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Redactioneel
Wiebe Wagemans, redacteur
Beste lezer,
Zoals in het vorige VENI-blad al was aangekondigd, ben ik met ingang van
dit blad de nieuwe redacteur. Samen met Sonja Knols-Jacobs zal ik de komende tijd het VENI-blad verzorgen. Tijdens de afgelopen ALV ben ik –
slechts enkele uren na het ontvangen van mijn ingenieurstitel – tot bestuurslid benoemd. Inmiddels ben ik begonnen met een promotieonderzoek
bij de vakgroep Fysica van Nanostructuren. Mijn onderzoek richt zich op
de combinatie van spintronica en moleculaire electronica. Dit onderzoek
valt onder het Vici-project van Bert Koopmans waarover in VENI-blad nummer 3 van afgelopen jaar is bericht.
Met een nieuwe redacteur komen ook nieuwe ideeën en nieuwe plannen. Dit blad is daar nog weinig van te merken, behalve dan de nieuwe
rubriek Vijf vragen aan… Het is gebleken dat er voortdurend een behoefte
is aan kopij. Daarvoor zijn ook leuke ideeën waarbij wij graag uw hulp
inroepen zoals u kunt lezen in de oproep op pagina 8. In de loop van het jaar
zal ook de opmaak onder handen worden genomen.
In dit blad leest u onder andere over de zowel voor het Nederlands
elftal als voor VENI succesvol verlopen VENI-barbecue en het werk van
Arnold Wilbers. Daarnaast ook het eerder genoemde interview met Pieter
Kramers en een kort verslag van de Alumnidag. Als laatste wil ik nog even
de aandacht vestigen op onze prijswinnaar en voorzitter Erik Kieft die graag
wil weten hoe u denkt over onze relatie met de TU/e en andere
alumniverenigingen. Ik wens u veel leesplezier toe en ben benieuwd naar
uw reactie naar aanleiding van de oproep.
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Visie
Alumni als melkkoeien?
Erik Kieft, voorzitter
We schrijven juni 2006, en het jaar waarin de TU/e haar tiende lustrum viert
is in volle gang. Een aantal activiteiten met verschillend karakter heeft al
plaatsgevonden, waaronder verscheidene Super TU/esdays en culturele
optredens. We kunnen zelfs met enig recht zeggen dat de twee belangrijkste hoogtepunten van het jaar al hebben plaatsgevonden: de plechtige
Diesviering in aanwezigheid van de koningin, op 27 april, en de Alumnidag
op vrijdag de 21ste van die maand. Er staat echter zeker nog een aantal
bijzondere activiteiten op het programma, waaronder vele die ook voor
alumni interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld Meet & Match op vrijdag 13 oktober. Al met al kan ik u zeker aanraden (nog) eens een kijkje te
nemen op www.50jaartue.nl.
Het succes van met name de Alumnidag valt terug te voeren op de
toegenomen inspanningen die de TU/e zich sinds enkele jaren getroost
heeft om haar alumni weer dichter bij het wel en wee van de universiteit te
betrekken. Met name de oprichting van een driekopping Alumni Office in
2004 heeft hieraan een krachtige impuls gegeven. Nu de Alumnidag, een
grootschalige reünie voor de hele universiteit, achter de rug is, vallen hier
en daar skeptische geluiden te horen in de trant van “Nu deze dag voorbij
is, zal het alumnibeleid van de universiteit wel weer inzakken”. De universiteit lijkt echter vastberaden om op de ingeslagen weg verder te gaan.
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Toch dringt zich duidelijk de vraag op: “Dit was mooi, maar hoe nu
verder?” Welnu, onze rector (en VENI-lid) Hans van Duijn heeft hiertoe in
de Alumnispecial van Matrix een schot voor de boeg gegeven. Ik citeer:
“Wat ik zeker een goede zaak zou vinden is de
oprichting van een centrale alumnivereniging.
(...) [De huidige] verenigingen worden in de
nieuwe opzet secties vallend onder die ene centrale alumnivereniging. De centrale vereniging
zou dan jaarlijks een aantal themabijeenkomsten
moeten organiseren, (...) De secties organiseren
dan door het jaar heen hun eigen activiteiten.”
Zo, het hoge woord is eruit; de gedachte aan een overkoepelende
alumnivereniging is hardop uitgesproken, en vraagt uiteraard om een reactie.
Het bestuur van VENI staat vooralsnog niet onwelwillend tegenover dit
initiatief van de rector. Ondergetekende (ik spreek in het vervolg op persoonlijke titel) gelooft dat het verder bundelen van de krachten van de
alumniverenigingen tot duidelijke voordelen kan leiden. Niet alleen kunnen
we ons tijd en moeite besparen door de diverse administraties samen te
voegen en allerlei “minder interessant” werk uit handen te geven – met de
vernieuwing van Alumninet is daartoe al een belangrijke stap gezet. Maar
ook kunnen we door intensievere samenwerking met andere verenigingen
(of toekomstige “secties”?) een breder en interessanter pakket aan activiteiten aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lezingenavonden waarvoor we, met een grotere doelgroep, makkelijker vooraanstaande sprekers
zullen kunnen aantrekken. Op dit moment hebben we hierover al contacten
met collegaverenigingen, maar mijn verwachting is dat dit makkelijker en
vaker zal gebeuren in een meer geïntegreerd geheel. Een ander aspect is dat
leden van zo’n toekomstige centrale alumnivereniging niet alleen een band
met hun eigen faculteit, maar wellicht ook meer met andere faculteiten of
met de universiteit als geheel zullen blijven voelen; mogelijk interessant
voor de velen onder ons die niet meer direct op wetenschappelijk en/of
natuurkundig terrein werkzaam zijn.
Uiteraard roept dit initiatief ook een heleboel vragen op – waaronder
die in de titel van dit stukje. Maar ook: gaat de binding met de faculteit en
mede-natuurkundigen niet teveel verloren? Zitten we (als VENI) wel te
wachten op bemoeienis van buiten? Hoe zit het met de financiële en juridi-
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sche aspecten van een eventuele integratie? Allemaal vragen waarop we
nog een antwoord zullen moeten vinden. Duidelijk is dat de oprichting van
een overkoepelende alumnivereniging, wanneer het daar al van komt, een
zorgvuldig uit te voeren en langdurig proces zal zijn.
De discussie is echter gestart en zal naar alle waarschijnlijkheid in het
overleg tussen de alumniverenigingen een vervolg krijgen. Op deze plek
zou ik ook graag ú om uw mening willen vragen, en wel als reactie op de
volgende stelling:
VENI heeft alleen toekomst als onderdeel van
een TU/e-brede alumnivereniging
Overdreven? Totale onzin? Of juist helemaal mee eens? Laat het weten op
phys.veni@tue.nl!

Jan Kramers 1933-2006
Op 1 juli is Jan Kramers op 72-jarige leeftijd overleden. Jan Kramers was
oud-medewerker van de faculteit Technische Natuurkunde waar hij als
studieadviseur in de laatste 20 jaar van zijn loopbaan vele generaties
studenten op geheel eigen wijze heeft geconfronteerd met de valkuilen
van hun persoonlijkheid in relatie tot de studie. Vele studenten hebben
rijke herinneringen aan de studieadvies-bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ook als docent van het eerste- en tweedejaars curriculum zal hij
herinnerd worden vanwege de zorgvuldigheid van zijn uitleg.
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Oproep

Gezocht
interessante carrières,
bijzonder werk, columnisten, gastauteurs,
puzzelaars...
Voor het VENI-blad zijn wij altijd op zoek naar geschikte kopij. Wij
proberen daarvoor zoveel mogelijk ons netwerk te gebruiken om personen te vinden die bijvoorbeeld over hun carrière of over hun werk in
het buitenland willen vertellen, maar er zijn vast alumni die wij over
het hoofd zien. Graag horen wij of u hier een bijdrage voor wilt leveren
of hier goede suggesties voor hebt.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor gastauteurs of columnisten
om in te gaan op fysisch interessante (maatschappelijke) vraagstukken of op andere onderwerpen. Misschien is er wel behoefte aan een
puzzelrubriek. Wij staan open voor alle ideeën, laat het ons gerust
weten, misschien komt het dan meteen in het volgende blad.
U kunt uw reacties sturen naar: phys.veni@tue.nl.
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Vijf vragen aan...
Pieter Kramer, vennoot Laser 2000
1. Hoe ben je je eigen bedrijf begonnen?
Toen ik in 1988 afstudeerde had ik niet gelijk een baan. Het was zo’n periode
waarin academici moeite moesten doen op de arbeidsmarkt. Ik heb veel
open sollicitatiebrieven gestuurd en ik ben ook vaak op gesprek geweest
bij de voor de hand liggende bedrijven als Philips, Oce, DSM, Hollandse
Signaal (tegenwoordig Thales), Air Products, Air Liquide en ik weet niet
meer bij wie nog meer.
Zelf had ik inmiddels wel door dat ik geen rasechte wetenschapper
ben. Ik ging mijn solicitaties richten op andere functies en het was meteen
raak: ik werd aangenomen bij een handelsfirma in Scheveningen. Mijn taak
werd het verkopen van de opto-mechanische catalogusprodukten. Met
een dikke catalogus onder de arm naar de universitaire laboratoria maar ook
veel naar ESA, Philips en ASML. Dit werk was leuk; ik bleef rondlopen in de
academische wereld maar mijn rol was een zuiver technisch/commerciële.
Rond 1990 kwam een personele caroussel op gang: drie of vier mensen van
verschillende “optische leveranciers” rouleerden van plaats. Ik schoof door
naar mijn volgende werkgever. Mijn functie bleef die van verkoper maar het
produktenpakket dat ik onder mijn hoede had werd zowel breder als dieper
(meer klanten, en meer producten per klant).
Eind jaren ’90 was ik behoorlijk diep in het kleine “optische wereldje” van
Nederland terecht gekomen. Voor mijzelf had ik het besluit genomen om in
dat wereldje te blijven en niet meer over te stappen naar een totaal andere
tak van de natuurkunde of zelfs daarbuiten. Maar ik wilde wel weer eens
“iets anders”; het begon te kriebelen. Eind 1998 vroeg de duitse oprichter
van Laser2000 (een europese keten van “optische” handelsfirma’s) of ik
geen zin had om haar kantoor in de Benelux te gaan beginnen. In mijn eentje
zag ik dat niet zitten maar al snel werd ik gekoppeld aan een compagnon –
notabene een collega van mij! Na grondige afwegingen, want we hadden
immers beiden een gezin en een hypotheek, hebben we de sprong in het
diepe gewaagd en hebben we het kantoor van Laser 2000 Benelux opgericht. Met eigen geld en op eigen risico. Weet je wat onze accountant altijd
zegt tegen de echtgenotes van mannen die een eigen bedrijf willen starten?
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“Als het goed gaat word je rijk, als het fout gaat moet je je huis verkopen......”
Inmiddels, gelukkig, bestaan we 7 jaar en zijn we een goed lopend
bedrijf met 5 mensen.
2. Wat zijn de leukste kanten van het hebben van een eigen bedrijf?
Tja, wat zijn de leuke kanten..... Vrijheid-blijheid gaat niet altijd op want je
leeft meestal op de agenda van je klanten. Maar je zit niet meer in het
keurslijf van “de baas”. Je kunt je eigen beslissingen nemen.
Je prive-leven wordt meer geïntegreerd met je werkzame leven en dat
heeft achteraf bezien vooral voordelen. Tenminste, als je die verwevenheid
niet principieel afwijst want dan heb je als ondernemer een probleem.
Verder is het zo dat je als eigenaar van een bedrijf altijd een stapje
harder loopt, want ieder contract en iedere order is een stukje van je eigen
inkomen. En ook dat is een voordeel; je weet waarvoor je werkt.
3. Waarom ben je ooit natuurkunde gaan studeren?
Ik kom uit een echt onderwijsnest: mijn vader was leraar frans en conrector
op een middelbare school en mijn moeder haar tweelingzus waren onderwijzeres op een basisschool. Ik heb ook les gehad van mijn vader. In de
praktijk gaf dat voor mij geen onplezierige situaties, maar op verjaardagen
van mijn ouders leek onze woonkamer altijd sprekend op de lerarenkamer
van mijn school.
Toen ik aan het eind van mijn atheneum moest gaan beslissen wat ik wilde
studeren kreeg ik van mijn ouders maar twee adviezen mee: ik moest maar
niet het onderwijs in gaan (waarom heb ik eigenlijk nooit begrepen – ik moet
het toch nog eens vragen) en ik mocht geen zakenman worden (aan beide
adviezen heb ik me niet gehouden).
In 1981 meldde ik me aan voor een studie Technische Natuurkunde aan de
TU/e. Natuurkunde was mijn favoriete vak op de middelbare school en met
natuurkunde kun je alle kanten op. Dus mijn feitelijke beroepskeuze kon ik
met een gerust hart 5 jaar uitstellen. Destijds heette de TU/e nog THE en ik
was met mijn lichting van ’81 de laatste van de “oude stijlers”.
Het onderwijs ben ik altijd een warm hart blijven toedragen. Buiten mijn
betaalde werk vind ik het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen en ik ben in
drie schoolbesturen tegelijkertijd beland – alle drie als funktie van penningmeester.
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4. Als je nu zou moeten gaan studeren, wat zou het dan worden en waarom?
Ik zou nu weer natuurkunde gaan studeren. Om een aantal redenen: op de
eerste plaats is het een leuk vak, ofschoon scheikunde een goeie tweede
zou zijn. Vooral organische chemie vind ik erg leuk (mijn 3 jongens probeer
ik stiekem ook in de richting van de exacte vakken te duwen).
Op de tweede plaats geldt nog steeds dat je met een afgeronde natuurkunde studie een heleboel kanten op kunt. Zeker met interesse in economische vakken en cognitieve bagage in die richting.
Wel heb ik vaker nagedacht of ik, met mijn loopbaan verloop (nooit
wetenschappelijk onderzoek – altijd toegepaste natuurkunde of zelfs dat
niet eens) niet beter voor de HTS had kunnen kiezen. Maar ja, als je de
universiteit kunt halen moet je dat ook doen en ik weet zeker dat je op een
TU meer “gevormd” wordt dan op een HTS. In mijn loopbaan is de training
in het analytisch denken, die ik voortdurend kreeg op de TU, misschien wel
belangrijker dan de pure vakkennis. De laatste spreek ik hoofdzakelijk aan
wanneer ik met mijn academische klanten praat over hun eigen projecten en
het gebruik van onze produkten daarin.
5. Wat is je het meest bijgebleven van je studie?
Helaas heb ik uit mijn studie geen uit het oog springende dingen onthouden. Ik had leuke stages bij Océ en bij de inmiddels verdwenen Klavertje
Vier opstelling van Beijerink, en ik studeerde af op een project met Philips
Medical.
Ik kom nog veel op de TU/e en ik vind de nieuwe natuurkundegebouwen er veel vriendelijker uitzien dan destijds het grijze N-Laag. Gelukkig hebben ze enkele jaren geleden de wanden van de lange gang geschilderd want ik moet eerlijk zeggen; een wandelingetje door de gang in de
kelder heb ik in die tijd steeds deprimerend gevonden....
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Bedrijfsleven
Design of Experiments
de onmisbaarheid van statistiek voor het doen van experimenten

Arnold Wilbers
Voor de meeste mensen behoort statistiek niet direct tot de theoretische
bagage. Hoewel begrijpelijk is dit toch zonde. Zeker gezien de mogelijkheden die de statistiek biedt voor de analyse van grote data sets en het
opzetten van experiment series.
Tot voor kort was mijn studietijd de laatste keer geweest dat ik met
statistiek in aanraking gekomen was. Toen ik in februari 2005 gevraagd
werd te solliciteren naar de functie “Senior Scientist Mathematics &
Statistics” had ik danook enige twijfels. Deze zijn gelukkig ongegrond gebleken.
Sinds april 2005 ben ik naar de afdeling DSM Resolve gegaan: een
analytische afdeling die vele specialistische metingen uitvoert. In een dergelijke omgeving is van belang dat wat je aan getallen produceert ook
betrouwbaar is en dat deze betrouwbaarheid gekwantificeert kan worden.
De sub-afdeling Wiskunde en Statistiek ondersteunt daarin en geeft ook
adviezen inzake validatie van meetmethoden, data analyse en modelleren
van processen. Daarnaast komen de verschillende business units van DSM
en externe bedrijven met vragen betreffende grote data sets van het processen. Ook daarin is steeds heel belangrijk om niet alleen de verbanden te
ontdekken tussen de instelparameters en de uitgangsgrootheden maar ook
hoe groot de spreiding is die men kan verwachten. Dit heeft weer direct
consequenties voor de toegestane variaties op de regelparameters van de
fabrieken.
Het is dus van belang om te ontdekken welke parameters je processen
beïnvloeden, hoe groot die invloed is, hoe groot de onzekerheid is op de
modelcoëfficienten en hoe goed je model in staat is om de gemeten
producteigenschappen te verklaren of te voorspellen. Je zou dus graag
heel veel experimenten willen doen om alle afhankelijkheden te bepalen.
Helaas is dit zelden mogelijk, experimenten kosten tijd (is vaak geld: beschikbaarheid van een fabriek voor productie of testruns) en geld. Het
aantal experimenten is dus vrijwel altijd gelimiteerd. Je zult dus met een
minimale set aan metingen zoveel mogelijk informatie willen vergaren.
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De methode om dit te doen is een gecontroleerde proefopzet te maken (Design of experiments) en via deze methode een model te bepalen
voor het proceswindow. Deze methode van modelleren wordt ook wel BlackBox modellering genoemd. Diverse software tools zijn voorhanden om dergelijke opzetten te maken. Zelfs Excel biedt in zijn Analysis-Toolpak een
aantal mogelijkheden voor regressie en variantie-analyse.
Het grote voordeel van
de toegepaste software is de
mogelijkheid om meer dan
twee factoren te hebben in de
modellen en bovendien een
gedegen analyse uit te voeren
van alle interacties. Een voorbeeld hiervan is te zien in de
volgende figuren. Het rechter
plaatje laat zien hoe een proefopzet er grafisch uit kan zien
(voorbeeld van een BoxBenhken design met 3 factoren). In dit type design zijn de hoekpunten van
de parameterruimte experimenteel niet haalbaar.
De modellen zijn altijd polynomen rondom de gecentreerde en genormaliseerde waarden (vergelijk dit met de Taylorreeksen) van de factoren.
Na het fitten krijg je de coëfficienten van de vergelijkingen met hun
onzekerheidsintervallen. Hiervan is in het volgende plaatje een voorbeeld
gegeven:

De model factoren en hun interactie termen.
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Een residue plaatje (Model vs metingen)
Een van de vele mogelijkheden om de relevantie van het verkregen model te
beoordelen is het gebruik van een residue-plaatje. Een type residue is gegeven in de volgende figuur. Een goed model geeft een evenwichtige verdeling van alle punten in het vlak.
Heb je een model dan kun je ook een optimum laten zoeken van de response
als functie van alle of enkele factoren. Een voorbeeld is hieronder gegeven.
De software kan natuurlijk een multi-dimensionele optimalisatie uitvoeren:
grafisch ben je gelimiteerd tot drie dimensies.
Aangezien DSM het belang
van DoE al langer heeft ingezien, heeft men een aantal jaren terug een vier-daagse interne cursus DoE opgezet
waarbinnen een gedegen statistische basis wordt gelegd
en theorie aan de hand van
praktijkvoorbeelden belicht
wordt. De cursus is deels
theoretisch (30%) en deels
praktisch (70%). Deze cursus
was tot voor kort (najaar 2005)
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alleen in het Nederlands beschikbaar. Vanwege de behoefte binnen en buiten DSM heb ik de cursus vertaald in het Engels en inmiddels al twee maal
gegeven: één keer in Geleen en één keer in Greenville, NC bij DSM Dyneema.

Resume van Arnold Wilbers
1974-1980
Atheneum B, Bisschoppelijk College te Weert.
september 1980 - 12 november 1986
Technische natuurkunde aan de TU Eindhoven, afgestudeerd in de
vakgroep Plasmafysica bij Prof D.C. Schram.
1 november 1986 - 29 januari 1991
Promotie-onderzoek aan de TU Eindhoven, vakgroep Deeltjesfysica,
subgroep Plasmafysica.
februari 1991 - augustus 1991
Post-doc, TU Eindhoven
september 1991 - maart 1992
Postdoc, Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen
april 1992 - juli 1995
Projectbureau voor Industrie en Milieu
Thermische plasma’s in de productie van speciale glassoorten (British
Glass, Sheffield) en de toepassing van plasma-systemen in de verwerking van problematische reststoffen.
augustus 1995 - augustus 2002
TNO-FEL
Technologie Manager Elektromagnetische Effecten, High Power
Microwaves (NATO SCI-019: UK/CA/FR/GE/NL/DE, A/NL/N cp 1.22:
UK, NL en N, West Europese Unie (WEU)), grondradar (DREO, CA).
september 2002- maart 2005
DSM Technopartners
Teamleider Niet Destructief Onderzoek (met name Infrarood
Thermografie en Guided Waves.
april 2005- heden
DSM Resolve
Senior Scientist Toegepaste Wiskunde en Statistiek.
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Nieuwsflits

Erik Kieft wint ASML Promotieprijs
De ASML Promotieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste
proefschrift van het afgelopen jaar op de TU/e is dit jaar uitgereikt aan
Erik Kieft. De jury roemde zijn uitzonderlijk brede promotieonderzoek.
Dat bevatte zowel experimenteel als theoretisch werk, maar ook simulaties. Erik heeft de factoren in kaart gebracht die van belang zijn
bij het genereren van straling in het extreme ultraviolet. Dit licht is
zeer belangrijk bij het maken van steeds fijnere halfgeleiderstructuren
voor bijvoorbeeld steeds betere computerchips. Aan de prijs is een
geldbedrag van zesduizend euro gekoppeld.
(bron Cursor)
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VENI-verslag
Barbecue 2006
door Patrick van Aarle
Op 16 juni heeft de jaarlijkse barbecue van Van der Waals en VENI weer
plaatsgevonden. Als elk jaar stond deze in het teken van een goed stuk
vlees en een lekker glas bier. Het zal niemand verbazen dat hieraan probleemloos werd voldaan, met dank aan respectievelijk Slagerij Beerens en
De Salon. Het feit dat het Nederlands Elftal die dag tegen Ivoorkust speelde,
leverde voor de editie van 2006 een extra thema op: oranje.
Om 17.45 uur stroomde De Salon al aardig vol, terwijl de organisatie nog
koortsachtig aan het werk was om de beamer op de televisie aan te sluiten.
Uit de in het oranje uitgedoste menigte steeg een eerste gejuich op toen er
beeld op het grote scherm verscheen. De meest opvallend geklede personen (voorzien van leeuwenhose of oranje hoed) bleken toch meestal studenten te zijn; hierin bleven de alumni gemiddeld toch een beetje achter…
De sfeer was echter prima, de spanning te snijden… dus de tijd vloog om.
Gelukkig kon er ruim anderhalf uur voetbal later ook nog gejuicht worden
voor de winst: 2-1.

foto’s: Jos van Erum
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Ondertussen was de barbecue al tijdenlang in volle gang. Degenen die het
aandurfden om een paar spannende minuten van het voetbal te missen,
konden hun bord volladen met een grote variatie aan prima vlees, aangevuld met een keur aan salades en sauzen. De borreltenders van Van der
Waals schonken daarbij een lekker biertje. De fanatiekste voetbalkijkers
verschenen tijdens de rust en masse bij de barbecue, waar enkele dapperen
(of niet-voetballiefhebbers) het vlees met zorg aan het bereiden waren.
De opkomst was overigens ook dit jaar weer erg goed te noemen: 30 alumni
(van vele leeftijden) en 21 studenten namen aan de barbecue deel. Net als
vorig jaar een uitstekende opkomst. Toen het vlees eenmaal op was (er was
goed gegeten, voetbal maakt blijkbaar hongerig), was er gelukkig nog wel
een speciaalbiertje beschikbaar om nog verder te praten aan de bar…
Al met al kan er weer gesproken worden van een zeer geslaagde barbecue,
zoals ook moge blijken uit de foto’s. Wie er dit jaar niet bij was: volgend jaar
is er weer een kans!
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VENI-verslag
Alumnidag TU/e
door Jeroen Rietjens
Dat de Technische Universiteit Eindhoven dit jaar 50 jaar bestaat, zal niemand meer zijn ontgaan. Dit jubileumjaar staat bol van de activiteiten, waaronder de zogenaamde SuperTU/esdays, een speciale Diesviering in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin en een heus medewerkersfestival
met een optreden van Rowwen Hèze. Een compleet overzicht vindt u op
www.50jaartue.nl.
Dit lustrumjaar is ook dé gelegenheid om alle alumni van de TU/e weer eens
naar Eindhoven te laten komen, om te zien hoe hun universiteit er nu voor
staat. Op 21 april 2006 kwamen dan ook zo’n 1200 oud-studenten naar de
TU/e om te luisteren en te praten tijdens de Alumnidag. Bij ontvangst in het
Auditorium kreeg iedere deelnemer, naast een kop koffie of thee, een heuse
blauwe alumnidagsjaal, wat voor een mooie sfeer zorgde gedurende de
gehele dag.

foto’s: Erik Kieft
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Het ochtendprogramma
bestond uit een mix van
gevarieerde lezingen en
een forumdiscussie met
als thema “Health &
Technology”. Te gast waren een aantal grote namen op het gebied van
gezondheid en technologie, waaronder de TU/ealumni dr.ir. Gerard Kleisterlee (president van
Philips), ir. Adriaan
Sanders (executive vice president API/Organon), ir. Harry Jongeneelen (senior vice president Unilever). Het geheel werd gedirigeerd door presentator
en TU/e hoogleraar prof.dr. Bert Meijer. Vanwege de beperkte capaciteit
van de Blauwe Zaal waren twee collegezalen ook grotendeels gevuld, die
via camera’s en microfoons in verbinding stonden met de Blauwe Zaal.
Na de lunch in het auditorium volgde een faculteitsprogramma, dat voor de faculteit Technische Natuurkunde begon met twee college’s:
een
college
kwantummechanica in oude
stijl en een college elektriciteit en magnetisme in
nieuwe stijl.
Emeritus hoogleraar
Boudewijn Verhaar zorgde
voor enige hilariteit door
voor ook maar één woord
gesproken te hebben de
overheadprojector aan te
zetten en er een handgeschreven sheet op te
plaatsen, met als titel
“Toen”. Verhaar ging in zijn
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college in op het “cultuur”-aspect van de kwantummechanica: “Wat betekent het?” Centraal in het college stond de rol van superposities van toestanden in micro- en macrosystemen en de zogenaamde “Veel-werelden”
interpretatie in de kwantummechanica.
Het tweede college werd gegeven door hoogleraar Henk Swagten,
die met een flitsende powerpointpresentatie en explosieve collegedemonstraties de Maxwell-vergelijkingen de revue liet passeren. Met veel
voorbeelden van toepassingen uit het dagelijks leven en belangrijke experimenten uit het verleden werd een aantal aspecten van elektriciteit en magnetisme behandeld. Het aan gruzelementen schieten van een kantinebord
met de zogenaamde “Coil-guin” vormde het einde van de collegesessie en
het startsein van een rondleiding door de faculteit Technische Natuurkunde. Hierbij werd niet alleen N-laag bezocht, maar ook de nieuwere gebouwen Cascade, Spectrum en het Cyclotron.

De Alumnidag werd afgesloten in het Auditorium, waar een file-overschrijdende borrel was georganiseerd en waar gezellig nagepraat kon worden
onder het genot van een hapje en een drankje. Terugkijkend mogen we
spreken van een zeer geslaagde dag, die zeker navolging verdient in de
vorm van meer centraal georganiseerde alumniactiviteiten (denk aan het
Meet & Match-event van 13 oktober) en natuurlijk een (nog grotere)
alumnidag tijdens het volgende lustrum.
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Meet & Match
Vrijdagmiddag 13 oktober 2006 TU/e,
Blauwe Zaal van het Auditorium
Onder het motto “ONDERNEMEN VERGT LEF” organiseert de TU/e, mede
ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, een “MatchMaking-event” op
het gebied van High Tech Ondernemersschap: Meet & Match. Op deze
dag krijgen alumni en starters van de TU/e de gelegenheid om hun eigen
“match” te realiseren. De starters presenteren kort en krachtig hun
ondernemingsplan. Alumni en publiek geven feedback en in een open
markt kan nader persoonlijk kennis gemaakt worden. De gerealiseerde
matches worden vervolgens aan het publiek gepresenteerd.
Programma
13.30 uur Ontvangst Blauwe Zaal Auditorium
14.00 uur TU/e starters presenteren -in 3 minuten- hun high tech
ondernemingsplan; publiek en panel reageren
15.30 uur Meet & Match Boulevard in de Senaatszaal: Alumni maken
nader kennis met Starters
16.30 uur Presentatie van de matches
17.30: uur Borrel met hapjes
19.00 uur Einde
Quote:
“Alumni van de TU/e kunnen veel betekenen voor de
jonge lichting (techno)-starters vanuit de TU/e. Met
hun netwerk, contacten, ervaring en soms ook
financiele middelen, kunnen zij starters in hetzelfde
vakgebieden met dezelfde achtergrond enorm vooruit helpen. Ik roep collega-alumni van de TU/e dan
ook van harte op om hieraan op 13 oktober bij te
dragen”. Ir. Jan Smeekens (Werktuigbouwkunde
1969), directeur NV Rede.
Bent u die gemotiveerde ondernemende alumnus die een starter wil
helpen of bent u geïnteresseerd om deze MatchMaking mee te maken?
Dan kunt u zich aanmelden op http://alumninet.tue.nl
Meet & Match is een initiatief van:
de gezamenlijke Alumniverenigingen
het TU/e Innovation Lab
het Alumnibureau

VENI Activiteitenkalender

september

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

13 oktober

Meet & Match
zie de binnenzijde van deze kaft

