materiaal opbouwen, is het mogelijk om zeer gecompliceerde multilaag structuren te groeien. Door gebruik te maken van verschillen
in de roosterconstante van halfgeleidermaterialen met een andere samenstelling, kunnen we tegenwoordig nanostructuren verkrijgen via spontane
zelfassemblage. Figuur 1 laat een doorsnede zien van “quantum dots” die
op deze groeiwijze verkregen zijn.
De ontwikkeling van dergelijke laagdimensionale halfgeleiderstructuren zoals
“quantum wells”, “quantum wires” en “quantum dots”, waarin de
bewegingsvrijheid van de ladingsdragers is beperkt tot 2, 1 of geen enkele
richting, heeft het mogelijk gemaakt om eigenschappen, zoals de tempera-
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Figuur 1: Afbeelding van de
doorsnede van een stapel
van 5 InAs quantum dots in
GaAs. De quantum dots in
deze structuur hebben een
3D-vorm van een afgeknotte piramide van ongeveer 5
nm hoog en een grondvlak
van 20 nm bij 20 nm. De
afbeelding meet 55 nm bij
55 nm.
tuurstabiliteit, snelheid en efficiëntie van elektro-optische schakelingen
sterk te verbeteren. De applicatie van quantum dots heeft bijvoorbeeld
geresulteerd in commerciële halfgeleiderlasers die actief verstelbaar zijn in
een ruim golflengte gebeid en die een veel lagere drempelstroom hebben.
De drempelstroom is de minimale stroomsterkte waarbij de optische
versterking sterk genoeg is voor laserwerking. In een laboratoriumomgeving
is het recentelijk gelukt om “quantum-veilige” verbindingen op te zetten,
die gebaseerd zijn op de emissie en detectie van individuele fotonen en de
manipulatie van individuele elektronen in quantum dots.
Commerciële halfgeleiderschakelingen zijn tot op dit moment gebaseerd op
de generatie en manipulatie van fotonen of de manipulatie van geladen
elektronen. Zeer recentelijk zijn de eerste voorbeelden van elementaire
halfgeleiderschakelingen gerealiseerd die gebaseerd zijn op de manipulatie
van de spin van elektronen in plaats van de gebruikelijke ladingsmanipulatie.
De spin van een elektron correspondeert als het ware met het individuele
magneetveld van een elektron en het is de enige vrijheid van een elektron
die we werkelijk kunnen manipuleren. Door gebruik te maken van de
spinvrijheid van elektronen verkrijgen we een volledig nieuwe, derde
vrijheidsgraad in ontwikkeling van halfgeleidermaterialen. De volgende
uitdaging op het gebied van halfgeleidermaterialen en schakelingen ligt
dus in de integratie van magnetisme, elektronica en optica. Het is te verwachten dat het samenvoegen van deze functionaliteiten zal leiden tot nieuwe
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spingebaseerde multifunctionele schakelingen zoals spintransistoren,
gepolariseerde-LEDs en optische adresseerbare en manipuleerbare
magnetische geheugens. Het lijkt zelfs mogelijk om bouwstenen te
ontwikkelen voor kwantum computing en kwantum cryptografie.
Recentelijk is het gelukt om III/V halfgeleidermaterialen magnetische
eigenschappen te geven door ze te doteren (verontreinigen) met
overgangsmetaalatomen, die dankzij een halfgevulde interne d-schil vaak
een sterk locaal magnetisch moment bezitten. Vooral III/V halfgeleiders,
gedoteerd met Mn-atomen, bieden op dit moment de beste mogelijkheid
voor de succesvolle integratie van elektronica, optica en magnetisme. Deze
materialen zijn tevens aantrekkelijk omdat ze compatibel zijn met microelektronische technieken.
Echter een van de grote problemen op dit moment betreft het feit dat de
beste III/V halfgeleidermaterialen hun magnetisatie verliezen bij een temperatuur boven de 170 K. Spingebaseerde schakelingen zullen daarom pas
toepasbaar en interessant worden als we magnetisatie bij kamertemperatuur
kunnen realiseren. Een aanzienlijk deel van dit project is daarom gericht op
het microscopisch onderzoek van enkele en interacterende magnetische
onzuiverheden. Met behulp van Scanning Tunneling Microscopie (STM),
waarbij we een kristaloppervlak aftasten met een atomair scherpe naald op
een afstand van minder dan 1 nanometer, zijn we instaat geweest om niet
alleen individuele Mn-atomen in een GaAs kristal waar te nemen, maar we
konden zelfs de ladingsverdeling van een ontbrekend elektron (gat) rond
een Mn-onzuiverheid (acceptor) in GaAs afbeelden, zie figuur 2.

Fig. 2: STM-afbeelding van de
ladingsverdeling van een ontbrekend elektron (gat) gebonden
aan een Mn-onzuiverheid (acceptor). De afzonderlijke As-atomen
in het GaAs kristal zijn zichtbaar
als de periodieke structuur terwijl
de heldere structuur afkomstig is
van de ladingsverdeling van het
gat gebonden aan de Mn-acceptor. De afbeelding meet 0.56 nm
bij 0.56 nm.
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Dit soort zeer gedetailleerd onderzoek op de atomaire schaal zal het mogelijk
maken om bestaande ideeën en theorieën te testen, aan te scherpen en te
gebruiken om de magnetisatie bij kamertemperatuur mogelijk te maken. We
zullen daarom proberen om de magnetisatie van een enkel magnetisch atoom
te meten. Verder zullen we onze expertise gebruiken om op de atomaire
schaal te bestuderen hoe magnetische onzuiverheden worden ingebouwd.
We kijken dan naar effecten zoals zelfcompensatie, defectformatie, clustering, fasescheiding etc. en zullen onderzoeken hoe ze de eigenschappen
van magnetisch gedoteerde nanostructuren beïnvloeden. Als we begrijpen
hoe magnetische atomen in halfgeleiders zich gedragen bij hoge doseringsconcentraties, in atomair dunne doteringslagen en nabij materiaalovergangen en oppervlakken, kunnen we de magnetische eigenschappen
van het materiaal nog beter naar onze hand zetten. We zijn ook zeer
geïnteresseerd in opties voor manipulatie van de magnetisatie met fotonen
en lokale elektrische stroom. In dit project zullen we echter vooral werken
aan het ontwikkelingen van magnetische “quantum dots” waar we nieuwe
kwantumeffecten verwachten die veroorzaakt worden door de volledige
opsluiting van ladingsdragers in een magnetisch nano-object.
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Groen licht voor Natuurkunstproject
Jeroen Rietjens
“Een van de grootste kunstwerken in de openbare ruimte in Nederland”.
“Een dynamisch schouwspel van zon, wind en techniek”. “88 polyester
eieren en een zwevende mensfiguur in een grote vijver”. Dit zijn zomaar wat
kreten die van toepassing zijn op het Natuurkunstproject. Een project dat
moet leiden tot de realisatie van een groots kunstwerk op het TU/e terrein
tussen Vertigo (het nu groene
voormalige Scheikunde-gebouw)
en de Dommel. Een project met een
begroting van ongeveer vier ton.
Een project dat al diverse malen in
de media is geweest (Eindhovens
Dagblad, Sp!ts, Matrix, Radio EFM). Maar vooral een project van
intussen ruim 25 natuurkundestudenten van onze eigen faculteit.
En onlangs heeft dit project met
de toezegging door de TU/e van
50.000 euro aan werkkapitaal groen
Impressie van de ligging van het kunstlicht gekregen. Het kunstwerk gaat
werk. De ei-vormige vijver wordt geer komen!
realiseerd tussen Vertigo en de Dommel.
Hoe zit dat nu precies met het Natuurkunstproject? Het idee om een
kunstwerk te realiseren op het TU/e terrein is ongeveer vijf jaar geleden
ontstaan tijdens de voorbereidingen van een stunt ter gelegenheid van het
8e lustrum van Studievereniging Van der Waals. Het maken van “het grootste
biertje” vond men toch niet fysisch en uitdagend genoeg en had niet de
goede uitstraling. Een kunstwerk waarin een metalen bol gaat zweven
afhankelijk van de hoeveelheid stroom die een aantal zonnepanelen leveren
had deze eigenschappen wel. De begrippen techniek, dynamiek en
duurzaamheid werden hier samengebracht. Het Natuurkunstproject was
geboren.
Al snel werd duidelijk dat oplevering tijdens het 8e lustrum niet
haalbaar was. Op advies van de kunstcommissie van de TU/e was
kunstenaar Alex Vermeulen benaderd, die een geheel nieuw ontwerp bedacht
op basis van het oude idee: een grote vijver met drijvende eieren die ieder

23

een zonnepaneel dragen en
die samen genoeg energie
leveren om een centraal object
te laten zweven. Het project
kreeg de naam “States of Nature”, als onderdeel van
Vermeulens grote project
“States of Humanty”, zie
www.syndicaat.org. Vanaf dat
moment is er hard gewerkt aan
de technische haalbaarheid (in
De zwevende mensfiguur als centraal
samenwerking met de werkobject in de vijver.
plaats van de faculteit Technische Natuurkunde en de Gemeenschappelijk Technische Dienst) en aan
het binnenhalen van sponsorgeld en subsidies. In mei 2003 is daarvoor
zelfs Stichting Natuurkunst opgericht, aangezien het project (financieel) te
groot werd om binnen Studievereniging Van der Waals in een commissie te
worden ondergebracht.
Inmiddels is er 70.000 euro aan subsidies en ruim 250.000 euro aan
sponsorgeld binnengehaald. Ook staat de Stichting op het punt om de
zonnecellen te bestellen en
opdracht te geven tot het
vervaardigen van de eieren,
Genoeg reden voor het College van Bestuur van de TU/e
om hun vertrouwen in dit
project uit te spreken met de
toezegging van het eerdergenoemde werkkapitaal. Het
kunstwerk gaat er komen, met
een geplande oplevering en
opening tijdens de lustrumDe polyester eieren met zonnepanelen, die
week van de TU/e in maart
de nodige energie leveren.
2006.
Meer informatie over het Natuurkunstproject en Stichting Natuurkunst kunt
u vinden op www.natuurkunst.nl. Voor vragen en opmerkingen over het
project, mogelijkheden tot sponsoring (waaronder het adopteren van een
ei) of aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Stichting
Natuurkunst via contact@natuurkunst.nl
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Faculteit - VICI-project
Plastic elektronica met tollende elektronen
Prof. Dr. Bert Koopmans
Dat een oorspronkelijk als lo-tech beschouwd materiaal als plastic
gebruikt kan worden als alternatief medium voor silicium in hi-tech
elektronica, zonnecellen en LED beeldschermen – daar zijn we inmiddels
een beetje aan gewend. Dat we daarbij ook nog gebruik kunnen maken
van de spin van de stromende elektronen om die te manipuleren met een
magnetisch veld, of, plasti(s)c(h)s gezegd, een broodzakje een geheugen
kunnen meegeven – de haalbaarheid dáárvan zal worden onderzocht
binnen mijn VICI-programma “Spin engineering in molecular devices”.
Althans, we hopen meer te leren over de fundamentele processen die
daarbij een rol spelen en de technologische barrières in kaart te brengen
– dat zal al uitdagend en spannend genoeg zijn!
Laten we eens beginnen een blik te werpen op een plastic of organisch
molecuul dat de rol overneemt van een conventionele anorganische halfgeleider zoals Silicium. De basis van de organische materialen bestaat uit
koolstof dat vier elektronen in zijn buitenste schil heeft. In de geconjugeerde moleculen gaan drie van deze elektronen sterk gelokaliseerde σbindingen aan met omringende atomen terwijl het resterende elektron een
zwakkere π-binding vormt. Het is de mobiliteit van deze π-elektronen in
“geconjugeerde” ketens van koolstofatomen, met afwisselend enkele en
dubbele bindingen, die deze materialen hun (half)geleidende karakter geven.
Het gebruik van plastics als alternatief medium voor, bijv. Silicium, kent
meerdere voordelen. Zo kunnen ze goedkoop en in grote hoeveelheden
gefabriceerd worden en zijn ze flexibel, waardoor een groot aantal nieuwe
toepassingen binnen bereik komen. Denkende kleding, verpakking met een
ingebouwde chip, een parasol met ingebouwde zonnecel, een opvouwbaar
beeldscherm of een beeldscherm als behang op de wand. Bovendien biedt
de moleculaire structuur de mogelijkheid om door chemische modificaties
langs eenvoudige weg de elektronische structuur naar believen te
modificeren. Dit kan door middel van substituties van zijketens of variatie
van de lengte van de geconjugeerde ketens. Door het laatste kan
bijvoorbeeld op eenvoudige wijze de grootte van de bandgap van de
halfgeleider worden gevarieerd; hoe korter de keten, hoe groter de bandgap
(zie kader I). Vanzelfsprekend is dit van groot belang voor de engineering
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Geconjugeerde organische moleculen danken hun (half)geleidende
eigenschappen aan de mobiliteit van zwak gebonden π-elektronen in
koolstofketens met afwisselend enkele en dubbele bindingen (a). Voor
een oneindig lange keten (n → ∞ in de structuurformule OPVn in (a))
ontstaat een continue elektronische bandenstructuur met valentie- en
geleidingsband zoals weergegeven in (b). De elektronische bandgap ∆
is minimaal voor deze oneindige keten, en neemt toe als functie van
afnemende ketenlengte (n → ∞) door dat maar een discreet aantal
waarden voor het golfgetal van de golffuncties toegestaan zijn. Door dit
mechanisme, en het feit dat de geconjugeerde systemen veelal een bandgap
overeenkomend met een optische overgang in het zichtbare spectrum
hebben, is de kleur van een LED in een display gebaseerd op organische
materialen langs chemische wijze af te stellen.
van elektronische maar in het bijzonder ook optische eigenschappen,
immers, de bandgap bepaald sterk het emissie en absorptiespectrum van
het materiaal.
Naast deze voordelen staan wel diverse nadelen; de mobiliteit van
ladingsdragers in de organische devices is in de regel vele en vele malen
slechter dan in de hoogst zuiver te prepareren Silicium en III/V halfgeleiders.
Daarnaast moet vaak worden gevochten tegen een geringe stabiliteit; de
materialen kunnen gevoelig zijn voor lucht, vocht, licht, temperatuur en
elektrische stroom. Het is dus zoeken naar een optimalisatie.
Tot op heden is in de moleculaire devices alleen nog maar gebruik gemaakt
van de lading van het elektron – een zelfde situatie als in de klassieke
elektronica een jaar of tien-twintig geleden bestond. Additionele functionaliteit kan worden bereikt door het expliciete gebruik van de elektronen spin.
Dergelijke elektronica wordt, zoals verwacht kon worden, spintronica
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genoemd (zie kader II). Spintronica beschrijft een aantal intrigerende
concepten zoals de “giant magnetoresistance” en is inmiddels niet meer
weg te denken uit toepassingen binnen de informatietechnologie (elke hardeschijf geheugeneenheid heeft een GMR-sensor in de leeskop!) en een groot
aantal sensoren.
Binnen mijn VICI-programma “Spin engineering in molecular devices” zal
een kruisbestuiving van de onderzoeksgebieden van de spintronica en de
moleculaire elektronica worden nagestreefd. In een van de mogelijke device-opties wordt gepoogd een elektronenstroom met behoud van spin te
injecteren vanuit een ferromagnetische elektrode naar een organisch medium. Een dergelijk spininjectie device wordt gezien als de ultieme mix van
de voordelen van de halfgeleider elektronica en magnetische recording
technologie. Nieuwe devices als herprogrammeerbare logica, elektro-optomagnetische schakelingen, THz-modulatie van licht en mogelijk zelfs de
quantumcomputer, worden daarbij genoemd.

Een spin-valve is een typische schakeling uit de spintronica. Elektronen
stromen tussen twee dunne ferromagnetische elektrodes (FM1 en FM2
in figuren (a) en (b) door een niet-magnetische tussenlaag (N). De
ferromagneten zorgen voor een netto ordening van de spin van de
stromende elektronen. Als de dikte van de tussenlaag kleiner is dan de
typische afstand waarover de spin relaxeert door verstrooiingsprocessen
(in metalen typisch in het nanometerbereik), ontstaat een sterk contrast
in de elektrische weerstand: laag als magnetisatie in F1 en F2
gelijkgericht is (a), hoog in de anti-parallelle toestand (b). Dit is het
“giant-magnetoresistance effect” (GMR). Sinds eind jaren ’90 bevat
iedere PC een op GMR gebaseerde leeskop, zonder welk het onmogelijk
zou zijn de extreem kleine magnetische bits (momenteel ~ 30 x 200 nm2)
met voldoende signaal-ruis en voldoende snel uit te lezen (c).
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Het gebruik van een organische halfgeleider zou (naast de reeds gememoreerde, algemene voordelen) voor specifiek spintronisch gebruik nog een
andere attractieve eigenschap bieden: Moleculaire structuren, opgebouwd
uit lichte atomen, staan bekend om hun uiterst lange spinrelaxatie tijden.
Dat wil zeggen, eenmaal in het organische materiaal duurt het zeer lang
voordat het elektron via verstrooiingsprocessen zijn oorspronkelijke spinoriëntatie verliest. De vraag rijst: Zouden we spintronische devices op deze
wijze kunnen realiseren en misschien zelfs met betere eigenschappen dan
op basis van slechts anorganische materialen? Of omgekeerd, zouden we
door het toevoegen van een magnetische component aan een “plastic”
device, naast goedkope rekenkracht, ook een “niet-vluchtige” (d.w.z.
informatiebehoudend zonder dissipatie) geheugenfunctie kunnen
meegeven?
Hoewel aardige suggesties, is nog niets bekend over de wijze waarop spin-

Het onderzoek zal zich richten op enerzijds het genereren van alternatieve
of verbeterde spintronische devices door het implementeren van
moleculaire materialen, anderzijds het inbouwen magnetische
functionaliteit in moleculaire (of plastic) elektronica. Een typisch
voorbeeld zou een spin-OFET kunnen zijn (b). Hierin wordt een
ferromagnetische source (S) en drain (D) electrode gebruikt om
spingepolariseerde ladingsdragers in de moleculaire dunnen film (M) te
injecteren. De ladingsdichtheid kan worden gevarieerd middels een niet
magnetische gate (G). Ladingstransport in het moleculaire medium wordt
veelal beschreven met behulp van “variable range hopping” (c) tussen
locale minimum energietoestanden. Over de injectiestap en relaxatie
van de spin gedurende het transport is nog uiterst weinig bekend.
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gepolariseerd transport plaats vindt in organische systemen. De eerste
uitdaging die in mijn VICI-programma aangegaan wordt is dan ook de
fundamentele geleidingmechanismen in kaart te brengen. Hoe gedraagt
een spin-gepolariseerd elektron zich gedurende transport in een moleculair
materiaal? Het transport wordt vaak beschreven in termen van een
“hoppend” proces tussen locale energieminima in het enigszins wanordelijk
organische materiaal; maar is het aantal hops of de verblijftijd in de locale
“traps” doorslaggevend in de relaxatie van de spin?
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden zullen natuurlijk allereerst
prototype devices gemaakt moeten worden – een proces waarmee me
inmiddels een voorzichtige aanvang gemaakt hebben. Er zijn echter nog
meerdere technologische hordes te nemen. De combinatie van reactieve
ferromagnetische elektrodes met de tere organische verbinding is een niet
triviale. We zullen alle vermogens van onze preperatieve- en analytische
faciliteiten, en samenwerking met een groot aantal groepen nationaal en
internationaal nodig hebben om doorbraken op dit gebied te kunnen forceren.
De weg naar een mogelijke nieuwe klasse van devices zal een moeizame
maar intrigerende zijn. Theoretische en experimentele vaardigheden verdeeld
over meerdere disciplines moeten worden aangesproken. Fundamentele
fysica en technologische ontwikkelingen zullen daarbij noodzakelijkerwijs
hand in hand gaan, met nieuwe applicaties in het vizier – zoals onderzoek
aan de TU/e betaamt.
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VENI-verslag
Fotoimpressie van de jaarlijkse barbecue
van VENI & Van der Waals

Een ruime keuze aan (luxe)
vlees en voldoende brood en
salades zorgde voor goed gevulde magen.

Onder de bezoekers van de barbecue
bevonden zich Harry Otten (tweede van
rechts), ook bekend als weerman en
mede-oprichter van MeteoConsult, en Jos
Schlangen (tweede van links), oudvoorzitter van VENI.

Met meer dan 55 bezoekers was barbecue en borrel zeer geslaagd. Bovendien
was er een goede mix van studenten, pas afgestudeerden en “ervaren” VENIleden.
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VENI Activiteitenkalender
23 oktober

Excursie Museum Boerhaave

Overige activiteiten
23 september

Afscheidsrede Prof. Dr. Ir. Daan
Schram

14 oktober

Reünie SVTN “J.D. van der
Waals” t.g.v. het 9e lustrum

