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Een nieuwe uiterlijk
Wiebe Wagemans

n het laatste VENI-blad van afgelopen jaar heb ik u over mijn goe-
de voornemen verteld: het vernieuwen van de opmaak van het 
VENI-blad. Zoals u kunt zien is dit gelukt, het blad heeft een ware 

metamorfose doorgaan.
In de nieuwe opmaak heb ik geprobeerd het geheel rustiger 

te maken door meer witruimte in de kantlijn te creëren, andere fonts 
te gebruiken en door de grijze balken te verwijderen. Daarnaast zijn 
er quotes bij de artikelen gekomen en probeer ik ook meer foto’s 
te plaatsen. Ik ben heel benieuwd wat u als lezer van het nieuwe 

uiterlijk vindt. Leest het pret-
tig, zijn de regels niet te lang of 
de fonts te klein? Graag hoor ik 
uw reacties, mijn e-mailadres is 
w.wagemans@tue.nl.
 Als het uiterlijk eenmaal 
vernieuwd is, is het natuurlijk 
ook goed om eens naar de in-
houd te kijken. Is er bijvoor-
beeld behoefte aan een nieuwe 

rubriek? Wie wil er een column schrijven? Of vindt u het leuk om 
een puzzelpagina te maken? Daarnaast kan er natuurlijk ook meer 
aandacht besteed worden aan al bestaande rubrieken. Leest u graag 
meer over het werk dat uw mede-alumni nu doen of wilt u juist 
meer weten over het onderzoek van de faculteit, bijvoorbeeld via 
stukjes van afstudeerders? Ook hiervoor geldt, laat het mij weten 
door te mailen naar w.wagemans@tue.nl.

I

“Is er bijvoorbeeld behoefte 
aan een nieuwe rubriek? Wie 
wil er een column schrijven? 

Of vindt u het leuk om een 
puzzelpagina te maken?”
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activiteit

eeft u uw gloeilampen al door spaarlampen vervangen? 
Overweegt u de aanschaf van een hybride auto? Zet u de 
apparaten in huis ook echt uit of branden er ‘s nachts talloze 

kleine lampjes in uw huis? Douchet u onder een waterbesparende 
kop? Trekt u wel eens een trui aan in plaats van de thermostaat een 
graadje hoger te zetten? Zet u de pc thuis uit als u er een paar uur 
niet op werkt?
 Is het antwoord op het merendeel van de vragen ‘nee’? Dan 
was u er vast niet bij op woensdag 7 februari. Toen draaide voor de 
derde en laatste dag de fi lm van ex-presidentskandidaat Al Gore in 
de nieuwe fi lmzaal de Zwarte Doos op het TU/e-terrein. Alumni-
vereniging VSI van de faculteit Scheikundige Technologie had deze 
avond aangegrepen om de fi lm gezamen-
lijk te bezoeken. VENI sloot zich later bij 
dit mooie initiatief aan. Mooi vooral, omdat 
de fi lmvertoning vooraf werd gegaan door 
een discussie. Die liet zien dat de aanwe-
zige schei- en natuurkundigen in meerder-
heid wel overtuigd waren van het klimaat-
probleem, maar dat men zeer verdeeld was 
over de beste manier van aanpak. Moet de 
eerste stap worden gezet door de politiek 
of begint een beter milieu nog steeds bij 
jezelf? Men kwam er in een paar minuten 
niet uit.
 Dan de fi lm zelf. Om te beginnen 
moet u hem, indien u niet bij de vertoning 
op 7 februari was, snel zelf gaan zien. De 
fi lm maakt op de meeste mensen grote in-
druk. Aan de ene kant door de grote hoe-

Van verkiezings-‘loser’ 
tot milieuprofeet
Jim Heirbaut

H
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veelheden schijnbaar bewijs voor het opwarmen van de aarde (door 
toedoen van de mens, moet je er dan wel bij zeggen). Maar aan de 
andere kant ook door het vakmanschap waarmee Gore het pro-
bleem in begrijpelijke termen aankaart. Hier en daar raakt het aan 
propaganda, maar nergens gaat het te ver. Natuurlijk speelt Gore op 
je gevoel wanneer hij een (zo goed als echt gelijkende) animatie van 
een ijsbeer toont, die vanwege de smeltende ijsplateaus geen vaste 
‘grond’ onder zijn voeten meer kan vinden. Maar als de commen-
taarstem dan vertelt dat er voor het eerst in de geschiedenis inder-

daad al verdronken ijsberen zijn 
gevonden, schrik je wel even.

Boodschap
Nauwelijks propaganda dus, 
maar vooral veel vakmanschap. 
Je kunt veel zeggen over Ame-
rikanen, maar ze weten als 
geen ander hoe je een bood-
schap krachtig voor het voetlicht 
brengt. Al Gore, die voorheen 
met een wat suffi g imago door 

het leven ging (zeker nadat hij op schlemielige wijze het president-
schap verloor), blijkt een begenadigd verteller. De fi lm is gebaseerd 
op één presentatie over het broeikaseffect (die term wordt trouwens 
bijna niet gebruikt, maar dat terzijde. Zal wel uit de mode zijn), maar 
het wordt nergens saai. Gore doorspekt zijn lezing dan ook met 
boeiende feiten, pakkende animaties en fi lmbeelden van zijn reizen 
naar de meest afgelegen plekken. En zo ongeveer aan het begin van 
de fi lm steelt Gore de show met een projectie van de gemiddelde 
temperatuur op aarde en het CO2-gehalte. Niets bijzonders, zo lijkt 
het. Totdat de laatste paar decennia aan de grafi ek toegevoegd wor-
den. Dan moet Gore een kleine lift gebruiken om de waarden aan te 
wijzen, die volledig uit de grafi ek zijn gelopen. Zoiets komt aan.
 Gore gebruikt de technieken uit de fi lm tot in de perfectie. 
Voorbeeldje van een ‘cliffhanger’ (u weet wel, dat de soapserie net af-
gelopen is wanneer ze de identiteit van de moordenaar bekend gaan 
maken): het ijs op Groenland. Gore laat zien dat er vreselijke dingen 
kunnen gebeuren wanneer grote massa’s ijs de oceaan in schuiven. 
In het verre verleden gebeurde dat met het landijs van Noord-Ame-
rika en dat leverde een forse ijstijd in Europa op. “Hmmm, zou zoiets 
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nogmaals kunnen gebeuren?”, vraagt Gore zich af, terwijl de camera 
inzoomt op het gigantische eiland Groenland. Pesterig springt de 
documentaire naar een ander onderwerp. Om later dubbel zo ef-
fectief weer op Groenland terug te komen. Als het ijs aldaar allemaal 
zou smelten, wordt de warme golfstroom langs West-Europa fl ink 
beïnvloed. En misschien wel helemaal veranderd, wat een nieuwe 
ijstijd tot gevolg zou hebben. Lekker paradoxaal: de aarde warmt op 
en in Europa wordt het graden kouder.

Urgentie
Tsja, wat één fi lm niet teweeg 
kan brengen. Een half jaar ge-
leden hoorde je Balkenende of 
Bos niet over het klimaat. En 
in de krant stond af en toe een 
tweekoloms berichtje erover. 
Maar zaken kunnen snel ver-
schuiven. Wanneer u dit leest, 
is er hoogstwaarschijnlijk al een 
nieuw kabinet dat meer dan ooit op milieu lijkt te gaan inzetten. En 
een paar weken geleden bracht de Volkskrant een special over de 
klimaatverandering en de mogelijke gevolgen ervan voor ons lage 
landje. Misschien hadden de drie partijleiders informateur Wijffels 
nodig om hen de urgentie van het veranderende milieu in te fl uis-
teren; misschien zijn de heren zelf gaan nadenken. Maar één ding 
is eigenlijk wel zeker: de fi lm ‘An Inconvenient Truth’, ondertitel ‘A 
Global Warning’, van gewezen presidentskandidaat Al Gore, heeft 
fl ink bijgedragen aan het publieke debat. 
 Inmiddels krijgt Gore bijval vanuit onverwachte hoek. Multi-
miljardair Richard Branson heeft 25 miljoen dollar uitgeloofd voor 
de technologie die een fl inke hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer kan 
verwijderen. Tevens heeft hij aangekondigd de nieuwe tak Virgin Fu-
els te starten. Daarmee gaat hij de komende drie jaar 400 miljoen 
dollar investeren in projecten voor duurzame energie. Bezoek www.
climatechange.net om meer te lezen over de fi lm en om te zien wat je 
zelf kunt doen om energie te besparen.

Jim Heirbaut is wetenschapsjournalist. Hij werkt parttime voor het universiteitsblad Cur-

sor. Daarnaast schrijft hij freelance voor verscheidene bladen, waaronder De Ingenieur en 

TNO Magazine. Hij is bereikbaar via www.jimheirbaut.nl. 

“Maar als de commentaarstem 
dan vertelt dat er voor het 
eerst in de geschiedenis inder-
daad al verdronken ijsberen 
zijn gevonden, schrik je wel”

activiteit
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Lezingenavond
Lab on a chip

dinsdag 29 mei

Menno Prins
Menno Prins is projectleider van het mag-
netische biosensorproject van de groep 
Healthcare Devices and Instrumentation 
van Philips Research. Daarnaast is hij deel-
tijd hoogleraar van de vakgroep Molecu-
laire Biosensoren voor medische diagnos-
tiek (MBx) van de TU/e. Prins werkt aan de 
ontwikkeling van sensorapplicaties waarin 
magnetische labels gebruikt worden om 
snel en gevoelig stoffen te meten in bij-
voorbeeld bloed of speeksel.

Ronny van ‘t Oever
Ronny van ‘t Oever is CTO en medeoprichter 
van UT-spin-off Micronit Microfl uidics. Dit be-
drijfje maakt sinds 1999 glazen microfl uïdische 
chips en wil vooroplopen in de lab-op-een-
chipmarkt. In zijn lezing zal Van ‘t Oever ingaan 
op de techniek van glazen labs-on-a-chip, de 

markt en de toekomstperspectieven.

Op dinsdag 29 mei organiseert VENI weer de jaarlijkse lezingenavond.  
In het Auditorium van de TU/e zullen Menno Prins en Ronny van ‘t Oe-
ver vertellen over hun werk aan en visie op lab on a chip. De avond 
begint om 19.00 uur met koffi e, waarna de lezingen starten om 19.15 
uur. Na afl oop kan er nagepraat worden tijdens een borrel. Een nadere 
aankondiging volgt nog
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e spreker die VENI dit maal had uitgenodigd voor de jaar-
lijkse ALV-lezing was geen onbekende. Sterker nog: prof. 
dr. ir. Gerrit Kroesen vervult voor VENI de rol van contact-

persoon met de faculteit en heeft in de voorbije jaren al vele malen 
interessante lezingen gehouden bij gelegenheden waar ook alumni 
aanwezig waren. Bijna altijd speelden de Elementaire Processen in 
Gasontladingen in deze verhalen een doorslaggevende rol. Maar, 
hoewel deze woensdagavond de plasma’s in het verhaal zeker niet 
zouden ontbreken, was er toch sprake van een ander onderwerp… 
een controversieel onderwerp 
zelfs: hydrino’s.
 “Is het eigenlijk wel na-
tuurkunde?” vroeg Gerrit Kroe-
sen zich bij aanvang van zijn 
lezing af. Dat het om een con-
troversieel onderwerp gaat, was 
iedereen meteen duidelijk: “We 
hebben speciale perstrainingen 
gevolgd. De pers zit er namelijk bovenop, en verkeerd geïnterpre-
teerde antwoorden op vragen van journalisten kunnen veel gevoe-
ligheden veroorzaken.” En zelfs de o zo onschuldige auteur van dit 
stukje voor het VENI-blad merkte de gevolgen: “Wil je je stukje even 
aan me doorsturen; we zijn uitermate voorzichtig met publiciteit 
rondom dit onderwerp.” Uiteraard…

Hydrino’s
Hydrino’s zijn, kort gezegd, waterstofatomen, waarvan het elektron 
zich bevindt in een baan die binnen de eerste Bohrse baan ligt. Een 
lagere toestand dan de grondtoestand, derhalve. De kwantumme-
chanica zegt natuurlijk dat dat niet mogelijk is, maar Randell Mills 

Hydrino’s – de oplossing van 
het wereldenergievraagstuk of 
volstrekte fl auwekul?
Patrick van Aarle

activiteit

    D

“... de kwantummechanica 
klopt niet, de Maxwell-verge-
lijkingen en de relativiteits-
theorie dienen als enige basis”
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vindt van wel. Hij is een van de ‘bedenkers’ van de theorie rondom 
hydrino’s. Randell Mills studeerde medicijnen op Harvard en elek-
trotechniek op MIT en bedacht zijn eigen ‘theory of everything’, 
waarin de hydrino’s een rol spelen. Nu is de gedachte op zich al 
ouder: er zijn nog steeds fysici te vinden die van mening zijn dat de 
kwantummechanica nog niet af is en hydrino’s zijn ook door an-
dere fysici wel voorspeld. Het bijzondere aan Mills is echter dat hij 
experimenten heeft bedacht om zijn theorie te bevestigen en dat hij 
inmiddels een bedrijf heeft dat die experimenten uitvoert (Blacklight 

Power Inc.). Een bedrijf dat ove-
rigens goed gesponsord wordt 
door ‘olieboeren’ en andere be-
drijven. Want stel nou dat Mills’ 
theorie waar is… dan is er dus 
eenvoudig energie te halen uit 
waterstof-atomen en dat zou 
voor de toekomst een zeer inte-
ressante oplossing kunnen vor-
men voor het energievraagstuk!
 Kort door de bocht zijn de 
aannames in Mills’ theorie: de 
kwantummechanica klopt niet, 

de Maxwell-vergelijkingen en de relativiteitstheorie dienen als enige 
basis en het elektron is een ‘uitgesmeerde’ ladingsverdeling in een 
‘orbitsphere’. Gevolg ervan: hydrino’s bestaan (Mills voorspelt dat er 
137 zijn) en hebben een fractioneel kwantumgetal. De experimenten 
waarmee Mills een en ander heeft willen aantonen, vertonen echter 
tot op heden nogal wat gebreken: de bijbehorende papers die inge-
diend zijn voor publicatie zitten vol met, vaak banale, fouten (Kroe-
sen: “Ik heb al regelmatig als reviewer er een moeten afwijzen”). Dat 
draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van Mills’ theorie. Daarom 
ook betracht de faculteit Natuurkunde van de TU/e de grootste zorg-
vuldigheid waar het dit onderwerp betreft.  

Verifi catie
Kroesen en zijn groep (in het bijzonder promovendus Sander Nij-
dam, die onder meer aan dit onderwerp werkt) stellen zich als doel 
om een onafhankelijke experimenteerpoging te doen. De huidige sta-
tus van experimenten is namelijk dat verreweg de meeste experi-
menten hetzij van Mills zelf zijn, hetzij van door Mills betaalde uni-
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versiteiten. Bovendien is van de meeste onafhankelijke pogingen de 
insteek om ‘te bewijzen dat het klopt’. De TU/e staat er opener te-
genover: experimenteren en puur kijken naar de experimentele re-
sultaten. Verwacht van Gerrit Kroesen ook geen mening over het al 
dan niet juist zijn van Mills’ theorie: “Ik heb me er bewust niet teveel 
in verdiept, ik ken de details niet; wij gaan eigen, betere experimen-
ten doen en de experimentele resultaten op dit terrein daarmee be-
vestigen of ontkrachten, niet de theorie.”
 Om H-atomen om te zetten in hydrino’s die 27,2 eV onder de 
grondtoestand liggen, is een an-
der atoom nodig als katalysator. 
K+ kan bijvoorbeeld 2* 27,2 eV 
opnemen en wordt dan K3+. De 
relaxatie hiervan levert vervol-
gens energie op. Mills heeft ex-
perimenten uitgevoerd waarbij 
hij laat zien dat zowel bij de katalysatoren kalium (K) als strontium 
(Sr), die beide een overgang van een geheel aantal malen 27,2 eV 
hebben) dergelijke energieën vrijkomen. 
 Op de TU/e is gemeten aan waterstof met Sr-damp als kataly-
sator. Waar je normaal gesproken zou verwachten met een spectro-
meter alleen de Sr-lijnen te meten, wordt echter, zeker na opvoeren 
van spanning en vermogen, een heldere glow zichtbaar, met veel 
meer licht dan verwacht. Bovendien is er sprake van duidelijk gelo-
kaliseerde gebieden. De gemeten lijnverbredingen kan Gerrit Kroe-
sen niet verklaren. Mills wel: die schrijft ze toe aan hydrino’s. Dat dit 
verschijnsel experimenteel meetbaar is, staat inmiddels voor ieder-
een als een paal boven water, maar of de oorzaak ‘iets klassieks’ is of 
‘hydrino’s’, dat zal op een aanstaande conferentie van ‘lijnverbreders’ 
waarschijnlijk tot heftige discussie leiden.

Calorimetrie
Een ander experiment van Mills, waarover een polemiek bezig is, 
betreft het feit dat je met calorimetrie zou moeten kunnen meten 
dat er energie vrijkomt. Mills heeft microgolfmetingen gedaan met 
75 W voortstuwend vermogen, waarbij 15 W gerefl ecteerd vermogen 
werd gemeten en, middels water in een calorimeterische opstelling, 
65 W aan opwarming. 5 W pure energiewinst dus. Kroesen plaatst 
bij deze metingen echter vele vraagtekens, onder andere omdat het 
goed meten van microgolfvermogen erg lastig is.

activiteit

“Als hydrino’s echt bestaan, 
heeft dat enorme consequen-
ties voor het energievraagstuk”
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 De vervolgexperimenten betroffen DC-metingen. Een verge-
lijking werd getrokken door 10 W energie op twee manieren in te 
koppelen in een bak van 40 liter water: enerzijds via een gewone 
Ohmse weerstand, anderzijds via een plasma. Volgens de metingen 
van Mills blijkt er meer energie te komen uit de plasma-metingen: 
de temperatuur wordt daar enkele tienden van graden hoger. Op 
klassieke wijze is het verschil niet te verklaren; uiteraard schrijft 
Mills het toe aan de hydrino’s. Kroesen plaatst ook hier echter kant-
tekeningen: er is te weinig aandacht voor het lek naar de omgeving 
en voor de energie van de water-roerder.

 Ondanks alle bezwaren 
is de eindconclusie van Ger-
rit Kroesen bij deze metingen 
voorlopig toch dat “er 0,5 W 
zoek is”. Reden voor de TU/e 
om te proberen zelf soortgelij-
ke metingen te gaan uitvoeren, 
waarbij de eerder genoemde be-
zwaren en onderbelichte zaken 
worden meegenomen. Er zal 
dan ook met spanning worden 
uitgekeken naar de eerste TU/e-
resultaten.

 Al met al heeft Gerrit Kroesen in zijn lezing laten zien dat er, 
zowel spectrometrisch als calorimetrisch, verrassende resultaten ge-
weest zijn, maar dat er meer onafhankelijke experimenten nodig zijn 
om aan het licht te brengen wat nu de waarheid is. De TU/e gaat 
deze metingen op zeer open wijze in: wat het resultaat zal zijn is 
ongewis. Kroesen besloot zijn lezing dan ook treffend: “Als hydri-
no’s echt bestaan, heeft dat enorme consequenties voor het ener-
gievraagstuk. Maar het is meer dan dat: het is ook een controverse 
die de hele wetenschappelijke wereld beheerst: wat gaat er dan nog 
meer gebeuren; generaties kwantummechanici hebben dan immers 
toch iets behoorlijk fout gedaan… Voorlopig is er echter nog geen 
aanleiding om alles wat we geleerd hebben overboord te zetten.” 
Wordt ongetwijfeld nog vervolgd…
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special

Lustrekenen: de droptest

oms denk je dat een stukje eerstejaars mechanica oninteres-
sant is, want het is niet hot. Of je hebt er altijd al een hekel aan 
gehad. Wie echter een tijdje uit het wetenschappelijk onder-

zoek is en toch geld verdient aan het imago van een natuurkundig 
ingenieur maakt soms gewiekst indruk met dergelijke deskundig-
heid en noemt dit een back-of-the-envelope berekening. In het Engels, 
om meer indruk te maken. Het woord droptest is dan ook Engels. 
Het gaat eigenlijk om een valtest en niet om het v e rg e -
lijken van Venco met andere merken. 

Bron: tweedaagse cursus Shockproof de-
sign van Philips, CTT (Centre 
for Technical Training).
 Een telefoontje valt uit 
de hand van 1,25 meter hoogte. 
Hoe ontwerp je nu zo’n schok-
bestendig telefoontje? Laten we 
de snelheid v bekijken waar-
mee het ding de grond raakt: 
valhoogte s = ½ at2 , dit levert s 
= 5/4 meter. a = g en g=10 m/s2 
in goede benadering, dus de val-
tijd is t = ½ seconde. Bij constante ver-
snelling a is de snelheid waarmee het de 
grond raakt v = at, oftewel 5 m/s.
 Het telefoontje blijft niet als een 
kauwgompje plakken maar springt 
weer op. Laten we rotatie buiten be-
schouwing, dan is de snelheidsveran-
dering hooguit 10 m/s.

Jan-Jaap Koning

S
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Multidiciplinair
Nu komt er een aanname die niet van een fysicus afkomstig is, maar 
bijvoorbeeld van een werktuigbouwkundige. We lossen dus geen 
eerstejaars probleem meer op, nee, dit heet nu multidisciplinair. En 
dat is wel hot. De maximale versnelling voor componenten in derge-
lijke apparaatjes, zoals harddisks of micromechanische component-
jes, is soms gespecifi ceerd als Gmax = 1250g. Oftewel een maximale 
versnelling van 12500 m/s2. Neem even een Gmax van 1000g voor 
dit sommetje, wat soms ook wel gespecifi ceerd wordt. Wat is dan 
de botsingstijd die tijdens de botsing verstrijkt? t = ∆v / Gmax = 10 / 
10000 = 1 milliseconde.

Samenvattend
Je valt 0.5 s met 1g, neemt een factor twee voor de snelheidsveran-
dering, en je versnelt de andere kant op met 1000g. Dan heb je ge-
noeg aan een botsingstijd van 1/1000 s = 1 milliseconde.
Wat er stuk gaat, is het schermpje wegens doorbuiging, indien dit te 
dik is gemaakt, of misschien springen er gesoldeerde componentjes 
los van het bordje met elektronica.

Zelf proberen
Je rijdt 100 km/uur frontaal tegen een muur, ongeveer 30m/s. Gege-
ven: je kunt als mens een Gmax van 10g verdragen. Wat is de lengte 
van de kreukelzone die je nodig hebt? Bereken eerst de tijdsduur 
van de botsing.
 Wellicht is het modelletje ergens een factor 2 onnauwkeurig. 
Uiteindelijk gaat het bij lustrekenen niet om de uitkomst, maar om 
het rekenen zelf...
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erwijl ik een begin maak 
met een stuk voor het 
VENI blad, kijk ik uit het 

raam van de trein. Het is carna-
valsweekend en ik ben onder-
weg terug vanuit Limburg en 
Brabant naar het westen waar ik 
tegenwoordig woon. We hebben 
1 dagje carnaval meegepikt dit 
jaar maar maandag ga ik weer 
aan het werk … carnaval ken-
nen ze immers niet in het wes-
ten. Ik woon nu drie jaar in Den Haag maar ik houd me nog steeds 
bezig met techniek, ik kom nog regelmatig beneden de rivieren en 
ik vier nog steeds carnaval.
 Na mijn afstuderen bij de capaciteitsgroep ETP wist ik niet zo 
goed wat ik met mijn opleiding wilde doen. Ik heb lang getwijfeld 
tussen promoveren en een baan zoeken in het bedrijfsleven. Ik heb 
dan ook enorm geboft met de mogelijkheid om een jaar bij ETP te 
blijven als toegevoegd onderzoeker. Ik heb gewerkt aan een project 
in samenwerking met de industrie over het coaten van plastics voor 
de auto-industrie. Dat jaar heb ik gebruikt om te achterhalen wat ik 
wilde en ik kwam al snel tot de conclusie dat ik altijd op zoek ben 
naar een toepassing. ‘Waarom?’ behoorde al vroeg tot mijn vocabu-
laire. Mijn huidige werkgever was dan ook een meer dan logische 
keuze. 

TNO Defensie en Veiligheid 
Sinds maart 2004 werk ik als wetenschappelijk medewerker bij TNO 
in Den Haag. De TNO locatie in Den Haag maakt onderdeel uit van 

T

Yolanda Barrell

carrière

Van mijnenruimer in Cambodja 
tot bedrijfshulpverlener bij TNO
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het kerngebied TNO Defensie en Veiligheid. De afdeling waarin ik 
werk valt binnen de business unit waarnemingssystemen en heet 
‘radar en elektronische oorlogsvoering’. Het is een hele mondvol 
maar de groep is een bonte verzameling mensen met variërende 
achtergrond: van elektrotechnici en natuurkundigen tot geofysici, 
doctorandussen en ingenieurs tot doktoren, van generalisten tot 
specialisten. Mijn werkzaamheden binnen deze afdeling concentre-
ren zich rondom twee onderwerpen namelijk elektromagnetische 
effecten en humanitair ontmijnen. 
 Bij de werkzaamheden rondom elektromagnetische effecten 
kan onder andere gedacht worden aan het effect van elektromagne-
tische straling op elektronisch apparatuur. Dit kan zowel onopzet-
telijk of opzettelijk aan de orde zijn. Zo leid ik sinds kort een lopend 
onderzoeksprogramma over het beschermen van apparatuur tegen 
opzettelijke verstoring door hoogfrequent hoogvermogen bronnen. 

Werkverleden
2004 - heden 
Wetenschappelijk medewerker, 
TNO Defensie en Veiligheid, 
Den Haag, teamlid en project/
programma management op 
het gebied van elektromagne-
tische effecten en humanitair 
ontmijnen
  
2003  
Toegevoegde onderzoeker, TU/e, 
Faculteit Technische Natuurkun-
de, Capaciteitsgroep ETP, coaten 
van plastics voor de auto-indu-
strie met behulp van plasma de-
positie

Opleiding
1996 - 2002 
Technische natuurkunde, TU/e
Afstudeerproject bij capaciteits-
groep ETP: ‘Temperature depen-
dence of the sticking probability 
of SiH3 radicals on plasma de-
posited amorphous silicon fi lms 
(fl exible solar cells)’

1990 - 1996 
Gymnasium, Stella Maris Scho-
lengemeenschap, Meerssen

Extra curriculaire activiteiten
SVTN ‘J.D. van der Waals’: com-
missaris externe betrekkingen, 
Koerier commissaris, galacom-
missie, organisatie buitenlandse 
excursie naar Scandinavië

Curriculum Vitae
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Ontmijnen
In het kader van humanitair ontmijnen ben ik vorig jaar twee keer 
naar Cambodja geweest om trials uit te voeren in een lopend ont-
mijningsoperatie. Het is een goed voorbeeld van een project waarbij 
de toepassing, techniek en ook mensen centraal staan. Bij handma-
tig ontmijnen worden door de meeste ontmijningsorganisaties nog 
steeds de prikstok en de metaaldetector gebruikt om de mijnen te 
detecteren. Uit een modelstudie van het Geneva International Centre 
for Humanitarian Demining (GICHD) blijkt dat handmatig ontmij-
nen in veel gevallen aanzienlijk 
versneld kan worden wanneer 
het aantal ‘valse alarmen’ van 
metaaldetectoren verminderd 
wordt. Valse alarmen kunnen 
veroorzaakt worden door objec-
ten zoals kogels, patroonhulzen, 
spijkers en verroest kippengaas. 
Bij elk alarm van zijn metaalde-
tector moet de ontmijner de lo-
catie van dit alarm voorzichtig 
inspecteren, want er kan immers 
een mijn liggen. De verhouding 
van alarmen ten gevolge van mijnen ten opzichte van ‘valse alarmen’ 
ligt vaak in de orde van 1 op 100 tot zelfs 1000! 
 Tijdens ons project hebben we in samenwerking met het Cam-
bodian Mine Action Centre (CMAC) bekeken of het mogelijk is dit 
grote aantal valse alarmen te verminderen door het gebruik van 
magneten of magneten en harkjes waar magneten aan bevestigd 
zijn. Voordat de ontmijner het stukje grond voor hem scant met de 
metaaldetector, gebruikt hij de magnet-tool om ferromagnetische 
stukjes metaal op of net onder het oppervlak te verwijderen. De 
ontmijners van CMAC hebben 5 weken lang precies bijgehouden 
wat ze gevonden hebben aan ‘valse alarmen’ en mijnen, hoe ze die 
gevonden hebben (visueel, met de magnet-tool of door uitgraven) 
en het aantal m2 dat ze per dag ontmijnd hebben. Deze trials heb-
ben aangetoond dat met de magnet-tools veel valse alarmen van de 
metaaldetector voorkomen kunnen worden, en dat hierdoor dus de 
ontmijningsoperatie sneller verloopt. De vermindering van het aan-
tal valse alarmen met behulp van magnet-tools hangt echter sterk af 
van het gebied waar ontmijnd wordt: hebben er mensen gewoond, 

carrière
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is er gevochten, is het gebied gebombardeerd, etc. Daarom gaan we 
de test dit jaar herhalen in Angola in samenwerking met Norwegian 
Peoples Aid (NPA), waarbij ook andere typen magnet-tools zullen 
worden ingezet. Het is mooi om te zien hoe al die kleine stukjes 
kennis, die je opdoet tijdens je studie, toegepast kunnen worden – 
ook al is dat tijdens je studie niet altijd duidelijk. En het is helemaal 
mooi als je zelf met je neus er bovenop staat. 

Bedrijfhulpverlening
Naast vakinhoudelijke werk-
zaamheden heb ik nog een aan-
tal rollen binnen TNO. Zo ben 
ik gast recruiter van TNO. Dat 
houdt in dat ik meega naar car-
rièrebeurzen en andere activi-
teiten die met werving te maken 
hebben om als ervaringsdeskun-
dige mee te helpen. Bovendien 

ben ik lid van de bedrijfhulpverlening. Naast basisvaardigheden op 
het gebied van EHBO en het blussen met kleine blusmiddelen, ben 
ik ook ademluchtloper. Dit betekent dat ik in geval van een brand of 
ander incident met ademluchtmasker kan optreden als gids voor de 
hulpdiensten. Hiervoor trainen we regelmatig geblindeerd en met 
ademlucht in de gewelven van ons gebouw. Erg leuk en spannend 
om te doen al hoop ik het natuurlijk nooit nodig te hebben. Het zal 
me alleen niet meer lukken om carnaval te vieren zonder te denken: 
‘hoeveel nooduitgangen zijn er en waar hangt die brandblusser?’

“De verhouding van alarmen 
ten gevolge van mijnen ten 
opzichte van ‘valse alarmen’ 

ligt vaak in de orde van 1 op 
100 tot zelfs 1000!”
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Omdat we merken dat sommige jaargangen minder goed vertegen-
woordigd zijn in het VENI-ledenbestand, en we het jammer vinden dat 
we deze mensen niet kunnen bereiken om bijvoorbeeld reunies van de 
faculteit aan te kondigen, starten we per 1 maart een ledenwerfactie.

Als u minimaal één nieuw lid 
aanmeldt* ontvangt u GRATIS 
“Het grootste lexicon van nut-
teloze feiten”

Het enige dat u hoeft te doen is 
ervoor te zorgen dat het nieuwe 
lid uw naam vermeldt bij zijn of 
haar aanmelding.

Werf een lid 
en krijg een gratis boek

*een nieuw lid dat meer dan twee jaar geleden is afgestudeerd en minimaal twee 
jaar geen lid is geweest. Deze actie loopt van 1 maart 2007 tot 1 januari 2008. 
U krijgt maximaal één boek.

“De kopzijde van 
een euro weegt 0,5 
procent meer dan 

de muntzijde”
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IN DE WEEK VÓÓR de kerstvakan-
tie heeft ieder VENI-lid een brief 
van VENI ontvangen waarin 
de overstap op Alumninet, de 
centrale TU/e-alumnidatabase, 
werd toegelicht. Inmiddels zijn 
we zo’n twee maanden verder 
en zijn er enkele wetenswaar-
digheden te melden:

• Door het samenvoegen van de 
oude VENI-database en Alum-
ninet en met medewerking van 
het Alumnibureau, zijn meer 
dan 99% van alle adresgegevens 
correct.
• Tevens heeft VENI nu van 
meer dan 90% van haar leden 
een werkend e-mailadres (te-
genover 75% voorheen).
• Sinds het versturen van bo-
vengenoemde brief hebben 
ruim 275 inlogacties in Alum-
ninet plaatsgevonden, zie de 

Alumninet
Jeroen Rietjens

grafi ek. Dat betekent dat er nog 
zeker 150 personen (VENI heeft 
op het moment van schrijven 
429 leden) hun gegevens en 
voorkeuren in Alumninet nog 
niet hebben gecontroleerd.
• Sinds kort kan VENI een spe-
ciale Access-database gebrui-
ken waarmee zij toegang heeft 
tot de gegevens van Alumninet. 
Hiermee is een belangrijke stap 
gezet, omdat VENI nu alle func-
tionaliteit tot haar beschikking 
heeft.
• Binnenkort wordt door de be-
heerders van Alumninet een 
koppeling gemaakt met OWIS, 
de studentendatabase van de 
TU/e, zodat VENI makkelijker 
aspirantleden kan opnemen in 
haar database en waardoor ook 
meer studiegegevens (zoals af-
studeergroep en hoogleraar) be-
schikbaar komen.

Tot slot nogmaals een oproep 
aan alle leden om vooral eens 
een keer in te loggen in Alum-
ninet. Besteed u hierbij speci-
aal aandacht aan de werkge-
gevens, omdat deze niet zijn 
meegenomen in de overstap 
naar Alumninet.

Ga naar: alumninet.tue.nl
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at krijg je als je een clubje fysici met hun kinderen loslaat 
in een wetenschapsdoecentrum? Een grote club kleine 
kinderen! Op donderdag 28 december organiseerde VENI 

voor de tweede keer een familie-excursie, waar VENI-leden en hun 
partners, kinderen, ooms, tante, opa’s en oma’s van harte welkom 
waren. Met een clubje van 24 kleine of grote kinderen maakten we 
Technopolis in het Vlaamse Mechelen onveilig.

Wie er niet bij was, en Technopolis zelf nog nooit met een bezoek 
heeft vereerd: heb spijt als haren op uw hoofd, en grijp de eerstvol-
gende vakantie aan om acuut naar België af te reizen. Technopolis is 
alles waar je als technisch fysicus van droomt: groot, lawaai, kleurig, 
spektakel... en je MOET overal aanzitten!
 Van opstellingen als de slinger van Foucault – oke, daar mocht 
je dan toevallig net niet aanzitten, want dan zie je het effect natuur-
lijk niet meer - via optische illusies als op de bijgevoegde foto, waar 
de voorzitter wel erg uit de kluiten gewassen lijkt, tot een rijsimula-
tor waarin je legaal dronken mag rijden: in Technopolis is vooral heel 
veel te doen. Zoals een van de 
zich afgemelde VENI-leden per 
mail opmerkte: “Ik vertelde mijn 
kinderen dat jullie pas om half 
2 zouden verzamelen. Kinder-
mishandeling, noemden ze dat. 
Wij zijn er zelf pas geweest: we 
waren er ‘s ochtends al, en met 
sluitingstijd heb ik ze eruit moe-
ten slepen, want ze hadden nog 
lang niet alles gedaan. Succes!” 
En gelijk had hij. 

Het kind in/en de fysicus
Sonja Knols

activiteit
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 Wat ik persoonlijk erg goed vind aan Technopolis - vooral in 
vergelijking met de Nederlandse tegenhanger NEMO - is dat er 
voor de geinteresseerde “iets-meer-dan-leek” aan her en der op-
gestelde computerterminals voor elke opstelling meer dan genoeg 
extra informatie te vinden is. Bij een opstelling waarbij je zelf wa-
terstralen kunt laten afbuigen door de Corioliskracht,  heb ik 12 
pagina’s info doorgeworsteld over wat de Corioliskracht precies is, 
waar hij invloed op heeft, maar ook over cirkelbewegingen, draaiim-
pulsmomenten, en passaatwinden. Fantastisch, ook als natuurkun-

dige steek je er nog wat van op.
 En voor de kinderen is het 
natuurlijk grandioos dat ze met 
een hefboom zelf een auto kun-
nen optillen, op een fi ets met 
een verlaagd zwaartepunt bo-
ven het museum kunnen fi et-
sen (zie foto), of in de onlangs 
geopende waterhoek naar har-
telust met water kunnen kliede-
ren – en daar stiekem nog iets 
opsteken over viscositeit, opper-
vlaktespanning, wervels en wat 
dies meer zij. Uit ervaring weet 

ik inmiddels dat ook voor de allerkleinsten Technopolis nog leuk is: 
mijn toen 3 maanden oude zoontje heeft de hele middag liggen stra-
len (oooooohhh, wat een mooie lampjesssssss!).

Kortom: Technopolis is voor iedereen een aanrader, en voor VENI 
was het weer een zeer geslaagde excursie.  Nu op zoek naar een 
goede bestemming voor de kerstvakantie van dit jaar! Tips zijn wel-
kom op veni@tue.nl. 
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er 1 september 2006 heeft prof. dr. Ton van Leeu-
wen de functie van opleidingsdirecteur overge-
nomen van prof. dr. Fons de Waele. Naast het 

opleidingsdirecteurschap is hij ook nog steeds profes-
sor in de groep Coherentie en Quantum Technologie 
(CQT). Deze nieuwe groep is het resultaat van een 
fusie van de groep atoomfysica en quantumelektro-
nica (AQT) met fysica en toepassingen van versnellers 
(FTV). Mede naar aanleiding van de onderzoeksvisi-
tatie op 30 en 31 januari van de bachelor- en master-
opleidingen van Technische natuurkunde stelden wij 
hem vijf vragen.

1. Hoe bevalt het om opleidingsdirecteur te zijn? Hebt u inte-
ressante plannen?
Dat bevalt prima. Het werk is leuk en afwisselend. Ik werk met uit-
stekende mensen, in een groep met een prima sfeer, aan iets dat echt 
van belang is. Eén van de plannen die ik heb is ervoor te zorgen dat, 
naast de externe minoren, ook een natuurkunde-minor voor stu-
denten TN opgezet wordt: een verdiepende minor dus. Dat wil ik 
omdat ik vind dat onze bachelorstudenten moeten kunnen kiezen of 
zich in de breedte dan wel in de diepte willen ontwikkelen.

2. U bent deeltijd opleidingsdirecteur, valt dit goed te combi-
neren met onderzoek?
Zeker in de maanden voor de onderwijsvisitatie was het niet gemak-
kelijk en heb ik wel meer dan de helft van mijn tijd aan het oplei-
dingsdirecteurschap besteed. Gemiddeld denk ik dat de afgespro-
ken verdeling (50-50) zal kloppen. Natuurlijk heb ik een stapje terug 
moeten doen in het onderzoek. Maar omdat ik een heleboel andere 

Vijf vragen aan: 
prof. dr. Ton van Leeuwen

P
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neventaken heb afgestoten (lidmaatschap van de universiteitsraad, 
een benoeming aan de VU voor één dag per week, en nog zo wat) is 
het verschil niet zo groot als je in eerste instantie zou denken. Om 
de zaken zo duidelijk mogelijk te houden, heb ik verder mijn week 
precies in tweeën geknipt: van maandagochtend tot en met woens-
dagochtend voor het opleidingsdirecteurschap, van woensdagmid-
dag tot en met vrijdagmiddag voor mijn werk in de nieuwe groep 
CQT. Dat bevalt goed.

3. Wat waren voor u de be-
langrijkste conclusies van de 
onderwijsvisitatie? 
De belangrijkste conclusies voor 
mij waren de opmerking dat 
de studieduur te lang is, en de 
kritiek dat de kwaliteitscontrole 
in de masteropleiding formeel 

niet goed geregeld is. Het eerste is moeilijk aan te pakken, omdat de 
studieduur voor een groot deel door de student zelf bepaald wordt. 
Door bijvoorbeeld veel bijbaantjes te nemen (of gewoon veel tijd 
aan leuke dingen te besteden), wordt de studie vanzelf langer. Dat 
is aan de ene kant de eigen verantwoordelijkheid van de student. 
Aan de andere kant denk ik toch dat het onze taak is de studenten 
te wijzen op de nadelen die aan een lange studieduur verbonden 
zijn: problemen bij sollicitaties, zeker als de economie weer eens 
wat minder goed draait, en inkomensverlies omdat je pas jaren later 
“echt” gaat verdienen. Daarnaast moeten we er natuurlijk altijd voor 
zorgen dat de studie zo studeerbaar mogelijk is, zonder de normen 
te verlagen!
 De kwaliteitszorg in de masteropleiding is denk ik heel goed 
te verbeteren. Eigenlijk moeten we daarbij gewoon kijken naar de 
bacheloropleiding, waar het allemaal prima in orde is. De P en PP 
(propedeuse- en postpropedeuse)-raden en de vakkenenquêtes ge-
ven daarbij veel informatie, die door de opleidingscommissie, het 
onderwijsinstituut en het bestuur gebruikt wordt om maatregelen 
te nemen. Voor de vakken in de masteropleiding zullen we daarvoor 
vergelijkbare instrumenten moeten ontwikkelen. Een “M-raad” en 
standaard on-line enquêtering van de mastervakken zijn een goede 
mogelijkheid.

“... denk ik toch dat het onze 
taak is de studenten te wijzen 

op de nadelen die aan een lange 
studieduur verbonden zijn”
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4. Hoe loopt het met het recent ingevoerde major/minor sy-
steem en met de semesterindeling van het collegejaar?
Grotendeels loopt het goed met de invoering van het major-minor 
systeem. Problemen dreigen wel te ontstaan met de verroostering, 
omdat de minoren als “aanschuifonderwijs” van andere facultei-
ten georganiseerd zijn. Erg effi ciënt, maar hierdoor is het vaak wel 
erg moeilijk om te zorgen dat majorvakken en minorvakken niet in 
de knoop komen. Uiteindelijk zal het niet altijd te vermijden zijn 
dat vakken speciaal voor minoren gegeven worden. Ik heb de in-
druk dat over het algemeen de 
studenten wel tevreden zijn.
Over het semestersysteem dat 
nu loopt ben ik minder te spre-
ken! Omdat elk semester in drie 
blokken is verdeeld, is het ei-
genlijk meer een “hexamester” 
systeem. Eigenlijk is gewoon het 
kleinste gemene veelvoud van 
een trimester- en een semester-
indeling genomen: het systeem is dan ook vanaf het begin als een 
tijdelijke oplossing gekozen. Ik hoop, dat we op redelijke termijn 
naar een semestersysteem met twee blokken per semester gaan. We 
lopen dan beter in de pas met andere universiteiten, zeker met de 
andere technische universiteiten. Dat is van belang voor de 3TU fe-
deratie en hebben wat meer “verwerktijd” voor vakken die in één 
blok gegeven worden. Vijf weken is wel erg kort.

5. Toen u nog studeerde, wat was toen uw meest en minst 
favoriete vak?
Leuke vraag. Mijn minst favoriete vak was thermodynamica. Dat lag 
vooral aan de docent die zelf niet echt enthousiast voor het vak-
gebied leek. Mijn meest favoriete vak was quantummechanica. Dat 
werd goed gedoceerd, maar nog belangrijker was dat het mysteri-
euze idee van deeltjes die op twee plaatsen tegelijk konden zijn en 
golffuncties die verdwijnen zodra gemeten wordt mij vanaf het eer-
ste moment ontzettend kon boeien. Dat is nog steeds goed te mer-
ken in mijn onderzoek.

“... het mysterieuze idee van 
deeltjes die op twee plaatsen 
tegelijk konden zijn en golf-
functies die verdwijnen zodra 
gemeten wordt ...”

interview
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Bericht van de penningmeester

p de ALV van 14 februari jl. is de contributie ongewijzigd 
vastgesteld op 15 euro voor degenen die aan VENI een 
machtiging hebben verstrekt en 16 euro voor alle anderen. 

Binnenkort zullen we overgaan tot inning van de contributie.
 Een wijziging ten opzichte van vorige jaren is dat de door VENI 
gebruikte acceptgiroformulieren niet meer door de banken worden 
verwerkt. Omdat het merendeel van de leden inmiddels gebruikt 

maakt van internetbankieren en 
aan nieuwe acceptgiroformulie-
ren voor een kleine vereniging 
als VENI relatief grote kosten 
vastzitten, hebben we besloten 
om met ingang van 2007 geen 
acceptgiroformulieren meer 

mee te sturen met het verzoek tot contributiebetaling. U wordt der-
halve verzocht het bedrag zelf over te maken.
 Wel zult u dit jaar een machtigingskaart aantreffen. Voor de 
administratie van VENI is het erg gemakkelijk om zo veel mogelijk 
contributie te kunnen innen via automatische incasso. Ik wil ieder-
een dan ook vriendelijk verzoeken om de mogelijkheid van automa-
tische incasso in overweging te nemen.

Patrick van Aarle, penningmeester

Patrick van Aarle

O
“Binnenkort zullen we 

overgaan tot inning van de 
contributie.“
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Als ingenieur breder inzetbaar 
tijdens praktijkles

WERDEN INGENIEURS vorig jaar 
door ingenieur@school alleen 
nog ingezet voor gastlessen 
voor de profi elkeuzevoorlich-
ting, vanaf dit schooljaar zijn zij 
breder inzetbaar om scholen te 
helpen het curriculum te koppe-
len aan de beroepspraktijk. 

Ingenieur@school
In het project ingenieur@school 
melden ingenieurs zich aan om 
op individuele basis samen met 
de school een activiteit uit te 
voeren. Vorig schooljaar lag de 
nadruk van het project ingeni-
eur@school op gastlessen voor 
de profi elkeuzevoorlichting in 
de derde klas. Vanuit scholen 
bleek echter een bredere be-
hoefte aan samenwerking met 
bedrijven en ingenieurs dan al-
leen de profi elkeuzevoorlich-
ting. Dit schooljaar is het voor 
scholen daarom mogelijk inge-
nieurs te vragen voor diversere 
doeleinden: profi elkeuzevoor-
lichting, maar ook inhoudelijke 
gastles, profi elwerkstukbegelei-
ding of een bedrijfsbezoek. 

Voorbeeld
Marc Unger, werkzaam bij Royal 
Haskoning, heeft afgelopen ja-
ren gastlessen profi elkeuzevoor-
lichting gegeven. Het uitgangs-
punt van zijn gastles vindt hij 
de aansluiting bij de leefwereld 
van jongeren. Zijn gastles begint 
met een gesprek over Beyoncé 
of terreurbestrijding. Vanuit dit 
soort onderwerpen maakt hij 
een koppeling met de technolo-
gie. Daarnaast geeft hij de leer-
lingen een ontwerpopdracht om 
de leerlingen in groepjes aan 
het werk te zetten. Dat is vooral 
populair bij de meisjes. Van het 
contact met leerlingen wordt 
hij zelf ook erg enthousiast. Het 
werkt dus naar twee kanten. 

JetNet

special
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Aanmelden als ingenieur
Ingenieurs die zich voor het 
project aanmelden kunnen aan-
geven voor welke doeleinden zij 
gevraagd kunnen worden. Deze 
informatie wordt in een online 
database opgenomen. Wanneer 
een school interesse heeft in sa-
menwerking met een bepaalde 
ingenieur, kan contact worden 
opgenomen met het Jet-Net 
Coördinatiepunt. De docent 
krijgt van het Jet-Net Coördina-
tiepunt de contactgegevens van 
de ingenieur door. De docent 
maakt afspraken met de ingeni-
eur en koppelt dit terug aan het 
Jet-Net Coördinatiepunt. Als 
een ingenieur niet meer door 
scholen benaderd wil worden, 
laat hij of zij zich (tijdelijk) uit-
schrijven uit de database. 

Ondersteuning ingenieurs 
Net als vorig jaar krijgen de 

aangemelde ingenieurs een 
eenmalige training aangebo-
den over hoe de profi elkeu-
zevoorlichting ingevuld kan 
worden. Daarnaast is er een 
speciaal onderdeel van de Jet-
Net website beschikbaar met 
informatie en materiaal om de 
ingenieur te helpen om de school-
activiteit succesvol uit te voeren. 

Tijdsbesteding ingenieurs 
Afhankelijk van de activiteit 
kunnen we de ingenieurs als 
richtlijn meegeven dat het voor-
bereiden van een activiteit een 
dagdeel kost evenals de uitvoe-
ring. Het is ook mogelijk om 
meer tijd aan het project te be-
steden, maar dat is aan de indi-
viduele ingenieur.

KIVI NIRIA
Het project wordt georganiseerd 
in samenwerking met KIVI NI-
RIA. Vanuit KIVI NIRIA zijn 
200 ingenieurs bij het project 
betrokken. Daarnaast worden 
er ook andere organisaties be-
trokken met wie samengewerkt 
kan gaan worden om ingenieurs 
voor het project te interesseren. 

Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.ingenieurs.net, of 
www.jet-net.nl.
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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering
van de Vereniging voor Eindhovense Natuurkun-
dig Ingenieurs de dato woensdag 14 februari 2007

activiteit

ANWEZIG: Patrick van Aarle, Igor Aarts, Karel Bosschaart, Mar-
tijn Heck, Bas Kniknie, Erik Kieft, Sonja Knols-Jacobs, Jan-
Jaap Koning, Gerrit Kroesen, Carlo Luijten, Peter van den 

Oever, Henk Reints, Jeroen Rietjens, Kees Spoor, Jacco Steenhuijsen, 
Peter Vaessen, Wiebe Wagemans en Kees de Zeeuw (allen VENI-lid) 
en Florian Lambert, Thomas Lemmens, en Paul Scheer van Maas-
waal namens SVTN “J.D. van der Waals”.
 AFGEMELD: Ronald Aarts, Henk Arts, Paul van Dijk, Andre Kooy, 
Ingrid Minnaert-Janssen, Arthur Minnaert, Pieter Nuiten, Tom van 
Rijswijk en Daniel Willems

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Post in/uit
4. Mededelingen van het bestuur
5. Jaarverslag 2006
6. Financieel jaarverslag 2006
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Decharge en benoeming van de KCC
9. (Her)verkiezing van bestuursleden
10. Activiteiten 2007
11. Begroting en voorstel contributie 2007
12. WVTTK
13. Rondvraag
14. Sluiting

1. Opening
Erik Kieft opent de vergadering om 19.27 uur en heet iedereen van 
harte welkom.
 

A
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2. Goedkeuring agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Post in/uit
Jeroen Rietjens leest de lijst met afmeldingen voor.

4. Mededelingen van het bestuur
Het bestuur meldt dat VENI in het najaar van 2006 defi nitief is 
overgestapt naar Alumninet, de centrale alumni-database van de 

TU/e. Medio december heeft elk 
VENI-lid een brief ontvangen 
met daarin vermeld de 
consequenties van de overstap 
en het verzoek om zijn/haar 
gegevens te controleren. Op dit 
moment beschikt VENI nog niet 
over de volledige functionaliteit 
van Alumninet (zoals het maken 
van e-mail- en ledenlijsten 
op basis van de gegevens uit 
Alumninet), maar dit heeft een 
hoge prioriteit bij de beheerders 

van Alumninet. De verwachting is dat VENI op termijn de vruchten 
gaat plukken van de verhoogde functionaliteit ten opzichte van haar 
eigen (voormalige) database.
Igor Aarts vraagt of de andere Alumniverenigingen van de TU/e de 
overstap ook hebben gemaakt. Jeroen antwoordt dat Eduna (Elek-
trotechniek) en VSI (Scheikundige Technologie) de overstap ook 
hebben gemaakt. Erik voegt toe dat VBI (Bouwkunde) iets terughou-
dender was vanwege hun eigen uitgebreide databasesysteem.

5. Jaarverslag 2006
Jeroen loopt het jaarverslag per punt door. Dit bestaat uit een al-
gemeen overzicht, een overzicht van activiteiten, en de stand van 
zaken met betrekking tot het ledenaantal. VENI heeft op 14-2-2007 
427 leden, waarvan 6 buitengewoon en 4 aspirantleden.
Erik legt het jaarverslag ter goedkeuring aan de ALV voor.
Het jaarverslag wordt zonder toevoegingen en wijzigingen bij acclama-
tie door de ALV goedgekeurd.
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6. Financieel jaarverslag 2006
Patrick van Aarle geeft een toelichting op het fi nancieel jaarverslag. 
Het eigen vermogen van de vereniging is in 2006 toegenomen met 
€ 1.638,13. Dit komt met name doordat de verzendkosten van Sandd 
voor het versturen van o.a. de VENI-bladen niet door de faculteit/
universiteit in rekening zijn gebracht en doordat de post onvoorzien 
nauwelijks is aangesproken.

7. Verslag van de kascontrolecommissie
Namens de KCC verklaart Mar-
tijn Heck dat de KCC geen fou-
ten en misstanden in de boek-
houding heeft gevonden. De 
KCC adviseert de ALV het fi nan-
cieel jaarverslag goed te keuren.
De ALV gaat bij acclamatie ak-
koord met het fi nancieel jaarver-
slag van de penningmeester.

8. Decharge en benoeming van de KCC
Erik bedankt Martijn en Daniel Willems voor hun inspanningen. 
Beiden hebben zich bereid verklaard om nog een jaar in de KCC 
plaats te nemen. Er zijn geen andere belangstellenden om plaats te 
nemen in de KCC.
De KCC wordt gedechargeerd en de nieuwe KCC wordt benoemd met 
als leden Daniel Willems en Martijn Heck.

9. (Her)verkiezing van bestuursleden
De verenigingsstatuten schrijven voor dat volgens een door het be-
stuur op te stellen rooster jaarlijks minimaal een derde van de be-
stuursleden dient af te treden en zich eventueel herkiesbaar mag 
stellen. Wiebe Wagemans en Patrick van Aarle treden volgens de ge-
sel van het alfabet af en stellen zich beiden herkiesbaar. Er zijn geen 
andere kandidaten.
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde bestuurs-samenstelling.
Erik merkt op dat er voor het eerst sinds 2002 geen wijziging in het 
bestuur heeft plaatsgevonden. Erik voegt daaraan toe dat het con-
tact met de faculteit voor het VENI-bestuur belangrijk blijft, zodat 
er op termijn een nieuw bestuurslid wordt gezocht dat werkzaam 
is aan de faculteit. Tevens staat het VENI-bestuur open voor een be-

“Het bestuur staat open voor 
nieuwe ideeën van de leden 
en zal in 2007 een commissie 
instellen voor de organisatie 
van het lustrum in 2008.”
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stuurslidmaatschap van personen uit oudere jaargangen, vanwege 
het contact met oudere generaties en hun netwerk.

10. Activiteiten 2007
Sonja Knols-Jacobs licht de activiteitenkalender voor 2007 toe. Op 
het programma staan een excursie naar Meteo Consult, een lezin-
genavond met als onderwerp biosensoren en lab-on-a-chip, een 
najaarsexcursie (eventueel met Van der Waals), een familie-excur-
sie naar een populair wetenschappelijk museum en wellicht een 

avondlezing over buitenlander-
varing, Het bestuur staat open 
voor nieuwe ideeën van de le-
den en zal in 2007 een commis-
sie instellen voor de organisatie 
van het lustrum in 2008. De ac-
tiviteitencommissie van VENI, 
met als leden Sonja Knols-Ja-
cobs, Jan-Jaap Koning en Arno 
Wilbers, zal ook in 2007 probe-
ren de activiteiten van VENI met 
goede ideeën te ondersteunen.

Martijn merkt op dat de excursies een lage opkomst hebben geno-
ten. Sonja zegt dat timing, het soort bedrijf en de reisafstand be-
langrijke factoren zijn en dat deelnemers altijd de afweging moeten 
maken of ze een vrije middag willen opnemen voor de excursie.
Jacco Steenhuijsen merkt op dat biosensoren voor elektrotechnici 
ook relevant zijn en adviseert om naast VSI ook Eduna te betrekken 
bij de promotie van de lezingenavond.
Jacco vraagt zich af of VENI, naast haar gebruikelijke activiteiten 
voor haar leden, niet meer voor “de wereld” kan betekenen. Hij 
denkt hierbij aan de promotie van de studie Technische Natuurkun-
de waarin VENI een rol kan spelen.
De mening van de ALV over dit punt is dat VENI zeker haar netwerk 
kan aanspreken om te participeren in dit soort activiteiten (zoals via 
JetNet, Stichting Techniekpromotie, en de faculteit Technische Na-
tuurkunde). Voor het organiseren van nieuwe, grootschalige acti-
viteiten heeft VENI de middelen niet, maar zij kan wel zorgen dat 
goede ideeën TU/e-breed worden opgezet (zoals met Meet & Match 
succesvol is gebeurd) en het werk door anderen laten doen. Tevens 
wordt geopperd om leden actiever te benaderen.



jaargang 14, nummer 1 33

activiteit

11. Begroting en voorstel contributie 2007
Patrick presenteert de begroting voor het verenigingsjaar 2007. Ten 
opzichte van 2006 zijn er geen grote veranderingen, behalve dat voor 
de post aspirant-leden/ledenwerving € 500 begroot is. Dit geld is be-
stemd voor het laten maken van visitekaarthouders, die pas afgestu-
deerden van VENI zullen ontvangen bij hun diploma uitreiking.
Igor merkt op dat voor de lezingenavond minder (€ 150) is begroot 
en vraagt of het bestuur minder deelnemers verwacht. Patrick zegt 
dat het begrote bedrag een middenweg is van de kosten in 2005 
en 2006 en dat het niet erg is als 
door een grote belangstelling 
voor de lezingenavond (waar 
het VENI-bestuur zeker naar 
streeft) de kosten hoger uitval-
len dan begroot.
Erik zegt dat het bestuur ook 
een ledenwerfactie wil starten, 
waarbij een VENI-lid een cadeau in de vorm van een boek ontvangt 
als hij iemand anders lid maakt.
Martijn vraagt zich af of dit effectief zal zijn, aangezien mensen zich 
niet laten verleiden. Jacco vraagt zich af wat VENI aan passieve leden 
heeft. Igor stelt dat een vereniging zich zichtbaar moet opstellen en 
dat een vorige ledenwerfactie zo’n 50 nieuwe leden heeft opgele-
verd.
Sonja zegt dat de netwerkfunctie voor VENI zeer belangrijk is. Meer 
leden betekent een groter netwerk en wellicht ook een hogere op-
komst bij activiteiten. Het bestuur wil vooral leden werven onder 
oudere jaargangen, omdat VENI bij hun wellicht niet (meer) bekend 
is.
Gerrit Kroesen zegt dat het lustrum een goede gelegenheid is om 
leden te werven en oppert om een “Zoek je introgroep”-activiteit te 
organiseren.
Erik zegt dat het bestuur de ledenwerfactie zal starten, maar dat er 
voor de boeken niet extra begroot zal worden, gezien de onzeker-
heid in het succes van de actie.
Erik stelt voor de begroting goed te keuren.
De begroting wordt bij acclamatie vastgesteld.
Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie voor 2007 
ongewijzigd te laten, te weten € 16 bij betaling via overschrijving en 
€ 15 in het geval van een machtiging.

“Het bestuur wil vooral leden 
werven onder oudere jaar-
gangen, omdat VENI bij hen 
wellicht niet (meer) bekend is.”
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Het voorstel voor de contributie voor 2007 wordt bij acclamatie goedge-
keurd door de ALV. 
 
12. WVTTK
Er is niets ter tafel gekomen.

13. Rondvraag
Jacco stelt voor om bij een volgende gelegenheid beter uit te leggen 
hoe men op de plaats van bestemming moet komen, aangezien na 

19.00 uur de meeste toegangen 
van TU/e-gebouwen gesloten 
zijn.
Jan-Jaap Koning vraagt of men-
sen met goede ideeën voor ac-
tiviteiten deze na de lezing bij 
hem komen melden.

14. Sluiting
Erik bedankt iedereen voor de 
aanwezigheid en sluit de verga-
dering om 20.40 uur.





Activiteitenkalender

9 mei Lezingenavond Lab on a chip 
zie pagina 8

15 juni Barbecue

Gratis boek:
“Het grootste lexicon van 

nutteloze feiten”
zie pagina 19
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