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Jeroen Rietjens, redacteur

Beste alumnus,

Ietwat later dan gebruikelijk heeft u het eerste VENI-blad van 2006
ontvangen. Ondanks dat er binnen VENI nogal wat veranderingen hebben
opgetreden, zullen we ons best blijven doen om vier keer per jaar het VENI-
blad uit te brengen.

Wat zijn dan deze veranderingen binnen VENI? Allereerst hebben
tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering Igor Aarts en Jan-Jaap
Koning besloten uit het bestuur te treden en is Wiebe Wagemans toegetreden
tot het bestuur. De rolverdeling binnen het bestuur is daardoor veranderd,
zoals de oplettende lezer heeft gezien op de binnenkant van de kaft: Erik
Kieft hanteert nu de voorzittershamer, Jeroen Rietjens is secretaris en Wiebe
Wagemans zal vanaf volgend VENI-blad redacteur zijn. Daarnaast is er
besloten een Activiteitencommissie op te richten, waarin VENI-leden
kunnen plaatsnemen om ideeën te genereren voor nieuwe activiteiten en
voor de organisatie daarvan. Op dit moment hebben Jan-Jaap Koning, Arno
Wilbers en Sonja Knols-Jacobs plaatsgenomen in deze Activiteiten-
commissie. Mocht u zelf interesse hebben, laat het ons weten! En niet in de
laatste plaats heeft VENI, dankzij VENI-lid Frans Snik, een nieuw logo
dat vanaf nu gebruikt zal worden op briefpapier, het VENI-blad en ook op
de website. De notulen van de Algemene Ledenvergadering vindt u achterin
dit blad.

Verder kunt u in dit blad een aantal (foto)verslagen lezen van net
zoveel geslaagde VENI-activiteiten: de excursie naar Museum Boerhaave,
de avondlezing na afloop van de ALV en natuurlijk van de lezingenavond
“Energie in balans”. VENI-lid René van de Veerdonk brengt verslag uit
van zijn ervaringen bij Seagate in Pittsburgh (VS) en een drietal kersverse
hoogleraren aan de faculteit Technische Natuurkunde komen in een kort
interview aan het woord.

Rest mij niets dan u voor de laatste maal vanaf deze plaats bijzonder veel
leesgenot toe te wensen.

Redactioneel
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Bericht van de penningmeester betreffende de
contributie:

Bij degenen die aan VENI een machtiging hebben verstrekt voor de
inning van de jaarlijkse contributie, zal een dezer dagen, waarschijnlijk
begin mei, de contributie (15 euro) worden afgeschreven. De overige
contributieplichtige leden ontvangen binnenkort weer het verzoek
tot betaling van de contributie (16 euro), met bijbehorende acceptgiro.
Bij dezen wil ik iedereen alvast verzoeken de contributie tijdig te
voldoen en niet te vergeten om bij betaling het op de acceptgiro
geprinte lidnummer te vermelden. Bij voorbaat dank!

Patrick van Aarle, penningmeester

VENI-Nieuws
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Nieuwsflits

Nieuwe hoogleraren aan de Faculteit Technische
Natuurkunde

Sinds het verschijnen van het vorige VENI-blad, is de faculteit
Technische Natuurkunde drie hoogleraren rijker.
De heren dr. Paul Koenraad, dr. ir. Henk Swagten en dr. Herman
Clercx mogen sinds begin dit jaar “Prof.” voor hun naam zetten,
vanwege het feit dat zij alledrie een VICI-prijs hebben gewonnen.
Verderop in dit blad vindt u een kort interview met deze VICI-
laureaten.

VENI feliciteert de nieuwe hoogleraren met hun benoeming en wenst
hen veel succes met hun onderzoek.
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Buitenland
Mag het een gigabyteje meer zijn?

René van de Veerdonk

Als ik dit aan het schrijven ben, is de stad waar ik nu
woon in de ban van de aankomende Superbowl. Dit zou
voor een Amerikaan voldoende zijn om de keuze te
beperken tot slechts twee steden. Voor Nederlanders is
dit misschien minder voor de hand liggend, dus zal ik
het even uitleggen. Ik werk voor Seagate Research in
Pittsburgh, een stad van ongeveer 400.000 inwoners in
de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten. Deze stad is de thuisbasis
van de Pittsburgh Steelers, een Amerikaanse voetbalploeg, en dit jaar zijn
ze erin geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs, de
Superbowl. In Amerika is dat een “big deal” en het gaat op de radio en
televisie al twee weken nergens anders meer over. Ik verwacht dan ook dat
talloze Pittsburgers deze wedstrijd zullen opnemen en nog talloze keren
terugkijken. Tenminste, als er gewonnen wordt.

En dat opnemen brengt me bij mijn baan bij Seagate, waar ik werk
aan het ontwikkelen van de volgende generatie technologie voor harde
schijven. En harde schijven zitten al lang niet meer alleen in een computer.
Ze worden steeds populairder voor allerlei nieuwe toepassingen, met name
voor consumenten. Goede voorbeelden zijn digitale video recorders (Tivo
heeft deze toepassing erg populair gemaakt in de V.S.) en MP3 audio/video-
spelers (de Apple’s iPod is hier een enorme hit). Naar verwachting worden
harde schijven binnenkort ook in auto’s ingebouwd, voor navigatie systemen
of voor entertainment (in de V.S. kunnen kinderen al vaak op de achterbank
een DVD bekijken). En dan zijn er nog de mobiele telefoons, waar ook
steeds meer informatie in de telefoon zelf wordt bewaard. Informatie is
waar alles om draait. En steeds meer daarvan wordt digitaal aangeleverd,
gebruikt, en opgeslagen, zoals muziek, video, en foto’s. En waar laat je die
informatie allemaal? Op harde schijven van Seagate, natuurlijk!

Goed, even een stapje terug. Ik ben in 1989 begonnen aan mijn opleiding
Technische Natuurkunde in Eindhoven. Mijn afstuderen heb ik via de groep
van Prof. Wim de Jonge gedaan aan het Philips Natuurkundig Laboratorium,
waar ik bezig was met wat nu “spintronics” heet. En eigenlijk is er sinds
die tijd fundamenteel niet zo heel veel veranderd. Na mijn afstuderen ben
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ik in dezelfde groep gepromoveerd op een vergelijkbaar onderwerp. Mijn
onderzoek naar magnetische tunnel juncties bracht me naar Boston, waar
het me lukte om een samenwerking op te zetten met Jagadeesh Moodera,
een vooraanstaande wetenschapper in het veld aan het Massachusetts In-
stitute of Technology. Van de laatste drie jaren van mijn promotie heb ik
ongeveer de halve tijd in Boston doorgebracht. Ik raakte er goed bevriend
met Janusz Nowak, één van de post-docs in de groep. Janusz werd door
Seagate benaderd om de tunnel junctie technologie te ontwikkelen voor de
leeskop voor harde schijven en verhuisde naar Minneapolis. Toen ik klaar
was, nodigde hij me uit om een verhaaltje te komen geven. Hij introduceerde
me ook in Pittsburgh, waar Seagate net bezig was om een nieuwe Research
afdeling op te zetten. Ik mocht daar op gesprek komen en werd aangenomen.
Ik heb later gemerkt dat in de V.S. persoonlijke contacten erg veel helpen
tijdens het selectie proces voor nieuwe medewerkers, met name omdat er
zoveel verschil in niveau is tussen al die universiteiten hier.

In oktober 1999 ben ik met twee volle koffers richting Amerika
vertrokken en ik zit er nog steeds. En daar was ik dan, helemaal alleen in
Pittsburgh. Nou ja, niet helemaal. Als één van mijn toen ongeveer 40
collega’s trof ik daar ene Paul van der Heijden. Die kende ik nog! Hij was
één van de elf studenten waarmee ik tijdens mijn introductieweek Eindhoven
leerde kennen. We zijn uiteindelijk ook bijna gelijktijdig in dezelfde groep
eerst afgestudeerd en later gepromoveerd, op onderwerpen die erg op elkaar
aansloten. Hij was me een paar maanden voor in Pittsburgh, na eerst een
jaar bij een concurrent te hebben gewerkt, voor dezelfde persoon die toen
mijn baas zou worden. Op momenten als dat denk je, de wereld is klein.

Mijn collega’s bij Seagate Research komen uiteraard niet alleen uit
Eindhoven. Het is een heel internationaal getinte groep. Naast Nederland
hebben we ook representanten vanuit België, Frankrijk, Groot-Brittannië,
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Zweden, verschillende voormalige Sovjet-
republieken, Turkije, Cyprus, Servië, Albanië, Tunesië, India, Singapore,
China, Taiwan, Zuid Korea, Japan, de Filippijnen, Australië, en, oh ja, ook
nog een paar Amerikanen en Canadezen. En dan hoop ik dat ik niemand
vergeten ben. Alles bij elkaar ongeveer 80 gepromoveerden op een totaal
van ongeveer het dubbele. Mijn meeste collega’s zijn, net als ik, aangenomen
als vers gepromoveerden vanuit allerlei verschillende disciplines, zoals
Natuurkunde, Materiaalkunde, Scheikunde, Wiskunde, Informatica, en
Elektrotechniek. Dit maakt een erg gevarieerde, jonge, en multiculturele
werkomgeving. Voeg daar nog een uitdagende werkopdracht aan toe en je
hebt een erg leuke baan.
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Tezamen zijn wij de meest vooruitgeschoven denktank voor nieuwe
opslagtechnologie binnen Seagate. Onze missie is om aan een technologie
te werken die tussen de vier en tien jaar in de toekomst in producten zou
kunnen uitmonden. Seagate Research is opgezet in 1998 door Mark Kryder,
tot dan een professor aan de Carnegie Mellon Universiteit (CMU) en
oprichter and directeur van het Data Storage and Systems Center aldaar
(het zal niemand verbazen dat CMU toevallig ook in Pittsburgh gelegen
is). De reden voor Seagate om rond die tijd een onderzoeksafdeling op te
zetten was de bewuste keuze om zelf technologie te gaan ontwikkelen. Tot
dan toe wachtte Seagate af tot (meestal) IBM iets nieuws had uitgevonden,
om het dan zo snel mogelijk te kopiëren en goedkoper in productie te
brengen. In een tijd waarin time-to-market steeds belangrijker werd, omdat
de meeste winst vlak na de introductie van nieuwe producten gemaakt werd,
was deze strategie snel zijn waarde aan het verliezen.

Maar waar werken we nu eigenlijk aan? Alle informatie in een typische
harde schijf wordt opgeslagen in de richting van de magnetisatie van kleine
korreltjes, zoals enigszins schematisch wordt uitgelegd in de figuur. Denk
voor ieder korreltje aan een klein permanent magneetje. Je kunt de richting

Schematisch overzicht van twee verschillende architecturen voor magnetische
data opslag. Links wordt de informatie opgeslagen in de traditionele in-vlaks
richting van de magnetisatie, terwijl rechts de meer efficiënte loodrechte
richting wordt benut. De ontwerpen voor de schrijfkoppen (rechterkant van de
lees-schrijf kop) verschillen wezenlijk van elkaar. Loodrechte data-opslag
vereist ook een extra magnetische laag onder het opslag medium.

René van de Veerdonk
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van zo’n magneetje veranderen door een lokaal magnetisch veld aan te
brengen. Dat gebeurt in een harde schijf met een (hele kleine) elektromag-
neet, net als in een (ouderwetse) VHS videorecorder of (nog ouderwetser)
audio-tape. Het magneetveld lekt uit een smalle spleet die is uitgespaard in
een zacht-magnetisch jukje, waar ook nog een spoel omheen zit gewikkeld.
Het magnetische opslag medium snelt zich van links naar rechts aan deze
spleet voorbij en ziet een magnetisch veld voornamelijk ook in deze richting.
Als nu de stroom in de spoel tussen positief en negatief wordt gewisseld,
worden de kleine magneetjes afwisselend naar links (een “0” bit) of rechts
(een “1” bit) gemagnetiseerd. Om deze digitale informatie weer uit te lezen,
detecteren we de hoeveelheid en richting van de magnetische flux die uit
het medium lekt op die plaatsen waar de overgangen tussen naar links en
naar rechts georiënteerde korreltjes zijn gelokaliseerd. Dit is vergelijkbaar
met de manier waarop een kompas het magneetveld van de aarde detecteert,
maar dan met een sensor waarvan de weerstand afhangt van de richting van
het magnetisch veld. Dit principe van data opslag wordt aangeduid met
“longitudinal magnetic recording”.

Aan dit principe is in de afgelopen 50 jaar niet zo veel veranderd.
Alleen de lengteschaal is steeds verder verkleind. Zoals volgens Moore’s
Law in de halfgeleider industrie iedere 18 maanden het aantal transistoren
op een chip verdubbelt, werd de informatie-dichtheid op een harde schrijf
tijdens de tweede helft van de jaren negentig iedere 12 maanden verdubbeld.
Dat was sneller dan de historische trend, die een nog steeds indrukwekkende
60% groeicurve liet zien, een prestatie waar vrijwel geen enkele andere
industrie, inclusief de halfgeleider industrie, op terug kan kijken. Onze
industrie wordt daarom ook wel eens met de topsport van de high-tech
industrie vergeleken. Innovaties volgen elkaar razendsnel op en de winst
van een bedrijf wordt voornamelijk bepaald door de snelheid waarmee die
innovaties goedkoop en in massa geproduceerd kunnen worden. De
technologisch leider heeft dus een groot voordeel.

Als eerste project voor Seagate Research zijn we begonnen met het
ontwikkelen van de zogenaamde “perpendicular magnetic recording”. Dit
is nog steeds magnetische data opslag, maar werkt ietsje anders. In plaats
van naar links en naar rechts worden de magnetische korreltjes nu omhoog
en omlaag gemagnetiseerd. Dit lijkt een kleine stap, maar vergt nogal wat
veranderingen verspreid over het hele systeem, van de fabricage van het
opslag medium tot het ontwerp van de elektromagneet en de error-correctie
technieken die worden toegepast. Het hele product moest op de schop.
Daar zijn we in 1999 mee begonnen. Nu, zo’n zes jaar later, zien we de



11

jaargang 13 - nummer 1

eerste producten met loodrechte magnetische opslag technologie op de
markt verschijnen en als Seagate zijn we de eerste die deze technologie
massaal gaat gebruiken. De eerste generatie is gericht op notebook com-
puters (met een opslag capaciteit van 160 Gb) en later dit jaar komt een
miniatuur model uit voor mobiele telefonie en andere kleine gadgets (12
Gb capaciteit). Voor deze toepassingen komt de grotere opslag-capaciteit
in een kleiner volume het meeste tot zijn recht.

Met een compleet nieuw ontwerp kwamen ook nieuwe problemen.
Voor mij specifiek werkten de typische meettechnieken niet meer en moesten
we zelf onze weg zoeken. (Niet alleen) ik ben bezig geweest met het bouwen
van meetapparatuur om de magnetische opslag media te bestuderen. Zo is
daar een optische magnetometer gebaseerd op de detectie van de Kerr rotatie
van gepolariseerd laserlicht dat reflecteert aan een magnetisch oppervlak.

Resume van René van de Veerdonk

1983-1989
 Atheneum B Hertog Jan College, Valkenswaard

1989-1993
Studie Technische Natuurkunde, TU/ e
Afgestudeerd aan het Philips Natuurkundig Laboratorium via de

groep van Prof. W.J.M. de Jonge
“Perpendicular and in-plane magnetoresistance measurements on

Co/Cu (100) multilayers”

1993-1999
Promotie Technische Natuurkunde, TU/e
Gepromoveerd aan het Philips Natuurkundig Laboratorium en aan

het Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachu-
setts, Verenigde Staten, via de groep van Prof. W.J.M. de Jonge

“Spin polarized transport in magnetic layered structures: 1/f noise
and tunnel junctions”

1999-heden
Research Staff Member bij Seagate Research, Pittsburgh, Pennsyl-

vania, Verenigde Staten, waar ik voornamelijk werk aan het
ontwikkelen van karakterisatie methoden (hardware, software, en
modellen) van toekomstige magnetische opslag media

René van de Veerdonk
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Dit apparaat is nu de standaard meettechniek voor het snel karakteriseren
van media loodrechte anisotropie. We hebben ook een magnetoweerstands
microscoop gebouwd, welke te vergelijken is met een STM waarvan de tip
door een lees-schrijf kop is vervangen. Dat apparaat hebben we gebruikt
om te meten hoe onze lees-schrijf koppen werken en daarnaast hoe ons
medium reageert op snelle magnetische pulsen. Onze speeltuin is een
gepulste laser (vraag Prof. Bert Koopmans voor details), waarop onder
meer een student uit Eindhoven inmiddels is afgestudeerd. Ook hiermee
kunnen we naar snelle magnetisatie veranderingen in media kijken. Om al
die apparaten te besturen heb ik software moeten schrijven, waarvoor we
de LabVIEW programeer taal gebruiken.

Naast de meettechnieken en apparatuur moest de manier waarop de
resultaten werden geïnterpreteerd op de schop. Daarvoor is een gezonde
combinatie van analytisch en numeriek modeleerwerk nodig. Alle
veronderstellingen hebben we opnieuw moeten bekijken en soms moeten
vervangen door compleet nieuwe concepten. Een kladblok, Matlab, en
FORTRAN zijn in deze arena daar mijn beste vrienden.

Al met al heb ik een uitdagende baan gevonden, waar ik iedere dag
weer na moet denken. Mijn opleiding Technische Natuurkunde gebruik ik
nog dagelijks, maar ik heb ondertussen ook elementen van andere technische
disciplines opgepikt. De interacties tussen de verschillende disciplines die
nodig zijn om een nieuwe technologie te ontwikkelen in al zijn facetten is
erg stimulerend en kan ik iedereen aanbevelen. Nu loodrechte data opslag
zijn intrede in de echte wereld aan het maken is, zijn wij naar weer nieuwere
technologieën overgestapt. Het wordt steeds moeilijker om in hetzelfde
tempo vooruitgang te maken en er zijn dan ook nog genoeg uitdagingen
om mijn leven hier interessant te houden. Maar voor een artikel over Heat
Assisted Magnetic Recording, Patterned Media, of Probe Storage moet je
nog maar eens terug komen.

Oh ja, de Steelers hebben de Superbowl gewonnen! Pittsburgh kan
er weer vijfentwintig jaren tegen. Laat de DVR’s maar rollen ...
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Zon en eetbare bloemen
Zoveel zon hadden ze in de kerstvakantie zelden aanschouwd: de Venileden
die op donderdag 29 december zich verzamelden in het Leidse museum
Boerhaave. Met een opkomst van 27 mensen, waaronder maar liefst 11
natuurkundige nakomelingen, was deze eerste familie-excursie van Veni
zeer geslaagd te noemen.

Onder leiding van twee
dekundige gidsen verkenden de
aanwezigen het museum. We
passeerden een replica van het 16e-
eeuwse anatomisch theater. Vroeger
kon men daar als zondags vermaak
op de publieke tribune zien hoe
dagenoude lijken - voornamelijk
van veroordeelde misdadigers - in
het belang van de wetenschap
werden ontleed. Via het eerste her-
barium, bedekt onder een kleed ter
bescherming van de gedroogde
planten en kruiden, bereikten we de
zaal met Nederlandse Nobelprijswinnaars. Van Zeeman, Lorentz en
Kamerlingh Onnes waren er meerdere originele opstellingen te zien. “Van
der Waals is vooral bekend van zijn theorieën, dat is wat moeilijker tentoon
te stellen,” sprak de gids, terwijl hij de gipsen modellen aanwees die de
toestandvergelijking verduidelijkten.

Tenslotte kwamen we terecht
in het speciale deel van de tentoon-
stelling: “De Zon, een eeuwig
mysterie”. Hier was het meest
interactieve deel van het museum:
met tralies kon je spectra laten zien,
met filmpjes, al dan niet geschonken
door een van de Venileden, werd het
Nederlands zonneonderzoek onder
de aandacht gebracht. Vanzelf-
sprekend mocht hier ook Marcel
Minnaert niet ontbreken, die gretig

VENI-verslag

Naast werk van Nobelprijswinnaars,
was er ook een van de eerste elektronen-
microscopen te aanschouwen.

De elektriseermachine van Wimshurst
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gescoord werd door de 11 kinderen die door
hun vaders waren meegetroond. Voor deze
kleineren onder ons, die wellicht wat minder
geinteresseerd waren in de geschiedenis van
de ethertheorie, of de finesses van de lenzen
en klokken van Huygens, was er een namelijk
een speurtocht door het museum. Hiermee
konden zij van het museum een telescoop
winnen. Voor de beste Venitelg was er
bovendien een klein prijsje van Veni. Dat
intelligentie erfelijk is, bleek maar weer: alle
elf inzenders hadden alle vragen goed.
Uiteindelijk is in een dubbelblinde trekking
Priya Koning als winnares van de over-
heerlijke eetbare snoepbloemen uit de bus
gekomen.

Vanwege het succes van deze excursie, beraden we ons op een vervolg
van dit initiatief. Houd in uw agenda dus alvast een plekje vrij ergens tussen
Kerst en Oud en Nieuw van dit jaar.

De gelukkige winnares met een
overheerlijke bos bloemen.
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Aankondiging

Alumnivereniging VENI
&

 SVTN “J.D. van der Waals”

organiseren op

vrijdag 16 juni
de jaarlijkse

VENI-barbecue
Voor slechts 7,50 euro kunt u vanaf 17.00 uur genieten van een
heerlijke barbecue onder het genot van een van de vele speciale
bieren of andere (fris)dranken in de “Salon” in de g-vleugel van N-
laag.

Daarnaast is dit weer een uitstekende gelegenheid om met uw
studievrienden of oud-collega’s bij te praten. Om de voetballiefhebber
tegenmoet te komen, zal de WK-wedstrijd Nederland-Ivoorkust in
de “Salon” worden vertoond.

Meld u aan via phys.veni@tue.nl.
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Naam: Henk Swagten
Vakgroep: Fysica van Nanostructuren
Vici 2002: Spin van elektronen benutten

Dit onderzoek gaat na wat de mogelijkheden zijn om
de ‘spin’ (magnetische eigenschappen) van elektronen
te benutten in onder andere halfgeleiders. De traditio-
nele halfgeleiderindustrie benut alleen de elektrische
eigenschappen van het elektron.

Hoe loopt het project en wat zijn op dit moment de belangrijkste
uitdagingen?
Het project is veel ruimer dan de korte omschrijving hierboven doet
vermoeden; die journalisten van tegenwoordig ...
Naast het integreren van halfgeleidende of isolerende lagen in nieuwe
spintronica-apparaatjes is er minstens zoveel aandacht voor ontwikkelingen
binnen de nanotechnologie. Een enorme uitdaging is het creëren van
superkleine magnetische structuren en het observeren/manipuleren van spin-
eigenschappen (“spin spotting”) via een magnetische variant van de scan-
ning tunneling microscope. Binnenkort hopen we op een doorbraak!

Waar staat het project over tien jaar?
Er zal over 10 jaar absoluut duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van
concrete toepassingen van “semiconductor spintronics”. Er gebeurt nu
enorm veel in dit veld, en we zullen aan spannende fysica kunnen werken,
da’s duidelijk. Maar het creëren van functionele elektro-optische devices
is niet vanzelfsprekend. Wat betreft de magnetische nanodevices ben ik
iets minder terughoudend. De miniaturisatie gaat gewoon door, we zullen
apparaatjes kunnen maken die specifiek werken dankzij de enorm
gereduceerde afmetingen, en er zullen zich fascinerende fysische verschijn-
selen voordoen op het gebied van de “spin spotting”, daar ben ik van
overtuigd. Een prachtig gebied om in te mogen werken!

Interview
VICI-hoogeleraren Swagten, Clercx en Koenraad
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Zijn er met uw benoeming nog onverwachte dingen veranderd?
Bedoelt u iets met salaris of zo? Je weet, daar praten wij nuchtere hollanders
niet zo gemakkelijk over (ha ha). Tja, onverwachte dingen, de naamplaatjes
en visitekaartjes hebben een update gehad, geen echte verrassing dus. Op
de schaarse momenten dat ik een balletje trap bij het FNA/TPM team “Spin
‘m d’r in” word ik plotseling als “profvoetballer” betiteld, geinig toch. Het
VICI project is trouwens al enige tijd bemand met een tweetal promovendi
en recentelijk een postdoc, dus die rijdende trein blijft gewoon op snelheid!
Het verwerven van nieuwe fondsen (liefst met een Meuro omvang zoals
bij NWO/VICI) zal m’n speciale aandacht krijgen in de nabije toekomst,
om zo het TU/e onderzoek aan spintronics en aanverwante gebieden (zie
VICI- laureaat Koenraad & Koopmans) nog steviger op de kaart te zetten.

Hoe reageerde uw familie en omgeving op uw benoeming?
Enthousiasme, gelukwensen, blijdschap, knuffels, u kent dat wel …
M’n meisje (echtgenote Hannie red.) trakteerde me op een onverwacht
etentje op de dag dat De Jonge en Kopinga het goede nieuws kwamen
brengen, bere-gezellig! Zoon Stef spreekt me nu consequent aan met “prof-
drir”, en dochter Christy belooft (me uit) te lachen bij het dragen van de
charmante baret.

Is de Toga al besteld?
Misschien moet ik eerst een datum prikken voor de intreerede?
En sparen voor een vet feest nadien?
Zien we dan wel weer verder …

Naam: Herman Clercx
Vakgroep: Turbulentie & Werveldynamica
Vici 2003: De plaagalg verslagen

De aanwezigheid van plaagalgen in kust-
wateren vormt een nachtmerrie voor de visserij
en het toerisme, vanwege de bedreiging die
hiervan uitgaat voor de volksgezondheid. Dit
onderzoek gaat na welke biologische en
stromingseigenschappen essentieel zijn om
voorspellingsalgoritmen voor de verspreiding
van plaagalgen te ontwikkelen.
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Hoe loopt het project en wat zijn op dit moment de belangrijkste
uitdagingen?
Momenteel zijn drie promovendi aan het werk. In twee projecten wordt
d.m.v. numerieke simulaties de verspreiding van deeltjes in geofysische
turbulentie bestudeerd. Essentieel hierbij is het formuleren en testen van
generieke modellen zodat niet noodzakelijkerwijs alle details van de
turbulente stroming en de specifieke biologische eigenschappen van de
deeltjes meegenomen hoeven te worden om de verspreiding van algen goed
te voorspellen. In een derde project wordt een uniek experiment opgezet
om met een hoge ruimtelijke en temporele resolutie de paden van deeltjes
in roterende turbulentie te reconstrueren. Dit is het eerste experiment in
zijn soort en van belang om het effect van rotatie op turbulentie te begrijpen.
Het verbinden van het fundamentele onderzoek met de toepassing, d.w.z.
de opschaling naar geofysische stromingen die gebruikt worden in
voorspellingsalgoritmen, zal binnenkort van start gaan met een PostDoc.

Waar staat het project over tien jaar?
Over tien jaar verwacht ik dat het mogelijk moet zijn om betrouwbare
generieke modellen voor de verspreiding van algen beschikbaar te hebben
om te gebruiken in voorspellingsalgoritmen.

Zijn er met uw benoeming nog onverwachte dingen veranderd?
Nee, niet echt. Naast het VICI-programma was ik al verantwoordelijk voor
diverse projecten, en al deze activiteiten lopen vanzelfsprekend door.

Hoe reageerde uw familie en omgeving op uw benoeming?
Enthousiast! Hoewel mijn drie kinderen nog te klein zijn om het allemaal
goed te begrijpen was één van de eerste vragen van mijn dochter Hannah
(de oudste, 6 jaar):  “Gaat papa nu ook in zo’n zwarte jurk lopen?” Dat
vond ze wel spannend.

Is de Toga al besteld?
Ja, en die hangt inmiddels al in zo’n speciaal kastje in de togakamer.
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Vakgroep: Halfgeleiderfysica
Vici 2004: Nanomagnetisme in halfgeleiders

Halfgeleidermaterialen zijn essentieel in de ICT
vanwege de excellente manipulatie van elektrische en
optische informatie. Deze materialen zijn echter nog
ongeschikt voor magnetische informatieverwerking.
Microscopisch onderzoek aan afzonderlijke magne-
tische atomen en minuscule magnetische nanoclusters
moet leiden tot ultrasnelle geïntegreerde schakelingen
voor informatieverwerking, opslag en verzending.

Hoe loopt het project en wat zijn op dit moment de belangrijkste
uitdagingen?
Het project is een logisch vervolg van een tweetal belangrijke
onderzoekslijnen waar ik in de afgelopen jaren aangewerkt hebt. Aan de
ene kant betrof dit het onderzoek aan halfgeleidernanostructuren met
afmetingen van een 10-tal nm in elke richting. In deze structuren treden
een heel aantal interessante quantum effecten op die veroorzaakt worden
door de nanoscopische afmetingen. Deze quantum effecten maken het
mogelijk om bijvoorbeeld betere halfgeleiderlasers te bouwen. De tweede
onderzoekslijn betrof het onderzoek aan individuele magnetische ionen
met behulp van een zogenaamde scanning tunnel microscoop. We zijn als
eerste in staat geweest om de ladingsverdeling van een enkel elektron
gebonden aan een magnetisch ion te meten. In de komende jaren gaan we
nu halfgeleidernanostructuren onderzoeken waarin we magnetische ionen
hebben ingebouwd. Dit moet het mogelijk maken om optische, elektronische
en magnetische functionaliteit, gebaseerd op quantum effecten, in een
materiaal te combineren. Dit is een  nieuw terrein in de materiaalfysica.

Waar staat het project over tien jaar?
Ik hoop dat we dan optische, elektronische en magnetische quantum effecten
in magnetisch gedoteerde halfgeleider nanostructuren goed begrijpen en
een paar interessante nieuwe onverwachte verschijnselen hebben gevonden.
Het zou ook erg leuk zijn als er zicht is op een paar echte toepassingen die
gebruik maken van ons werk.

Naam: Prof.dr. Paul Koenraad
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Zijn er met uw benoeming nog onverwachte dingen veranderd?
Niet direct of het moet zijn dat men misschien toch wat beter naar je
mening luistert in de werkomgeving.

Hoe reageerde uw familie en omgeving op uw benoeming?
De familie en vriendenkring vonden het erg leuk dat deze erkenning kwam
maar ik denk dat ze vooral het feestje wat we gegeven hebben erg leuk
vonden.

Is de Toga al besteld?
Nee, dat is er nog niet van gekomen. Ik heb ook nog geen gelegenheid
gehad om hem voor een eerste keer officieel aan te trekken. Graag had
ik in het cortege meegelopen bij de 50ste Dies viering maar helaas heb ik
elders verplichtingen.
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Energie in Balans: zon en microturbines
door Sonja Knols

De naam van de eerste spreker bleef tot op het laatste moment een verrassing.
Uiteindelijk genoot een publiek van ongeveer 30 mensen op woensdag 22
maart van de laatste nieuwtjes
op het gebied van elektriciteits-
opwekking. Dr. Edward Ha-
mers van Akzo Nobel en prof.
Dominiek Reynaerts van de KU
Leuven hielden twee gevari-
eerde en enthousiaste lezingen
over respectievelijk flexibele
zonnecellen, en kleinschalige
turbines en micro-energie-
opwekkers.

Edward Hamers was zo sportief om op het laatste moment in te vallen voor
Frans van Hulle van de European Wind Association, die onverwacht
verhinderd was. Hamers deed in zijn lezing uit de doeken hoe Akzo Nobel
werkt aan flexibele roll-to-roll zonnecellen. Hij startte met het uit de wereld
helpen van een misvatting: “In Nederland is per vierkante meter maar 2,5
keer minder zonne-energie beschikbaar dan midden in de Sahara. Ook
tijdens een typische Nederlandse druilzomer moet er dus zon genoeg zijn
om er energie uit te halen.”

“Op dit moment groeit de markt voor zonne-energie met 25 procent per
jaar. Deze markt wordt nu nog voornamelijk gedreven door subsidies. Akzo
wil met het Helianthosproject de kosten van zonnepanelen omlaag brengen
door de kosten per module en de kosten voor de installatie en integratie
van de panelen drastisch te verlagen. De kosten voor de integratie van de
zonnepanelen zijn op dit moment vaak even hoog als de totale kosten van
het paneel zelf,” lichtte Hamers het idee achter het project toe.

Bescherming tegen zon
Bij Akzo worden lagen amorf silicium in een roll-to-roll proces op een
aluminiumfolie gedeponeerd. Dit is een goedkope oplossing. Het hele proces

VENI-verslag
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kan bovendien bij hoge temperaturen plaatsvinden, wat de kwaliteit van
het paneel ten goede komt. Aan het einde van het proces wordt de flexibele
zonnecel van de folie afgehaald en op een plastic folie geplakt. Deze moet
de cel ruim twintig jaar beschermen tegen vocht, hagel, brand en … zon!

De plasmafysicus lichtte de huidige
stand van zaken toe: “Onlangs is de
eerste pilot productielijn opgestart.
De efficiëntie van de flexibele
zonnefolies die we nu kunnen maken
is ongeveer 6 procent. Verdere re-
search moet deze efficiëntie
verbeteren. Zo werken we bijvoor-
beeld aan combinaties tussen amorf
en kristallijn silicium om een groter
deel van het zonnespectrum te
benutten. Met deze combinatie is in
Jülich op een plak van 10 bij 10 cen-
timeter al een efficiëntie van 9
procent gehaald.”

Er zijn legio toepassingen voor de folie te verzinnen: je kunt hem uitrollen
op daken, vastmaken aan kleding (bijvoorbeeld als energievoorziening voor
ingebouwde elektronische apparatuur), op tenten, in auto’s, of langs
snelwegen. “En de voorziene kosten vallen alleszins mee: als je de folie
integreert in je dak, ben je voor een paar duizend euro voorzien van een
dakbedekking die nog elektriciteit levert ook.”

Na deze lezing en enkele vragen uit de zaal, sprak prof.dr. Dominiek
Reynaerts van de Katholieke Universiteit Leuven over het opwekken van
energie op microschaal.

Lokale energie
“Er is een toenemende vraag naar lokale energie, denk aan gsm’s, laptops,
sensoren in auto’s, en robots bijvoorbeeld,” opende Reynaerts zijn verhaal.
“Het vermogen dat we nodig hebben voor die toepassingen wordt in
verhouding steeds groter. Als je kijkt naar je gsm, is dat ding alleen zo
groot omdat de accu zo groot is, de chip wordt steeds kleiner. We zoeken
daarom naar kleine energieopwekkers.”
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Als je energie wilt opwekken op kleine schaal, zul je het uit je omgeving
moeten halen. Temperatuurverschillen, drukverschillen, menselijke
beweging of trillingen liggen dan voor de hand. Het gebruik van
temperatuurverschillen is tot op heden meer een droom dan werkelijkheid.
“Een temperatuurverschil van tien graden levert een maximaal
Carnotrendement van 3,2 procent,” lichtte de Belgische hoogleraar toe.
Een ander idee was het gebruik van de stapenergie die je opwekt als je
loopt. “Maar metingen toonden aan dat je daar maximaal 330 microwatt
per vierkante centimeter uit zou kunnen halen.” Oogsten van de energie uit
een houten vloer die trilt als je er overheen loopt? “Onderzoekers hebben
proefpersonen veertig minuten over zo’n vloer laten lopen en gemeten
hoeveel energie je daaruit zou kunnen oogsten. Maar dat bleek nuttiger te
zijn als fitnessoefening voor de proefpersonen dan als energiebron,” lachte
Reynaerts.

Zelf richt hij zich met zijn groep
in Leuven op het ontwikkelen
van microturbines: systemen van
enkele centimeters groot waarin
verbrandingsprocessen plaats-
vinden die een rotor laten
draaien. En dat lijkt wonderwel
te werken. Reynaerts’ groep
heeft inmiddels een turbine
gemaakt van 1 bij 2 centimeter
die met een drukverschil van 1
bar een vermogen van 50 Watt
wist op te wekken. “En dat was
niet eens een optimaal ontwerp,” verhaalde de werktuigkundige enthousiast.

Uitdagingen zijn er nog genoeg. “Zo’n turbine haalt idealiter temperaturen
van 800 tot 1200 graden. Maar kleine voorwerpen op zo’n hoge temperatuur
houden is erg moeilijk. Je hebt veel minder volume om de warmte in op te
wekken, maar in verhouding veel meer oppervlak om de warmte kwijt te
raken. Op dit soort schalen loop je al snel tegen de grenzen van de
thermodynamica en de stromingsleer aan.” En die 50 Watt is een aardige
start, maar nog lang niet genoeg. “We hopen in de toekomst met turbines
van 1 tot maximaal 5 centimeter diameter 2 kilowatt vermogen op te kunnen
wekken,” besloot hij.
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Physica Prijs 2006 toegekend aan GertJan van Heijst

Prof. dr. ir. GertJan van Heijst, hoogleraar bij de groep Turbulentie
en Werveldynamica, heeft op 28 april in Leiden de Physica-Prijs
2006 ontvangen op de jaarlijkse Fysicadag van de Nederlandse
Natuurkundige Vereniging (NNV). Ter gelegenheid van deze prijs
heeft GertJan van Heijst de Physicalezing gegeven met de titel “Vor-
tices in two-dimensional turbulence”.

Nieuwsflits

Emeritaat prof. dr. ir. Rini van Dongen

Prof. dr. ir. Rini van Dongen heeft op vrijdag 31 maart zijn afscheids-
college gehouden met de titel “Van golven die voorbijgaan”.
Rini van Dongen studeerde in 1966 af in de groep Stromingsleer en
promoveerde  in 1978 op het proefschrift “Thermal Diffusion Effects
in Shock Tube Boundary Layers”. Na werkzaamheden in Japan en
in Twente werd Van Dongen in 1998 hoogleraar Experimentele
Stromingsleer aan de TU/e.

Het onderzoek van Van Dongen  is geconcentreerd geweest rond
fysische toepassingen van compressibele stromingen, zoals de
invloed van fase-overgang op golfvoortplanting, nucleatie en druppel-
groei in multi-component mengsels gerelateerd aan condensaat-
scheiding en golfvoortplanting in poreuze media.
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VENI-verslag
Van beleid tot roadmap –

ALV en avondlezing
door Sonja Knols

Verandering van spijs doet eten. Dat deze uitspraak niet alleen voor de
avondmaaltijd opgaat, werd op woensdagavond 15 februari wel bewezen.
Of de verandering van omgeving nu echt de reden was, of dat met name de
belofte van de avondlezing van Tom Castenmiller veel mensen naar de
sfeervolle University Club had gelokt, blijft vooralsnog een raadsel. Feit is
dat de Algemene Ledenvergadering zeer goed bezocht was. Ook het gegeven
dat er twee Van-der-Waalsbestuursleden en een aantal minder bekende
VENI-leden hun gezicht lieten zien, vond het VENI-bestuur een zeer
positieve ontwikkeling. En dan hebben we het over de catering en de en-
tourage nog niet eens gehad… Wegens dit succes heeft het bestuur zich
voorgenomen ook volgend jaar de Algemene Ledenvergadering in de Uni-
versity Club te houden.

Verderop in dit blad vindt u de notulen van de ALV, waarin u kunt
nalezen wat daar besproken is. Op deze plaats wil ik enkel nogmaals noemen
dat Igor Aarts en Jan-Jaap Koning na jaren trouwe dienst hebben besloten
het VENI-bestuur te verlaten. Namens VENI hebben zij een kleine attentie
ontvangen als dank voor hun inzet sinds de herstart van VENI. Wiebe
Wagemans, sinds diezelfde 15 februari in het bezit van zijn ingenieursbul,
heeft als nieuw lid zitting genomen in het bestuur. Erik Kieft is voorzitter
geworden, Jeroen Rietjens secretaris, en Wiebe zal in het vervolg het VENI-
blad voor zijn rekening nemen.

Samenspraak
Na afsluiting van de ALV, en na de koffie en thee (met heerlijke cakejes)
trad Tom Castenmiller naar voren om in een interactieve lezing van een dik
uur uit de doeken te doen wat roadmapping bij ASML inhoudt en wat het
belang ervan is. Tom nodigde zijn 22 toehoorders uit vooral actief deel te
nemen, zodat er meer een samenspraak dan een lezing ontstond.

Hij werkt nu negen jaar bij ASML en houdt zich al bijna sinds zijn
aantreden bezig met roadmapping. De chipmachinefabrikant is bij uitstek
een bedrijf waar roadmaps onmisbaar zijn: de chipmarkt wordt geregeerd
door snelle veranderingen en snelle ontwikkelingen. Dit betekent dat je
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veel naar buiten moet kijken om te kunnen anticiperen op de verwachte
vraag, en daar je ontwikkelingsactiviteiten op te plannen.

Het is van levensbelang op tijd, wat wil zeggen eerder dan je
concurrenten, met het juiste product te komen. Om dit te kunnen doen,
komt het bedrijf al in een heel vroeg stadium bij klanten. Samen met de
klant ontwikkelt ASML met pilotmachines het proces. Om vervolgens winst
te kunnen maken, moet je deze pilotmachines vervolgens snel in grote
hoeveelheden kunnen maken. Ook daar is een gedegen plan voor nodig.

Voor het succes van een ASML machine zijn vijf punten van belang:

1. de kwaliteit van het afbeeldingsproces
2. de overlay, dat wil zeggen hoe nauwkeurig je het ene laagje bovenop het

andere kunt zetten, zodat je verticaal elektrische contacten kunt maken
3. de productiviteit van de machine: het aantal wafers dat je per uur kunt

belichten
4. de toegevoegde waarde, oftewel value of ownership
5. de tijd die je steekt in het ontwikkeltraject voordat het product op de

markt komt

Met roadmapping proberen analisten in te schatten wanneer klanten welke
lijnbreedte willen kunnen schrijven, en welke ontwikkeling daarvoor nodig
is. Om hier op tijd op in te kunnen springen, moet je vaak al jaren van
tevoren nieuwe ontwikkelingstrajecten inzetten. Met een aantal voorbeelden
van de indrukwekkende prestaties van de huidige machines, en de
technologische uitdagingen waar de engineers voor staan, sloot Tom zijn
voordracht af.

In het eerste VENI-blad van de vorige jaargang heeft Tom uitgebreid zijn
ervaringen met roadmapping beschreven. Mocht u hier mee van willen
weten, kunt u zijn artikel nalezen via www.veni.nl.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van
Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs de dato woensdag 15 februari
2006

Aanwezig: Patrick van Aarle, Igor Aarts, Tom Castenmiller, Eric Giessen,
Martijn Heck, Erik Kieft, Sonja Knols, Jan-Jaap Koning, Hans van Leunen,
Jeroen Rietjens, Jos Schlangen, Frans Snik, Kees de Zeeuw, en namens
studievereniging Van der Waals Joris Stegen en Taco Vader

Afgemeld: Ronald Aarts, Rob Braun, Frits Couwenberg, Corine Fabrie,
Klaas Kopinga, Ingrid Minnaert-Janssen, Pieter Nuiten, Robbert van der
Scheer, Michiel Schok, Jacques van de Ven, Wiebe Wagemans, Daniel
Willems

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Post in/uit
4. Mededelingen van het bestuur
5. Jaarverslag 2005
6. Financieel jaarverslag 2005
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Decharge en benoeming van de KCC
9. (Her)verkiezing van bestuursleden
10. Activiteiten 2006
11. Begroting en voorstel contributie 2006
12. WVTTK
13. Rondvraag
14. Sluiting

1. Opening
Igor Aarts opent de vergadering om 19.20 uur.

2. Goedkeuring agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Post in/uit
Er zijn enkele afmeldingen voor de ALV binnengekomen. Deze worden door Erik
Kieft voorgelezen.



28

4. Mededelingen van het bestuur
Het bestuur meldt dat het Frans Snik heeft gevraagd een nieuw logo voor de
vereniging te ontwerpen, en presenteert het nieuwe logo aan de leden. Frans Snik
geeft als toelichting dat logo’s voor zichzelf dienen te spreken. Het logo zal gebruikt
gaan worden op het briefpapier, in het VENI-blad, op de website en dergelijke.

Op 21 april aanstaande vindt aan de TU/e de Alumni Lustrumdag plaats. Binnen
de faculteit is een clubje mensen geformeerd dat het middagprogramma voor zijn
rekening neemt. Hierin zitten Gerrit Kroesen als facultaire alumni-contactpersoon,
Igor Aarts namens VENI, Stefan van Delft namens de faculteit, en Taco Vader
namens Van der Waals. Op 23 februari vindt de volgende vergadering plaats waarin
samen met de andere faculteiten het definitieve programma zal worden vastgesteld.
Daarna kunnen de laatste zaken geregeld worden.

De VENI-Lezingenavond op 22 maart zal in het teken staan van energie. Jan-
Jaap Koning licht het programma toe: de sprekers zijn Frans van Hulle van de
European Wind Energy Association, en Dominiek Reynaerts van de KU Leuven.
Zij zullen de opwekking en distributie van energie op respectievelijk macro- en
microniveau bespreken.

5. Jaarverslag 2005
Erik Kieft loopt het jaarverslag per punt door. Dit bestaat uit een algemeen overzicht,
een overzicht van activiteiten, waaronder de Lezingenavond gehouden op 20 april,
en informatie over het ledenbestand. Ten opzichte van de vorige ALV is het totaal
aantal leden met 5 afgenomen tot 425. Van deze 425 zijn er 7 buitengewoon en 6
aspirantlid.

Jos Schlangen vraagt of het bestuur het VENI-blad op papier wil blijven
uitbrengen. Sonja Knols antwoordt bevestigend, omdat een papieren blad nu
eenmaal vaker en beter gelezen wordt dan alleen een elektronische nieuwsbrief.
Kees de Zeeuw doet de suggestie om een wat soberder en dus goedkopere versie
van het papieren blad te combineren met extra mogelijkheden (meer kleur,
bewegende plaatjes) op de website. Het bestuur zal dit in overweging nemen.

Jos vraagt naar de reden van het lage aantal aspirantleden. Dit heeft met name te
maken met het feit dat er door schommelingen in de studentenaantallen momenteel
weinig afstudeerders zijn.

Hans van Leunen vraagt of het niet beter is de e-mailadressen uit de Ledenlijst
weg te laten. Hierop antwoordt het bestuur dat deze lijst alleen aan de eigen leden
wordt toegezonden en bovendien alleen op papier verschijnt, zodat er voldoende
waarborgen zijn tegen “diefstal” van e-mailadressen.

6. Financieel jaarverslag 2005
Patrick van Aarle presenteert het financieel jaarverslag. In 2005 heeft VENI een
winst gemaakt van  1577,39 euro. Dit komt voornamelijk door meevallende kosten
van het VENI-blad, doordat er in 2005 wat voorzichtiger is omgesprongen met het
toepassen van kleurenpagina’s. Verder is in 2005 geen nieuwe Ledenlijst uitgebracht
door de ontwikkelingen bij Alumninet en tijdgebrek bij de secretaris. Het is de
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bedoeling dat in de eerste helft van 2006 wel weer een nieuwe Ledenlijst gaat
verschijnen.

Taco Vader vraagt waarom de kosten van de internetprovider niet op het precieze
bedrag begroot worden als dat vooraf al bekend is. Patrick antwoordt dat alle
bedragen in de begroting worden afgerond op veelvouden van 50 euro.

7. Verslag van de kascontrolecommissie
Martijn Heck leest het verslag van de KCC voor. Behoudens een “traditioneel
foutje”, betreffende de reiskosten van Jan-Jaap Koning naar een van de
vergaderingen, zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. De gemaakte fout is
gecorrigeerd, en de KCC adviseert de ALV het financieel jaarverslag goed te keuren.

De ALV gaat bij acclamatie akkoord met het financieel jaarverslag van de
penningmeester.

8. Decharge en benoeming van de KCC
Igor bedankt Martijn en Daniel Willems voor hun inspanningen. Beiden hebben
zich bereid verklaard voor nog een jaar in de KCC plaats te nemen.

De KCC wordt gedechargeerd en de nieuwe KCC wordt benoemd met als leden
Daniel Willems en Martijn Heck.

9. (Her)verkiezing van bestuursleden
Igor stelt een aantal wijzigingen in de samenstelling van het bestuur voor.
Overeenkomstig de statuten treden volgens het vooraf vastgestelde rooster Jeroen
Rietjens en Jan-Jaap af. Jeroen stelt zich herkiesbaar, Jan-Jaap heeft echter besloten
het bestuur te verlaten. Ook Igor zelf heeft te kennen gegeven uit het bestuur te
willen treden.

Het bestuur heeft Wiebe Wagemans bereid gevonden zich kandidaat te stellen
voor een bestuurspositie. Wiebe is in zijn studententijd onder andere actief geweest
binnen Van der Waals en hij heeft de First Lego League georganiseerd. Op de dag
van de ALV heeft hij zijn ingenieursdiploma ontvangen en kon derhalve niet bij de
ALV aanwezig zijn. Hij zal gaan promoveren in de groep van Bert Koopmans, en
zal daarmee mede kunnen zorgen voor de continuïteit van de contacten tussen
VENI en de faculteit.

In de nieuwe bestuurssamenstelling wordt Erik voorzitter en Jeroen secretaris.
Patrick blijft penningmeester, en Wiebe en Sonja zullen waarschijnlijk gezamenlijk
het VENI-blad gaan verzorgen. Daarnaast zal een Activiteitencommissie worden
ingesteld, waarin Sonja namens het bestuur plaatsneemt.

De ALV gaat akkoord met de voorgestelde bestuurswijzigingen.
Erik bedankt Igor en Jan-Jaap voor alles wat ze, sinds de doorstart van VENI in

2002, voor de vereniging hebben betekend. Beiden melden met veel plezier deel
van het bestuur te hebben uitgemaakt.

Het bestuur installeert de Activiteitencommissie met als leden Sonja Knols, Jan-
Jaap Koning en Arno Wilbers.
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10. Activiteiten 2006
Sonja licht de activiteitenagenda voor 2006 toe. Hierop staan, behalve de ALV en
lezing na afloop, de Lezingenavond over energie op 22 maart, de Alumnidag op 21
april, een excursie in samenwerking met Van der Waals in juni, de jaarlijkse Van-
der-Waals/VENI-barbecue op 16 juni, een bedrijfsexcursie in het najaar en een
“familie-uitstapje” na de Kerst.

Met de laatste is goede ervaringen opgedaan in het voorgaande jaar. Er worden
op verschillende manieren nieuwe doelgroepen mee aangeboord: niet alleen de
partners en kinderen van VENI-leden, maar ook degenen die wat verder van
Eindhoven af wonen, en dus wat minder snel op lezingen of excursies in de buurt
van Eindhoven af komen. Sonja benadrukt dat uiteraard niet alleen “families”
welkom zijn.

11. Begroting en voorstel contributie 2006
Patrick presenteert de begroting voor het verenigingsjaar 2006. Hierin hebben geen
grote wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van de begroting voor het voorgaande
jaar. Er heeft in 2006 geen Nieuwjaarsborrel plaatsgevonden; daar staat tegenover
dat extra geld is gereserveerd voor een meer aangeklede borrel na afloop van de
ALV en de daaropvolgende lezing.

De begroting wordt bij acclamatie vastgesteld.
Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie voor 2006 ongewijzigd te

laten ten opzichte van het voorgaande jaar, te weten  16 euro bij betaling per
acceptgiro en  15 euro in het geval van een machtiging.

Het voorstel voor de contributie voor 2006 wordt bij acclamatie goedgekeurd
door de ALV.

12. WVTTK
Er is niets ter tafel gekomen.

13. Rondvraag
Jan-Jaap licht zijn initiatief toe tot het organiseren van een “Meet & Match” op
vrijdag 13 oktober. Deze activiteit in het kader van het lustrumjaar van de TU/e zal
worden georganiseerd door Innovation Lab, het Alumni Office en de
alumniverenigingen. Het is de bedoeling dat high-techstarters en meer ervaren
alumni (succesvolle ondernemers of managers) bij elkaar gebracht worden. 25
starters-in-spé krijgen de kans hun business plan te presenteren.

De taak van de alumniverenigingen zal met name zijn bekendheid te geven aan
dit evenement en mensen ervoor te werven.

14. Sluiting
Erik sluit de vergadering om 20.20 uur.
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jaargang 13 - nummer 1



VENI Activiteitenkalender

2 juni Excursie
in samenwerking met SVTN “J. D. van der Waals”

16 juni VENI-barbecue
in samenwerking met SVTN “J. D. van der Waals”
en met de mogelijkheid om de WK-voetbalwedstrijd
Nederland -  Ivoorkust te bekijken


