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redactioneel

val uiterlijk eind januari verwachten. De inhoud van dit exemplaar
wordt samengesteld uit materiaal dat al ooit in het VENI-blad of de
Koerier verschenen is, en wat naar onze mening een goede afspiegeling is van de inhoud die u kunt verwachten van het nieuwe combinatieblad.

Thijs Knaapen

D

e laatste editie van het VENI-blad “oude stijl”? Het zou zomaar eens kunnen. Maar een dergelijke beslissing ligt bij
de leden van onze vereniging, bij u dus, niet bij het bestuur.
Maar laat ik eerst wat meer uitweiden over hoe we op dit punt terecht zijn gekomen.

Ik hoop dat u er reikhalzend naar uit zult kijken, en niet alleen om
erachter te komen hoe we het nieuwe blad gedoopt hebben. Alle
opmerkingen die u mocht hebben zijn van harte welkom. Want onherroepelijk zal dan afgewogen moeten worden of het gekozen pad,
de samenwerking met Van der Waals, het juiste is geweest. De keuze
of dit proefexemplaar daadwerkelijk de geboorte van een nieuw blad
betekent, laten wij afhangen van uw reacties. Ú heeft het tenslotte
in de hand.

De “look” van het VENI-blad is in de laatste tijd al vaker ter sprake gekomen. Kunnen we de boel een beetje opfleuren door meer
kleur te gebruiken? Zou een gedrukt magazine niet veel mooier zijn
dan een gekopieerd blaadje? En daarnaast, is “VENI-blad” welbeschouwd wel de naam, of eerder de aanduiding van ons periodiek?
Het is nu zo ongeveer een jaar geleden dat we benaderd werden
door het bestuur en de Koeriercommissie van Van der Waals. Ook zij
waren aan het broeden op een een make-over van hun periodiek, de
Koerier, zij het dat ze wat andere vragen in hun hoofd hadden. Het
belangrijkste aandachtspunt van de Koerier was de inhoud en Van
der Waals vroeg zich af of het een goed idee was om de inhoud van
het VENI-blad ook aan de studenten voor te leggen.
Zodoende bestond het idee voor een nieuw blad: een samenvoeging van het VENI-blad en de Koerier. Er tekende zich al snel een
silhouette af van een blad op stevig papier van A4 formaat. Dat het
full color zou moeten zijn was ook al snel duidelijk en dus bleef eigenlijk alleen de grote vraag over een naam voor het blad over. Ik
zal die vraag in dit artikel overigens niet beantwoorden. Met vereende krachten zijn we aan de slag gegaan om het idee verder uit
te werken en inmiddels zijn we in het stadium aangekomen waarin
daadwerkelijk een ontwerp wordt gemaakt. Het is het idee om een
proefexemplaar van het nieuwe combinatieblad uit te brengen. Misschien lukt dat nog net voor de Kerst, maar u kunt het in ieder ge4
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Ú heeft het in de hand

visie

van een carrière als astronaut sprak mij zeer aan, één man tegen de
elementen, moederziel alleen. Groot was dan ook mijn teleurstelling
toen bleek dat ontdekkingen doen, onderzoek uitvoeren (zeker in
de ruimtevaart) een nogal collectieve bezigheid is, waarbij de astronaut slechts de concrete manifestatie is van een grote groep slimme
geesten die allen samen een man of vrouw zover weten te brengen.
Einstein zouden ze nooit de ruimte in hebben geschoten laten we
wel wezen. Niet alle natuurkundigen waren gelijk geschapen blijkbaar (no pun intended).

Robert Vrancken

E

en vraag die recent in mij opkwam:
Wanneer hoorde ik voor het eerst over de miraculeuze uitvindingen van Leonardo da Vinci en de ontdekkingen van
Einstein? Ik zal u meteen verklappen, ik weet het antwoord niet.
Duidelijk is wel dat dit ruim voor mijn tiende verjaardag moet zijn
gebeurd, de grappen over Zweistein en Dreistein overwegende.
Waardoor hebben die mannen voor mij en vele anderen een iconische status? En waarom hebben zo veel andere grote geesten uit het
verleden dat voor mij wel (een persoonlijke favoriet is Feynman),
maar voor het overgrote deel van de bevolking niet? Realistisch gezien, kan ik met geen mogelijkheid zeggen waarom de ene grote
geest groter zou zijn dan de ander. Duidelijk is wel dat deze archetypen mij hebben gevormd, ver voordat ik de keuze om natuurkunde
te studeren heb gemaakt.
Zo kom ik op het recent veel in de aandacht gekomen begrip “branding”, een manier om de identiteit van de schepper van een product,
dienst of idee kenbaar te maken. De TU/e is ermee bezig en inmiddels beperkt zij zich niet meer tot de /. De universiteit spendeert miljoenen aan haar nieuwe campagne. In De Ingenieur, in het NTvN en
op andere plekken woedt een alleraardigste discussie of ingenieurs,
natuurkundigen, laten we zeggen beta’s, met deze branding mee
moeten gaan. Laat ik nu net op deze plek de ruimte hebben gekregen voor een hoogst ongenuanceerd en ironisch tegenbetoog.
Een van mijn andere jeugdidolen was, hoe vreemd dit ook moge
klinken, Wubbo Ockels. Net als André Kuipers een natuurkundige,
mind you. Blijkbaar ben ik vatbaar voor branding ver buiten de mainstream om. Het kan nog erger, ik noem bijvoorbeeld Chriet Titulaer
en zijn Huis van de Toekomst, ook uit die tijd. Het individualistische
6
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Tegenwoordig is multi-disciplinair onderzoek helemaal ín, althans
de ingenieur van de toekomst moet meerdere disciplines beheersen.
In de kern vind ik een natuurkundige al behoorlijk multi. Waarom
al die andere mensen er nog bij betrekken? Voor je het weet strijken
zij nog de eer op, en verwatert je branding (again no pun intended).
Waar is tegenwoordig nog de waardering voor die eenling die stug in
de weer is met de eerder genoemde elementen (vast, vloeibaar, gas,
plasma, Bose-Einstein)? Gelukkig is daar de TU/e, waar ze hard bezig zijn met slogans als “Be the Innovator” om de gekoesterde illusie
van individuele prestatie in stand te houden.
Vroeger ging men op de grote “In de kern vind ik een
vaart om de wereld te zien, de
marine adverteert er nog steeds natuurkundige al behoorlijk
mee. Tegenwoordig ben je beter multi. Waarom al die andere
af als natuurkundige, een van de
weinige werkelijk geglobaliseer- mensen er nog bij betrekken?”
de disciplines. Goed ook voor je
marktwaarde. Niet dus, zoals de eerste de beste, meer verdienende,
topbankier je uit kan leggen, schaarste bepaalt de prijs (fraude is
een goede tweede). Wie zich via een lange weg tot oligopolist laat
scholen, advocaat, notaris, accountant, fiscalist, zal zijn marktwaarde
aanzienlijk harder zien stijgen. Zeker in kleine gesloten rechtsgebieden zoals, zeg, Nederland. Slim, om je te laten scholen in de natuurkunde waar in ontwikkelende werelddelen veel meer goede mensen
en beduidend meer aanzien voor te vinden zijn.
Maar we gingen natuurlijk niet voor het grote geld, we gingen voor
de eer. Wie van u kan zich de natuurkunde Nobelprijswinnaars van
de afgelopen vijf jaar herinneren? Oké, de onderwerpen dan? En de
jaargang 16, nummer 4
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Branding

Komende bij het eind van mijn betoog, wil ik een oproep plaatsen.
Laten we ons niet langer homogener voordoen dan we zijn. Niet
iedere natuurkundige is een individualistische teamplayer, een abstract en diep denker, je weet wel zo’n daadkrachtig aanpakker van
concrete issues, gecharmeerd van Albert, Leo en Wubbo, levend
voor kennis, kunde en toch vooral ook kassa. In zijn Slayer t-shirt,
onder zijn krijtstreep, fier staande op de schouders van een grote
groep reuzen, trots verklarend “Ich bin ein Innovator”. Dé ingenieur
bestaat niet, dé natuurkundige ook niet. De drang om onszelf een
gebrandmerkt confectiepak aan te meten komt veelal niet uit ons,
maar wordt ons opgelegd door een maatschappij waarin zwijgers
geen bestaansrecht hebben. En laten we wel wezen, een beduidend
grotere instroom natuurkundigen verwatert onze cultstatus en ondergraaft onze marktwaarde. Nee, die goeie ouwe tijd vóór al die
nieuwerwetse branding was zo gek nog niet.

visie

aankodiging

laatste vijf kampioenen in de eredivisie, de laatste vijf kampioenen
op het WK? Ook goed, dan gingen we voor de uitdaging. Voor het
besef dat we op onze eigen manier iets heel bijzonders doen, iets
dat niet voor iedereen is weggelegd. Een discipline waarin het abstracte en het concrete botsen, waarin wiskunde zo nu en dan een
betoverende en ongrijpbare kunstvorm lijkt te zijn, niet in de minste
plaats op tentamens. Deze ervaring resoneert bij veel natuurkundigen merk ik. Alsof we een geheim en sektarisch genootschap zijn,
allen voor zich alleen en toch één voor allen, mystici, alchemisten,
Illuminati.

VENI
kerstexcursie

D

e feestdagen zitten er weer aan te komen. Dat betekent ook
dat de jaarlijkse VENI-kerstexcursie er weer aan zit te komen. Ook dit jaar hebben we weer een leuk programma weten samen te stellen.
Het jaar 2009 is namelijk het internationale jaar van de astronomie. Vierhonderd jaar geleden ontdekte Galileo Galilei de vier
grootste manen van Jupiter, toen hij als eerste mens met een telescoop naar de grote planeet keek. Wij weten nu oneindig veel meer
over het zonnestelsel dan Galilei. Daarom brengt VENI op dinsdag
29 december een bezoek aan de Sterrenwacht Halley in Heesch. We
zullen zorgen voor een avondvullend programma, waarbij uiteraard
het kijken naar de sterrenhemel een belangrijk deel is. Daarnaast
bevindt zich in deze sterrenwacht een van de vier digitale planetaria
van Nederland. Het programma zal om 20.00 uur starten.
De VENI-kerstexcursie is traditioneel ook bedoeld om gezellig het
jaar af te sluiten. Daarom willen we - voorafgaand aan het bezoek
aan de sterrenwacht - gezamenlijk een hapje gaan eten. De locatie
hiervoor is nog niet bekend, maar zal in de buurt van het station van
Oss zijn. Na het eten zullen we dan van hieruit gezamenlijk richting
de sterrenwacht vertrekken. Het eten zal voor eigen rekening zijn,
aan de rest van de activiteit zijn geen kosten verbonden.
U dient zich voor deze activiteit aan te melden via Alumninet. U
kunt hierbij aangeven of u deel wilt nemen aan het eten, het bezoek
aan de sterrenwacht, of beiden.
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nieuws

Ingenieur bij Philips
Pier Dolman

D

e wekelijkse borrels van studievereniging Van der Waals zijn
vanaf nu alleen nog toegankelijk voor (oud-)leden van de
vereniging en (oud-)medewerkers van de faculteit. Van der
Waals wil met de maatregel voorkomen dat het te druk wordt op de
donderdagmiddagborrel en dat mensen van de eigen faculteit daardoor wegblijven.
Vlak voor de zomervakantie trokken de borrels in de Salon naar
schatting meer dan tweehonderd bezoekers. Dat zijn er meer dan
de honderdzestig die de ruimte volgens de veiligheidsnormen maximaal kan bevatten. Bovendien gaat de drukte ten koste van de sfeer,
vindt Mark Herps, voorzitter van de borrelcommissie van Van der
Waals.“En meer dan de helft van de bezoekers komt van buiten Natuurkunde, terwijl onze medewerkers door de drukte wegblijven.
Daarom hebben we in overleg met de faculteit besloten om alleen
nog studenten en medewerkers van Natuurkunde toe te laten.”Verenigingsleden en faculteitsmedewerkers krijgen een pasje met foto,
dat ze moeten tonen om binnen te komen. Bezoekers van de borrels
mogen nog wel ieder één introducé meenemen. De maatregel moet
ook voorkomen dat buitenlandse uitwisselingsstudenten op het
laatste moment komen binnenvallen om zich even goedkoop “zat
te zuipen”, merkt borreltender en bestuurslid Mark van der Heijden
op. Uitwisselingsstudenten van Natuurkunde blijven echter gewoon
welkom, zegt Herps: “Wij willen niemand van Natuurkunde weigeren. Bovendien is deze maatregel bedoeld tegen de drukte en niet
om bepaalde groepen te weren.” Om alle misverstanden te voorkomen, heeft Van der Waals de maatregel in drie talen aangekondigd,
in het Nederlands, Engels en Spaans. (TJ).
BRON: Cursor 4, 1 oktober 2009
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Geen borrel zonder pasje bij
Natuurkunde

VENI-blad

D

evelopment program manager Philips Lighting

Ruim 11 jaar geleden ben ik naar Eindhoven getrokken om
mij als eerstejaars Technische Natuurkunde aan te sluiten bij de inmiddels beruchte generatie ’98. In de zeven jaren die daarop volgden heb ik het op de faculteit en daarbuiten bijzonder goed naar
mijn zin gehad: leuk studentenhuis in de Kruidenbuurt, bij Van der
Waals met vrienden dispuut Chaos opgericht, jaartje bestuur bij Van
der Waals “Equilibrium, Bravo!”, op studiereis naar China, daarna
nog eens 2 maanden terug naar China op de fiets, stage in Suriname
en tussendoor ook nog af en toe wat vakken afwerken op de faculteit. Als onderdeel van de China reis, heb ik in 2001 om sponsoring
te verdienen ook een zogenaamde case-study verricht bij de ontwikkel afdeling van Philips Lighting (toen nog CDL) en vanaf toen
wist ik het zeker, ik zou nooit van m’n leven bij Philips willen werken! Zo’n grote logge bureaucratische organisatie waar een echte
van 9 tot 5 mentaliteit heerst, mij niet gezien. En dat beeld heb ik de
jaren daarna in mijn hoofd gehouden en verkondigd tegen iedereen die het horen wilde. Daarom heb
ik voor mijn afstudeer onderzoek gekozen voor het kleine Stirling Cryogenics & Refrigeration in Son en Breugel
(oud Philips trouwens…) en dat beviel
erg goed. Als student heb ik het daar
heel goed naar mijn zin gehad en kreeg
ik veel verantwoordelijkheden. In september 2005 had ik een nieuw design
ontworpen voor het hart van hun koelmachine, kreeg ik mijn ir. Diploma en Pier aan het werk in de cleanroom in
Penang
kon het “echte leven” beginnen.

jaargang 16, nummer 4

11

Technisch projectleider bij “Process Development Lighting
Components (PDLC)”

Six Sigma Black Belt bij Philips Lighting

Philips Lighting had in 2005 als motto“Van zand tot klant”en maakte al haar lamp componenten in eigen beheer. Destijds stonden daar
in Nederland en België zeven fabrieken voor opgesteld waar ze glas,
metaal, plastic, keramiek, fosfor poeders en nog veel meer verwerkten tot high tech lamp componentjes voor in gloeilampen, autoverlichting, gasontladingslampen, TL, etc. PDLC was voor al deze zeven fabrieken de centrale product en proces ontwikkelclub en was
gevestigd in Eindhoven. Een ontzettend leuke mix van enthousiaste
jonge honden en ervaren rotten in het vak. In mijn eerste twee jaar
bij PDLC heb ik van al deze mensen ontzettend veel geleerd, aangevuld met 25 dagen cursus en training per jaar, was het met recht een
opleidingsplaats te noemen! Op mijn eerste werkdag kreeg ik een
laptop, een telefoonnummer van Hetz huurauto’s en een routebeschrijving naar de fabriek in Uden. Op mijn tweede werkdag mocht
ik me daar melden om een probleem op te gaan lossen bij het spuitgieten van keramische componenten voor HID lampen. “Euh, maar
daar weet ik toch helemaal niets van…”sputterde ik nog tegen, maar
dat mocht niet baten, over “in het diepe gegooid worden” gespro-

In September 2007 ben ik ingestroomd in de opleiding tot Six Sigma
Black Belt. Een Black Belt is iemand die op basis van een gestructureerde en statistische aanpak problemen oplost die de bestaande organisatie niet opgelost krijgt. Deze methodiek is ontstaan in productie omgevingen, maar
Warpage of ceramic tubes for HID lighting
wordt tegenwoordig
New material after project
New material 2007
Old raw material
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ken. Wonder boven wonder had ik na een week het team om me
heen gevormd en het probleem in kaart gebracht. Bij het spuitgieten
van een mix van plastic en keramische deeltjes, bleven er stukjes
aan de mal plakken, de zogenaamde “plakkers”. Na het uitstoken
van de plastic binder en het dicht sinteren tot een semitransparante
keramiek, bleven deze defecten zichtbaar ik het eindproduct. In dit
project was ik behalve projectleider ook lekker veel zelf bezig met
de spuitgietmachines en het doen van proeven. Het mooiste vond
ik dat ik meteen zelf volledig richting mocht geven aan hoe we het
probleem zouden gaan aanpakken, mijn baas nam slechts een coachende rol aan.
In de rest van mijn tijd als technisch projectleider heb ik onder andere gewerkt aan het reduceren van licht absorptie in het bovengenoemde keramiek, de mechanische sterkte van wolfraam lamp
elektrodes voor UHP beamer lampen (hiervoor mocht ik elke dag
naar Turnhout in België, mijn eerste internationale ervaring…) en
het trekken van antennesporen via een mix van binder, wolfraam
en aluminium voor een verbeterde ontsteking van HID straatverlichting.

1
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Bij Stirling was er geen budget voor vacatures en een promotieplaats
op de TU/e had ik inmiddels afgewezen omdat ik daar geen geduld
voor dacht te hebben. Dus het was brieven schrijven geblazen! Ik
was op zoek naar een baan in ontwikkeling, liefst dicht tegen productie aan. Na twee maanden zoeken had ik twee contractaanbiedingen in de wacht gesleept (de
arbeidsmarkt was net in een
“Op mijn tweede werkdag opwaartse trend…), eentje bij
mocht ik me in de fabriek ASML en eentje bij…jaja…Philips Lighting! Omdat de baan bij
in Uden melden, om een Philips mij afwisselender leek, ik
probleem op te lossen bij het meteen een vast contract kreeg
en ook nog meer salaris, was de
spuitgieten van keramische keuze snel gemaakt! Ik zou het
componenten voor HID grote logge bedrijf een jaar de
kans geven om het in 2001 oplampen. ” gebouwde negatieve imago weg
te poetsen.

Expat in Penang, Maleisië
Voor mijn tweede Black Belt project werd de lat weer een beetje hoger
gelegd. Ditmaal was er een probleem in de productie van witte LED
lampjes. De betreffende LED’s zijn een combinatie van een blauwe
LED met een gele en rode fosfor die samen een warm wit spectrum
opleveren, vergelijkbaar met een gloeilamp. Het probleem was dat
de spreiding op kleurpunt onacceptabel hoog was, waardoor de ene
witte LED wat groenig leek en de andere wat rozig, slechts 60% lag
op een acceptabel kleurpunt. Met een productie van 10 miljoen euro
per jaar, leverde dat toch zo’n slordige 4 miljoen afval per jaar! De
uitdaging zat erin dat de fosfor in Maarheeze (NL) wordt gemaakt,
de blauwe LED’s in San Jose (VS) en Singapore en de LED-package in Penang (Maleisië). De beste uitvalsbasis was Penang dus op
1 oktober 2008 hebben mijn partner Marjolein en ik onze koffers
gepakt voor tien maanden Maleisië. Naast een nieuwe omgeving,
cultuur en werken in drie tijd“Zonder mijn technische zones, zat er op dit project ook
achtergrond zou ik niet mee nog eens een enorme tijdsdruk,
waardoor ik in november zelfs
kunnen komen, omdat ik de de CEO van Philips Lumileds
brug ben tussen de techniek aan mijn bureau had staan voor
een update! Maar eind goed al
en het management en de goed: vanaf februari 2009 levert
communicatie naar onze in- 90% van de LED’s weer de juiste
kleur op € 3.000.000,- verdiend
terne Philips klanten verzorg. ” voor Philips en nog belangrijker,
ik had mijn Six Sigma Black Belt
certificaat binnen!
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Naast werken, is leven in een ander land ook een geweldige ervaring! Marjolein had gelukkig ook snel werk gevonden in haar vakgebied dus ze hoefde niet elke dag met alle verwende expat-vrouwen
te gaan shoppen. Elk weekend voelde als vakantie op een tropisch
eiland, hierbij geholpen door het feit dat Penang ook echt een tropisch eiland was. Verder kun je in een Aziatisch land met een Europees salaris leven als een koning, dus elke dag heerlijk uit eten in de
Maleisische, Chinese, Indische, Japanse, Koreaanse of Westerse keuken. Wandelen in de jungle, naar het strand, mountainbiken, bergen
beklimmen, zwemmen in watervallen, snorkelen, noem maar op.
Het mooiste van alles is, dat je werkgever nog tevreden is ook!
Werken met Aziaten en Amerikanen is ontzettend leerzaam. Voornaamste les bij Aziaten is dat je altijd toestemming van iemand zijn
baas moet hebben voordat je echt zijn of haar inzet mag verwachten,
anders knikken ze “yes yes” maar denken “no no”. Voor het werken
met Amerikanen geldt dat je altijd overal 50% bij moet
bluffen. Dus een planning van twee maanden in plaats
van drie maanden en kosten altijd 60% van de werkelijke schatting. Als je dan keer op keer je targets niet haalt,
is er geen haan die er naar kraait, maar als je een keer
een realistische schatting maakt, halen ze meteen hun
baas erbij om je onder druk te zetten... Omdat alleen
maar meetings via de telefoon niet werken, ben ik het
afgelopen jaar ook nog regelmatig in Nederland en de
VS geweest, een intensief maar onvergetelijk jaar!
Development program manager in Maarheeze,
Brabant
Toen mijn tweede Black Belt project bijna af was (maart 2009) kreeg
ik de keuze om programmamanager te worden van het fosfor ontwikkel programma in Maarheeze. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de ontwikkel roadmap van het fosfor gedeelte van alle
“Illumination LED’s”, varierend van gloeilamp-vervangers tot professional indoor, van straatverlichting tot decoratief. De fosfor bepaalt voor een groot deel de efficiency, kleur en kleurkwaliteit van
de LED en staat daarom in het centrum van de LED revolutie die
de komende jaren eraan komt. Erg dynamisch allemaal! Vanuit mijn
nieuwe standplaats in Maarheeze, stuur ik zo’n vijftien kleine en
jaargang 16, nummer 4
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Mijn eerste project was in de Philips Lighting fabriek in Uden, waar
ze keramische ontladingsbuizen maken voor HID straatverlichting.
Bij het invoeren van een nieuwe grondstof, trok 5.7% van de eindproducten krom. Na mijn project nog maar 0.2%, een besparing van
€ 1.500.000,- per jaar, toch de moeite waard. De oplossing kwam
boven tafel door de juiste kennis en kunde van de aanwezige ontwikkelaars en productie-medewerkers te combineren. De oplossing
zat dus eigenlijk al in de organisatie zelf!

Vorige week werkte ik precies vier jaar bij Philips en als ik resumeer
wat ik in die korte tijd allemaal heb mogen leren en heb mogen
doen, dan heb ik er geen spijt van dat ik mijn carrière hier ben begonnen. Zo zie je maar weer, niet alle eerste indrukken zijn waar...
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Sportkaart voor alumni

nieuws

grote ontwikkelprojecten aan op drie locaties ter wereld. Hiermee
houd ik in het totaal meer dan dertig mensen bezig en zelf doe ik
vooral veel “lullen en powerpoint presentaties maken”. Zonder mijn
technische achtergrond zou ik niet mee kunnen komen, omdat ik de
brug ben tussen de techniek en het management en de communicatie naar onze interne Philips klanten verzorg. Het leuke aan LED
ontwikkeling is dat het enorm veel sneller gaat dan traditionele verlichting en dat er nog voldoende geld beschikbaar is voor groei en
investeringen, hopelijk resulterend in een grootschalige doorbraak
van deze energiezuinige en lang levende lichtbronnen!

H

et registreren via alumninet heeft velen voordelen. Graag
willen we onze leden ook wijzen op het feit dat sinds
kort ook alumni van de TU/e een sportkaart kunnen
aanschaffen bij het studentensportcentrum.
Alumni van de TU/e die langer dan één jaar zijn afgestudeerd en
staan geregistreerd in het Alumninet van de TU/e kunnen een sportkaart kopen voor €150,-. Op deze manier bieden de TU/e en het Studentensportcentrum Eindhoven (SSC) haar ex-studenten de mogelijkheid gebruik te maken van de sportfaciliteiten van het SSC.
Partners van Alumni kunnen een sportkaart aanschaffen tegen het
commerciële tarief van €200,Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van
het SSC: Wim Koch, w.koch@tue.nl
BRON: website studentensportcentrum Eindhoven
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Een natuurkundige als quant
Bart Borks

Algemene ledenvergadering
dinsdag 2 maart 2010
Tijdens de ALV zal het VENI-bestuur verslag uitbrengen over het afgelopen jaar en de plannen voor 2010 toelichten. Zoals in de voorgaande jaren zal de ALV worden gevolgd door een lezing. De avond
zal worden afgesloten met een borrel. Lokatie van de ALV is de Trafelgar pub in de Dommelstraat, waar tevens de mogelijkheid zal zijn
om voorafgaande aan de vergadering een hapje te eten. Verdere details over deze avond zoals aanvangtijd, agenda en spreker zullen
later volgen.
VENI-leden die in een bestuursfunctie geïnteresseerd zijn, kunnen
dat melden bij het huidige bestuur. Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op deze dag.
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Mijn interesse voor natuurkunde begon al als kind. Ik
vond het heelal en de natuur om ons heen fascinerend. De beslissing om natuurkunde te gaan studeren na het gymnasium was dus
niet heel moeilijk, hoewel ik andere exacte vakken ook erg interessant vond. Na mijn studie, die zonder veel problemen verliep, kon
ik in 2002 aan de slag als promovendus bij Joost van der Mullen
op een project dat in het verlengde lag van mijn afstuderen. Het
onderwerp, de groep en de wetenschap spraken me erg aan. Mijn
promotie bestond uit numerieke simulatie van plasma’s. Dit is een
heel veelzijdig onderwerp waar dingen als stromingsleer, reactiekinetiek en electromagnetische velden een rol spelen, maar waarbij
ook veel puur wiskundige en numerieke problemen opgelost moesten worden. Deze diversiteit beviel me erg. De promotie verliep relatief voorspoedig en zo rond mei 2006 zat het meeste werk erop. Ik
besloot voorzichtig een lijntje uit te werpen naar de arbeidsmarkt.
Binnen de korste keren belden de recruiters - schijnbaar is het in de
arbeidsmarkt hollen of stilstaan - maar het grootste deel had geen
werk in de natuurkunde, maar wel in dingen als consultancy of software-ontwikkeling. Na wat gesprekken ontdekte ik dat ik een heleboel verschillende mogelijkheden had. Deze keuze leek een stuk
moeilijker te gaan worden dan de keuze om te gaan promoveren.
Gaandeweg werd het me duidelijker wat me nu eigenlijk aansprak:
uitdagende problemen oplossen in een team. Mijn aandacht werd
gevestigd op de mogelijkheid om bij een handelshuis te gaan werken als “quant”, ofwel quantitatief analyst. Zowel het hoge niveau
als de dynamiek van de beurs spraken me erg aan. Verder vond ik
beleggen leuk, hoewel ik er later achterkwam dat het werk in de verste verte niets met beleggen te maken heeft. Tenslotte speelde mee
jaargang 16, nummer 4
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Wat doet een quant?
Een quant houdt zich bezig met wiskundige analyse van vraagstukken in de financiële sector. Je bent in feite een soort financieel ingenieur. In de praktijk komt het er op neer dat een quant met behulp
van statistische of analytische methodes een model maakt en dit
model dan gebruikt om bijvoorbeeld een financieel product te waarderen of een handelsstrategie te bedenken. Laten we een voorbeeld
bekijken. Stel dat een bank door onderzoek weet dat veel klanten
wel aandelen willen kopen maar bang zijn voor grote koersdalingen.
De bank wil dan graag een product uitgeven dat een deel van de
waarde van die aandelen “verzekert”: als de waarde van de aandelen onder een bepaald niveau daalt, dan dekt de bank dit verlies. De
kosten hiervan worden betaald doordat de bank het dividend van
de aandelen (dit is geld dat een bedrijf uitkeert aan de aandeelhouders) incasseert. Als dit niet genoeg is om de “verzekeringspremie”
te bekostigen, dan kunnen ze zelfs nog iets verzinnen waarbij alle
winst boven een bepaald percentage ook voor de bank is. Een quant
kan zich nu afvragen hoe we Zo een product kunnen ontwerpen
uit bouwstenen, zoals aandelen, obligaties of opties. De prijs van die
bouwstenen bepaalt dan de prijs van het product of welk percentage van de waarde verzekerd is, bijvoorbeeld 95%. Soms is het niet
mogelijk het product precies na te bouwen, en dan moet er ook een
analyse van het risico worden gemaakt.
Hoe word je quant?
Tegenwoordig zijn er op universitair niveau opleidingen financiële wiskunde die goed aan zouden moeten sluiten op het werk van
quant. Vroeger waren die er niet en veel natuurkundigen hebben dat
gat opgevuld. Dit is minder vreemd dan het lijkt: Quants moeten
een uitstekend probleemoplossend vermogen hebben en goed zijn
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Mijn werk bij IMC financial markets
Ik werk inmiddels al weer bijna drie jaar bij IMC Financial Markets.
Dit is een internationaal handelshuis dat zich vooral bezig houdt
met marketmaking en arbitrage. Market making - dat is waar ik
werk - is het afgeven van prijzen waarop je bereid bent een bepaald
financieel product - in mijn geval opties – te kopen en te verkopen.
Een optie is het recht om een aandeel te kopen (call) of
“Persoonlijk vond ik het een
te verkopen (put) voor een bepaalde prijs op of soms voor een be- uitdaging om na 9 jaar natuurpaalde tijd, de expiratie. Zo een op- kunde een nieuw terrein te
tie is geld waard. Als bijvoorbeeld
een aandeel stijgt en jij mag het betreden. ”
kopen voor een lagere prijs, dan
heb je winst. Omdat je mag kopen, maar niet moet, doe je dit alleen
als het wat oplevert. Zodoende heb je in feite een kans om geld te
verdienen, en die kans is natuurlijk niet gratis. Figuur 1 laat dit zien.
Het principe van “market making” is nu dat de koopprijs van de optie wat lager is dan je verkoopprijs. Als alles goed gaat koop je zo een
optie, en verkoopt hem dan even later voor iets meer. Dit lijkt simpel,
maar in de praktijk komt er meer bij kijken. Zo is het mogelijk niet
dezelfde optie verkopen, maar een die er heel veel op lijkt, bijvoorbeeld een die niet twee maar drie maanden loopt. Het idee is nu de
hele dag door opties te kopen en te verkopen, waarbij iedere keer de
koopprijs wat lager is dan de verkoopprijs, op zo een manier dat de
positie niet te groot wordt. Een grote positie is namelijk riskant: als
je opties gekocht hebt is het risico dat het aandeel niet beweegt en je
optie weggegooid geld was, terwijl als je ze gekocht hebt je het risico
jaargang 16, nummer 4

21

carrière

carrière

dat ik het gevoel had dat er nog veel fundamentele wetenschappelijke inzichten ontbraken in dit gebied, iets wat de wetenschapper
in mij aansprak. Na een stevige sollicitatieprocedure kon ik bij IMC
financial markets aan de slag als quant.

in toegepaste wiskunde. Dit zijn dingen waar een opleiding natuurkunde je heel goed op voorbereidt. Dit betekent wel dat je zonder
specifieke financiële kennis aan de slag moet. Dit kan worden opgevangen door een training bij het bedrijf waar je gaat werken. In mijn
geval was dat bij IMC financial markets. Daar krijg je een intensief
en gedegen traineeship, waarin je in korte tijd de kennis van de financiële markten wordt bijgebracht die je nodig hebt om van start
te kunnen gaan. De rest leer je gaandeweg. Persoonlijk vond ik het
een uitdaging om na negen jaar natuurkunde een nieuw terrein te
betreden.
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hebt dat het heel hard gaat bewegen en je veel meer kwijt bent dan
je voor je optie gekregen heb. Omdat het verschil tussen de koop- en
de verkoopprijs klein is in verhouding tot de waarde van de optie is
dit erg belangrijk. Dit is een voorbeeld van het soort vraagstuk waar
ik me mee bezig houd. Ik onderzoek welke opties goedkoop zijn en
welke duur, en hoeveel risico we willen nemen. Hiervoor maak ik
modellen van de optiemarkt. Met behulp van deze modellen nemen
onze handelaren dan beslissingen, waarmee ze kunnen handelen
met een minimum aan risico en daarmee hopelijk geld verdienen.

Alumninet:
Houd uw contactgegevens actueel!
Adreswijziging?
Ander e-mailadres?
Nieuwe baan?
Contact houden met de TU/e?

Figuur 1: De waarde van een call of put op expiratie, als functie van de
prijs van het aandeel. De prijs waarop gekocht resp. verkocht mag worden is hier 100.
Conclusie
Terugkijkend ben ik erg blij met de keuze die ik gemaakt heb. Het
werk bij IMC financial markets is uitdagend en dynamisch. Omdat
de markt niet wacht moet het snel en goed gebeuren - te lang wachten en een kans kan verkeken zijn. Ik werk in een multidisciplinair
team met handelaren, IT-ers en andere quants. Dit zijn stuk voor
stuk toppers die net als ik die extra stap willen zetten om van een
project een groot succes te maken. Het werk heeft voldoende diepgang, maar is ook heel breed. De academicus in mij wordt trouwens
niet vergeten: zo heb ik meegeholpen aan een wetenschappelijk
artikel en een afstudeerder begeleid. Al met al kan ik een student
of promovendus natuurkunde aanraden eens te kijken naar de vele
mogelijkheden die de opleiding je biedt. Misschien ligt jouw perfecte baan wel net buiten de gebaande paden!
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U kunt wijzigingen in uw persoonlijke (adres)gegevens
en voorkeuren kenbaar maken via Alumninet, de centrale
alumnidatabase van de TU/e.VENI gebruikt deze database
voor haar ledenadministratie en dient daarmee ook de
faculteit Technische Natuurkunde, zodat u uw wijziging
maar op één plek binnen de TU/e hoeft door te geven.
Dus surf naar http://alumninet.tue.nl en houd uw contactgegevens actueel!
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Activiteitenkalender
15 december vdWaals symposium
27 december VENI kerstexcursie
2 maart
VENI ALV

