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Doen we 
de goede 
dingen?

Drukbezochte 
Physics@FOM

Na bijna vijfentwintig jaar komt bij FOM een einde 
aan het tijdperk Chang. Directeur Hans Chang 
vervolgt zijn loopbaan bij de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen (KNAW), waar hij twee directeur-
schappen op zich zal nemen: dat van algemene zaken 
en bedrijfsvoering. FOM neemt op vrijdag 3 juli a.s. 
afscheid van Hans Chang, met een minisymposium 
en aansluitend een borrel, waarbij alle medewerkers 
van harte welkom zijn. Dit vindt vanaf 15.30 uur 
plaats in het Muziekgebouw aan ‘t IJ, Piet Heinkade 1, 

1019 BR Amsterdam. Het Muziekgebouw aan ‘t IJ is 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer: het is 
ongeveer tien minuten lopen vanaf Amsterdam 
Centraal Station. Meld je komst graag vooraf aan op 
het volgende e-mailadres: afscheiddirecteurfom@
fom.nl. Wil je meer informatie, bel dan a.j.b. met 
Béatrice Bullinga, 030 - 600 12 25. In het hart van deze 
FOM expres vind je een interview met Hans Chang, 
door Willem Schoonen, hoofdredacteur van Trouw, en 
een afscheidswoord van voorzitter Ronald Griessen. 
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In het kader van de regeling Dynamisering Instituuts-
fi nanciering heeft het Algemeen Bestuur van NWO 
de FOM-Instituten ruim bedacht. SAF/NIKHEF krijgt 
3,4 miljoen euro, Rijnhuizen 2,2 miljoen en AMOLF 

1,95 miljoen euro. Deze eenmalige additionele 
middelen zijn afkomstig uit de Actielijn Instituten 
van de NWO-beleidsruimte 2009. De aangename 
boodschap kreeg het Uitvoerend Bestuur van FOM 

tijdens het jaarlijkse gezamenlijke Bestuurlijk 
Overleg, op 2 juni jl. Meer nieuws hierover in het 
volgende nummer van FOM Expres.  

Een kwart eeuw Chang
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FOM-Instituten krijgen 
7,6 miljoen euro extra van NWO

FOM en energiebedrijf Nuon hebben dertien 
onderzoeksvoorstellen met een totale waarde van 
3.680.000 euro gehonoreerd. De nieuwe onderzoeks-
projecten maken deel uit van het Joint Solar 
Programme (JSP) dat als doel heeft om het rende-
ment van zonnecellen op de lange termijn drastisch 
te verhogen en de kosten van zonnestroom sterk te 
verlagen. 

De nieuwe projecten beogen voornamelijk bij te 
dragen aan effi ciëntere conversiemethoden, geavan-
ceerd lichtmanagement en het verbeteren van het 
ontwerp en productieproces van zeer goedkope 
concepten met een gemiddelde tot hoge effi ciëntie.

Het Joint Solar Programme (JSP) van FOM en Nuon 
heeft een looptijd van vijf jaar en een totaalbudget 
van vier miljoen euro, waaraan zowel FOM als Nuon 
evenveel bijdragen. Inbedding van de projecten in het 
lopende programma creëert een proeftuin die 
geschikt is voor het uitwerken van nieuwe ideeën en 
slimme concepten. In totaal werden dertig vooraan-
meldingen ingediend ter waarde van ruim dertien 
miljoen euro. Wetenschappelijke experts selecteerden 

in twee beoordelingsrondes de beste aanvragen. 
De projecten zullen in de loop van 2009 worden 
opgestart en duren elk circa vier jaar.

Over het Joint Solar Programme

Het JSP beoogt fundamenteel en grenzenverkennend 
onderzoek aan fotovoltaïsche zonne-energie 
(‘zonnestroom’) in Nederland te stimuleren, met als 
doel de kennisbasis te verbreden en te verdiepen en 
doorbraken te forceren. Dit is nood-
zakelijk omdat op de langere termijn 
zonnecellen nodig zijn met een 
aanzienlijk hoger rendement en veel 
lagere kosten dan de huidige zonnecel-
len. Dat is ook mogelijk, want het 
verschil tussen het rendement van de 
beste commerciële zonnecellen en het 
theoretisch maximaal haalbare 
rendement voor omzetting van licht in 

stroom is nog erg groot. Ook voor kostenverlaging zijn 
er legio mogelijkheden, door een combinatie van 
rendementsverhoging en het toepassen van betere 
processen en schaalvergroting. Het Joint Solar 
Programme is in 2004 ingesteld. Nuon neemt sinds 
2008 deel aan dit programma. Sinds haar acquisitie 
van zonnecelfolieproducent Helianthos in april 2006 
is Nuon actief in de ontwikkeling van fl exibele 
zonnecelfolie.  

Groen licht voor 13 aanvragen 
FOM-Nuon Joint Solar Programme

Vlnr Hendrik van Vuren (FOM), Gert Jan 
Jongerden (NUON Helianthos) en Marcel 
Bartels (FOM), een afvaardiging van de 

stuurgroep JSP met het honoreringsbesluit.



Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica (AMOLF) hebben in de eerste helft van 
2009 een aantal indrukwekkende wetenschappelijke 
publicaties mede op hun naam gezet. We noteren 
publicaties in de prestigieuze tijdschriften Nature 
Physics, Physical Review Letters en Proceedings of the 
National Academy of Sciences. Hier volgt een 
opsomming van de highlights. 
 
23 maart 2009: Nieuwe techniek maakt specifi eke 
oriëntatie van moleculen mogelijk
De ontwikkeling van nieuwe röntgen vrije-elektro-
nenlasers maakt de weg vrij voor het via röntgen-
diffractie volgen van wijzigingen in moleculaire 
structuren tijdens een (bio)chemische reactie. 
Referentie: Omair Ghafur, Arnaud Rouzée, Arjan Gijsbertsen, 
Wing Kiu Siu, Steven Stolte and Marc J.J. Vrakking, 
‘Impulsive orientation and alignment of quantum-state-
selected NO molecules’, Nature Physics.

16 april 2009: Nanoantennes houden richting en 
rendement van lichtemissie onder controle
AMOLF-onderzoekers, die gestationeerd zijn bij 
Philips Research, hebben aangetoond dat organisatie 
van metalen deeltjes in een periodieke structuur, van 
metallische nanoantennes, het rendement van de 
emissie van licht verbetert en de richting controleert. 
Referentie: Gabriele Vecchi, Vincenzo Giannini, and Jaime 
Gómez Rivas, ‘Shaping the Fluorescent 
Emission by Lattice Resonances in Plasmonic 
Crystals of Nanoantennas’, Physical Review 
Letters. 

27 april 2009: Lasertechniek ontmas-
kert invloed van omgeving op interne 
dans van molecuul
Onderzoekers van AMOLF en de 
Universiteit Twente hebben met een 
makkelijk toepasbare techniek voor het 
eerst laten zien hoe een oplosmiddel 
de interne dans van een molecuul 
beïnvloedt.

Referentie: Peter van der Walle, Maaike Milder, Kobus 
Kuipers en Jennifer Herek, ‘Quantum control experiment 
reveals solvent induced decoherence’, Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of 
America.
15 mei 2009: Water helpt proton transport een 
handje
Een proton kan zich razendsnel door water bewegen. 
Onderzoekers van AMOLF hebben aangetoond dat 
een verrassend groot aantal van ongeveer twintig 
watermoleculen betrokken is bij protontransport, en 
dat er twee soorten watermoleculen zijn die het 
proton bij dit proces assisteren. 
Referentie: Klaas-Jan Tielrooij, Rutger Timmer, Huib Bakker 
en Mischa Bonn, ‘Structure and dynamics of the proton in 
liquid water probed with Terahertz time-domain spectro-
scopy’, Physical Review Letters.

18 mei 2009: Gouden trechter perst lichtbundel op 
nanodraadje
Onderzoekers van AMOLF hebben lichtgolven laten 
lopen over uiterst kleine draadjes. Hun experimenten 
laten zien hoe een ‘trechter’ van goud helpt bij het 
samenpersen van een bundel licht, zodat de lichtbun-
del op een gouden nanodraadje met een diameter 
van 60 nanometer (0,00006 mm) past. 
Referentie: Ewold Verhagen, Marko Spasenović, Albert Polman 
en Kobus Kuipers, ‘Nanowire plasmon excitation by adiabatic 

mode transformation’, Physical Review Letters. (MB) 
Meer informatie over deze en andere AMOLF-
publicaties is terug te vinden op www.fom.nl en op 
www.amolf.nl.  

Meer aandacht voor het onderzoek van vrouwelijke 
fysici. Dat is het doel van de Minerva-Prijs, die FOM 
elke twee jaar uitreikt aan de schrijfster van de beste 
natuurkundige publicatie. De prijs bestaat uit een 
oorkonde en een bedrag van e 5.000,- dat vrij te 
besteden is door de laureaat. De eerstvolgende 
Minerva-Prijs zal begin 2010 worden uitgereikt. De 
deadline voor het aanmelden of voordragen van 
kandidaten is 1 oktober 2009. Het reglement vindt u 
op de FOM-website. De Minerva-Prijs is één van de 
activiteiten van het FOm/v Stimuleringsprogramma. 
Hieronder vallen ook het FOm/v-symposium en de 
FOm/v subsidies. Ook hierover meer informatie op 
www.fom.nl of neem contact op met rianne.van.
eerd@fom.nl  
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Een indrukwekkende reeks 
wetenschappelijke publicaties

o 5.000,-
Prijs voor de beste publicatie van Prijs voor de beste publicatie van 
eeneen  vrouwelijkevrouwelijke  natuurkundige.natuurkundige.

Kandidates kunnen zichzelf aanmelden of kunnen worden voorgedragen tot 1 oktober 2009.
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Criteria: 
artikelen van uitstekende kwaliteit
in een gerefereerd tijdschrift
over in Nederland uitgevoerd 
fysisch onderzoek 
gepubliceerd ná 1 november 2007

Meer informatie? 
Zie: www.fom.nl onder 
Over FOM/Wetenschappelijke prijzen
of bel/mail dr. Rianne van Eerd: 
(030) 600 12 73 
rianne.van.eerd@fom.nl

Minerva-Minerva-
PrijsPrijs 20102010

Minerva-Prijs, deadline aanmelden/
voordragen 1 oktober 2009!
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 FOM expres is het huisorgaan 
van de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie. Het 
verschijnt een aantal keer per jaar en 
is bestemd voor de medewerkers en 
werkgroepleiders van FOM.

Uitgave: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek 
der Materie
Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Telefoon: (030) 600 12 11
Fax: (030) 601 44 06
E-mail: info@fom.nl
Redactie: Anita van Stel
Teksten: Melissa Breedijk, Ronald Griessen, Willem 
Schoonen, Bauke Vermaas, Anita van Stel
Fotografi e: Ed Louwen, Ivar Pel, Alex Poelman, Bram Saeys, 
Melissa van der  Sande, Arie Wapenaar 
Vertalingen: Native Speaker Translations 
Ontwerp en productie: Drukkerij Badoux, Houten

In FOM expres gepubliceerde opvattingen en meningen 
vallen onder de verantwoor delijkheid van de redactie en 
weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van het 
bestuur en de directeur van FOM.

Op 28 en 29 september a.s. vindt de jaarlijkse 
conferentie van moleculaire en cellulaire biofysica 
plaats. De tweedaagse wordt georganiseerd door 
NWO-ALW, FOM en de Nederlandse vereniging voor 
biofysica en biomedische technologie. Keynote 
speaker is Xiaowei Zhuang. Zij is Professor of 
Chemistry and Chemical Biology, en Professor of 
Physics aan Harvard University.  
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Afbeelding uit een van de AMOLF-onder zoeken: een gouden 
trechter perst een plasmongolf op een nanodraad. In deze 
microscopie-afbeelding beweegt de plasmongolf van 
linksboven naar rechts onder. Aan het uiteinde van de 
nanodraad planten de plasmonen zich verder voort in een 
tweede trechter. De verschillende kleuren geven verschillende 
trillingsrichtingen van het gemeten elektrische veld van de 
golf weer. De inset is een afbeelding van 
de structuur, gemaakt met een elektronen microscoop.
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Dit jaar reikt FOM voor het eerst de FOM Valorisatie 
Prijs uit. Met de prijs wil FOM onderzoekers inspire-
ren tot kennisbenutting van fysisch onderzoek. 
Jaarlijks zal een jury de prijs toekennen aan een 
onderzoeker (of groep van onderzoekers) werkzaam 
in de fysica aan een Nederlandse onderzoeksinstel-
ling die erin geslaagd is resultaten uit het eigen 
onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de 
maatschappij te maken. 

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden van de Technische 
Universiteit Eindhoven ontvangt de FOM Valorisatie 
Prijs 2009 van 250.000 euro voor zijn onderzoek op 
het gebied van plasmadepositie-technologieën en 
voor zijn actieve rol bij het benutten van deze kennis 
door verschillende industriële partners. De prijs past 
goed bij de doelstelling van FOM om een relevante 
bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie te 
leveren en het mede oplossen van wetenschappelijke 
vraagstukken bij bedrijven en op maatschappelijke 
terreinen. De uitreiking van de prijs zal later 
plaatsvinden. 

Van de Sanden (45) is sinds 1990 groepsleider van de 
Plasma Materials Processing groep in Eindhoven. Vele 
proefschriften en wetenschappelijke artikelen in 
gerenommeerde tijdschriften leidden al tot verschil-
lende (wetenschappelijke) prijzen, en ook tweemaal 
tot de Best Teacher Award van de TU Eindhoven. 
Naast zijn zeer steile wetenschappelijke groeicurve is 
Van de Sanden een enthousiast initiator van 
vernieuwing van industriële processen. ‘Hij is een 
meester in het schakelen tussen zijn fundamentele 
fysische kennis en technologische uitdagingen 
waarmee hij vanuit de industrie geconfronteerd 
wordt’ aldus de selectiecommissie. 

De voordracht van Van de Sanden was unaniem: 
‘Hij weet de mogelijkheden voor benutting van zijn 
wetenschappelijke kennis goed in te schatten en uit 
te dragen. Met name de mate waarin de kandidaat 

zich voor valorisatie heeft ingespannen heeft geleid 
tot productieve samenwerkingsverbanden met een 
grote verscheidenheid van zeer verschillende 
bedrijven. Dit leverde negentien gezamenlijke 
octrooiaanvragen op, gezamenlijke onderzoeksprojec-
ten en inbedding van kennis in nieuwe processen en 
producten’ schrijft de selectiecommissie in haar 
considerans.

Over het onderzoek

Aan de wetenschappelijke basis van plasmadepositie 
liggen verschillende fysisch-chemische eigenschap-
pen ten grondslag van zowel plasma als het met 
plasma te behandelen oppervlak. Voorbeelden van 
relevante onderzoeksvragen zijn: hoe wordt het 
plasma geproduceerd, wat is de invloed van stro-
mingspatronen, welke radicalen worden gevormd, 
welk effect hebben geladen deeltjes en welke 
processen spelen zich af aan het gemodifi ceerde 
oppervlak. Nieuwsgierig naar de antwoorden op dit 
type vragen beoefenen professor Van de Sanden en 
zijn medewerkers hun onderzoek dat focust op de in 
situ-analyse van plasmadepositie-processen. Zo heeft 
onderzoek met niet lineaire laserspectroscopie 
gedetailleerde kennis opgeleverd over depositie-pre-
cursors en andere adsorbenten die het depositiepro-
ces beïnvloeden. Deze technologieën kunnen worden 
toegepast in de productie van zonnecellen, coatings, 
en andere halfgeleider applicaties als microbatterijen 
en condensators.  

Richard van de Sanden wint eerste 
FOM Valorisatie Prijs

Dit onderzoek van FOM beoogt (technisch-)fysisch onderzoek van hoge wetenschappelijke kwaliteit te stimuleren dat van belang is voor het 
ontwikkelen van nieuwe instrumentatie voor de diagnose, behandeling en/of verzorging van patiënten. De deadline voor het indienen van 
aanvragen was woensdag 1 april 2009. Op dat moment waren er 21 aanvragen ingediend, een enorm groot aantal. In november 2009 zal 
bekend worden gemaakt welke aanvragen worden gehonoreerd. Voor meer informatie over dit programma neemt u contact op met: rianne.
van.eerd@fom.nl of (030) 600 12 73.  

Veel aanvragen FOM-programma 
‘Nieuwe Fysische Instrumenten voor 
de Gezondheidszorg’
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‘Naast het vele werk dat andere publieke en private partijen 
verrichten op het gebied van energieonderzoek is er een 
belangrijke rol voor NWO in het stimuleren van het zoge-
naamde funderende onderzoek’, schrijft Aart Kleyn. NWO 
stelde eind 2008 een themavoorbereidingscommissie in 
onder voorzitterschap van Aart Kleyn, tevens directeur van 
het FOM-Instituut Rijnhuizen, om het energieonderzoek 
binnen NWO verder te ontwikkelen, naast de negentien 
binnen NWO lopende onderzoeksprogramma’s over energie. 
De commissie werd gevraagd aan te geven waar de belang-
rijke wetenschappelijke vragen liggen waar Nederlands 

(para-)universitair onderzoek meerwaarde zou kunnen 
leveren, al dan niet in afstemming met andere partijen in 
ons land. In april verscheen het rapport van de commissie 
waarin zij een viertal nieuwe onderwerpen voor NWO-on-
derzoek aanbeveelt: hybride conversie van biomassa, directe 
conversie van zonlicht naar brandstoffen, distributie van 
elektriciteit en opslag van elektriciteit. Vervolgens zullen de 
besturen van de NWO-onderdelen, waaronder FOM, dit 
rapport bespreken en de aanbevelingen in hun besluitvor-
ming betrekken.  

NWO-commissie beveelt 
  vier nieuwe onderwerpen 
 voor energieonderzoek aan
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Op 24 maart organiseerde Nikhef het 
jaarlijkse HiSPARC (High School Project 
on Astrophysics Research with 
Cosmics) leerlingensymposium. 
Tijdens het symposium, dat plaatsvond 
op het Vechtstede College te Weesp, 
hield Nobelprijswinnaar prof.dr. Gerard 
‘t Hooft een lezing. Daarna werd na een 
jurybeoordeling de felbegeerde 
hoofdprijs aan de winnaars uitgereikt: 
een werkbezoek aan de nieuwe 
deeltjesversneller Large Hadron 
Collider op CERN in Genève. 

Bij het symposium waren 100 leerlin-
gen van 4-5-6 havo en vwo aanwezig 
met hun docenten natuurkunde van de 
scholen die deelnemen aan het 
HiSPARC-project. In dit project vormen 
middelbare scholen samen met wetenschappelijke 
instellingen een netwerk om kosmische straling met 
extreem hoge energie te meten. HiSPARC biedt 
scholieren zo de gelegenheid om aan wetenschappe-
lijk onderzoek mee te werken waarvan de resultaten 
ook echt gebruikt worden. Bovendien kunnen 
scholieren hun ervaringen met het experiment 
gebruiken voor het profi elwerkstuk voor het eindexa-
men. Op de daken van de scholen staan door de 
scholieren gebouwde detectoren die via het internet 
verbonden zijn met een centrale database bij Nikhef 
en op deze manier een lokaal netwerk vormen. 

De gelukkige winnaars

Kasper van Dam en Florian van Oirschot, leerlingen 
uit 6 vwo van het Groene Hart Lyceum in Alphen aan 
den Rijn, waren de gelukkige winnaars, met een 
zelfgemaakte documentaire over kosmische straling 
uit de ruimte. Het werkbezoek aan CERN, dat 
inmiddels heeft plaatsgevonden, was volgens 
Kasper en Florian zeer geslaagd. De jury bestond 
uit prof.dr. Bob van Eijk, prof.dr. Jan Willem van 
Holten, beiden werkzaam bij Nikhef,  en prof.dr. 
Gerard ‘t Hooft. (MB)  

Ik dacht dat wat wij deden 

moeilijk was, maar hier snap 

ik helemaal niks van

Nikhef-medewerker tijdens 
Physics@FOM in Veldhoven 
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HiSPARC leerlingensymposium met 
als hoofdprijs een werkbezoek aan CERN

De vwo-scholieren Kasper van 
Dam en Florian van Oirschot 
wonnen met hun profi elwerk-
stuk de hoofdprijs: een 
werkbezoek aan CERN in 
Genève.
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AMOLF bereidt 
zich voor 
op verhuizing 
De medewerkers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfy-
sica (AMOLF) maken zich op voor de grote verhuizing: AMOLF neemt 
namelijk binnenkort intrek in een nieuw pand op het Science Park 
in Amsterdam. In juni en juli wordt het splinternieuwe gebouw 
schoongemaakt, het netwerk operationeel gemaakt en labmeubilair 

en zuurkasten ingebouwd. De verhuizing gaat begin 
augustus gefaseerd van start en zal naar verwachting 

in totaal vijf maanden gaan duren. Zodra de 
verhuizing geheel is afgerond, wordt 

het nieuwe pand begin 2010 op 
feestelijke wijze 

geopend.  
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Een eerste indruk van de buitenzijde en 
het interieur van het nieuwe AMOLF-pand op 
het Science Park in Amsterdam.
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Martijn van Raaij, Biophysical 
characterization of alpha-synuclein 
aggregates parkinsons’s disease at the 
nanoscale, 10 december 2008, Universi-
teit Twente, promotor prof.dr. V. 
Subramaniam, werkgroep FOM-T-15

Gijs Katgert, Flow of foams, 
11 december 2008, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. M.L. van Hecke, FOM 
werkgroep FOM-L-25

Dilyana Georgieva, Electron crystallo-
graphy of three dimensional protein 
crystals, 11 december 2008, Universiteit 
Leiden, promotor prof.dr. J.P. Abrahams

Georgiana Stoian, Primairy effects in 
ripple formation induced bij erosion 
and growth of cu(001), 17 december 
2008, Universiteit Twente, promotor 
prof.dr.ir. B. Poelsema, werkgroep 
FOM-T-08

Emin Semih Perdahcioǧlu, Constitu-
tive modeling of metastable austenitic 
stainless steel, 17 december 2008, 
Universiteit Twente, promotor prof.dr.
ir. J. Huétink, werkroep FOM-T-26

Jan Manschot, Partition functions for 
supersymmetric black holes, 18 
december 2008, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. 
E.P. Verlinde, werkgroep FOM-A-20

Sven Lafebre, From cosmic particle to 
radio pulse, 19 december 2008, 
Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotor prof.dr. H. Falcke, co-promo-
tor prof.dr. J. Kuipers

Koen Broess, Primary photosynthetic 
processes: from supercomplex to leaf, 
5 januari 2009, Wageningen Universi-
teit en Researchcentrum, promotor 
prof.dr. H. van Amerongen, werkgroep 
FOM-W-02

Johannes van Es, Bose-Einstein 
condensates in radio-frequency-
dressed potentials on an atom chip, 
13 januari 2009, Universiteit van 
Amsterdam, promotoren prof.dr. G.V. 
Shlyapnikov en dr. N.J. van Druten

Ruben Roijers, Element analysis with a 
proton microprobe of early atheroscle-
rotic lesions, 14 januari 2009, Techni-
sche Universiteit Eindhoven, promoto-
ren prof.dr. G.J. Vusse en dr.ir. 
P.H.A. Mutsaers, co-promotor prof.dr. 
M.J.A. de Voigt

Jeroen Hegeman, Measurement of the 
top quark pair production cross section 
in proton-antiproton collisions at 
Vs=1.96 TeV, 16 januari 2009, Universi-
teit Twente, promotor prof.dr.ing. B. van 
Eijk, NIKHEF

Aileen Adiciptaningrum, Phase 
variation of type 1 fi mbriae: a single 
cell investigation, 16 januari 2009, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. D. Frenkel, co-promotor dr. 
S.J. Tans, AMOLF

Martin van Essen, Capacitive MEMS-
based sensors: thermo-mechanical 
stability and charge trapping, 23 
januari 2009, Universiteit Twente, 
promotor prof.dr. H. Rogalla, werkgroep 
FOM-T-04

Marcia Emmer, The onset of bubble 
vibration, 23 januari 2009, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, promotoren 
prof.dr.ir. N. de Jong en prof.dr. ir. 
A.F.W. van der Steen, werkgroep 
FOM-R-01

Andrzej Cieślik, Three-dimensionality 
of shallow fl ows, 28 januari 2009, 
Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
en prof.dr. H.J.H. Clercx, co-promotor 
dr.ir. L.P.J. Kamp, werkgroep FOM-E-16

Marcel van Kessel, The path-integral 
approach to spontaneous symmetry 
breaking, 3 februari 2009, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotoren 
prof.dr. R.H.P. Kleiss en prof.dr. 
E.N. Argyres, werkgroep FOM-N-01

Pieter van den Berg, Search for heavy 
resonances in the dimuon channel 
with the DO detector, 24 februari 2009, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. S.C.M. Bentvelsen, co-promotor 
dr.ir. P.J. de Jong, NIKHEF

Rob van Loon, Electrical excitation of 
surface plasmon polaritons, 25 februari 
2009, Universiteit Utrecht, promotor 
prof.dr. A. Polman, AMOLF

Orion Mouraille, Sound propagation in 
dry granular materials: discrete 
element simulations, theory, and 
experiments, 27 februari 2009, 
Universiteit Twente, promotor prof.dr. 
S. Luding, werkgroep FOM-T-28

Leo Kampmeijer, On a unifi ed descrip-
tion of non-abelian charges, monopoles 
and dyons, 27 februari 2009, Universiteit 
van Amsterdam, promotor prof.dr.ir. 
F.A. Bais, werkgroep FOM-A-01

Bouko Vogelaar, Fluid effect on wave 
propagation in heterogeneous porous 
media, 18 maart 2009, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr.ir. 
C.P.A. Wapenaar, co-promotor dr.ir. 
D.M.J. Smulders, werkgroep FOM-D-39

Martin Kuttge, Cathodoluminescence 
plasmon microscopy, 25 maart 2009, 
Universiteit Utrecht, promotoren prof.

dr. A. Polman en prof.dr. F.J. García de 
Abajo, AMOLF

Salvatore Minissale, Optical properties 
of Er-doped Si-based media, 27 maart 
2009, Universiteit van Amsterdam, 
promotor prof.dr. T. Gregorkiewicz, 
werkgroep FOM-A-16

Vikas Kumar, Development of 
quantitative electron nano-diffraction, 
27 maart 2009 Technische Universiteit 
Delft, promotor prof.dr. H.W. Zandber-
gen, werkgroep FOM-D-05

Benoit Witkamp, High-frequency 
nanotube resonators, 30 maart 2009, 
Technische Universiteit Delft, promotor 
prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant, werk-
groep FOM-D-44
Promovendi hebben meer profi jt van een 
hoger salaris dan van lange vakanties

Karen Vermeulen, Optical trapping, 
biomolecules and cooperativity, 
30 maart 2009, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotoren prof.dr. 
C.F. Schmidt en prof.dr. G.J.M. Stienen, 
co-promotor dr.ir. G.J.L. Wuite

Arie Irman, Integral design of a laser 
wakefi eld accelerator with external 
bunch injection, 2 april 2009, Universi-
teit Twente, promotor prof.dr. 
K.J. Boller, werkgroep FOM-T-01

Edgar Alberto Osorio Oliveros, 
Quantum transport through single 
molecules, 7 april 2009, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr.ir. 
H.S.J. van der Zant, werkgroep 
FOM-D-44

Gabriel Taban, A cold atom electron 
source, 7 april 2009, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotor prof.
dr. H.C.W. Beijerinck, co-promotoren dr.
ir. E.J.D. Vredenbregt en dr.ir. 
O.J. Luiten

Johan Willem Oosterbeek, Towards a 
self-aiming microwave antenna to 
stabilise fusion plasmas, 14 april 2009, 
Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr. N.J. Lopes Cardozo 
en prof.dr.ir. M. Steinbuch, co-promotor 
dr. E. Westerhof, FOM-instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen.

Henk Jan van Gerner, Newton vs 
Stokes: competing forces in granular 
matter, 17 april 2009, Universiteit 
Twente, promotoren prof.dr.ir. J.A.M. 
Kuipers en prof.dr. J.P. van der Weele

Bart Husken, Sontaneous emission of 
near-infrared quantum dots controlled 
with photonic crystals, 8 mei 2009, 
Universiteit Twente, promotor prof.dr. 
W.L. Vos, werkgroep FOM-T-24

Jord Prangsma, Local and dynamic 
properties of light interacting with 
subwavelength holes, 8 mei 2009, 
Universiteit Twente, promotor prof.dr. 
L. Kuipers, werkgroep FOM-T-10

Leila Joulaeizadeh, Pionic fusion in 
light-ion systems, 11 mei 2009, 
Rijksuniversiteit Groningen, promotor 
prof.dr. H. Löhner, co-promotor dr. 
J. Bacelar, KVI

Ruslan Sepkhanov, Light scattering by 
photonic crystals with a dirac spec-
trum, 20 mei 2009, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. C.W.J. Beenakker, 
werkgroep FOM-L-05

Edcel John Salumbides, Laser precision 
metrology for probing variaion of 
fundamental constants, 26 mei 2009, 
Vrije Universiteit Amsterdam, 
promotor prof.dr. W.M.G. Ubachs, 
co-promotor dr. K.S.E. Eikema, 
werkgroep FOM-V-15

Hella Snoek, Suppressed charmed B 
decays, 2 juni 2009, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotor prof.dr.ing. 
J.F.J. van den Brand, co-promotor dr. 
H.G. Raven, werkgroep FOM-V-02

Cem Celebi, Atomic scale study of 
impurities and nanostructures in 
compound semiconductors, 4 juni 
2009, Technische Universiteit Eindho-
ven, promotoren prof.dr. P.M. Koenraad 
en prof.dr. M.E. Flatté, co-promotor 
dr. A. Yu. Silov  
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T H E  C E N T R A L  W O R K S  C O U N C I LCOR

On September 28th 2009 FOM-PhD 
students in their 3rd or 4th year will be 
offered the possibility to visit Corus. 
FOM organises this company visit 
together with Corus to enable PhD 
students to see in practice interesting 
physics research being carried out 
within an innovative technological 
company. 
The visit may broaden your prospects 
and help you make the right choice 
when deciding about your future 
career once you have completed your 
graduation research. Invitations will be 
sent in July. Lydia van der Vlist is 
contact person, lydia.van.der.vlist@
fom.nl or (030) 600 12 45.  

The Central Works Council (in Dutch: 
Centrale Ondernemingsraad, COR), on 
behalf of all FOM employees, contrib-
utes to the continued well-being of the 
FOM organization. We advise the 
management and take part in 
designing the policies that affect us all. 
In this column we will inform you 
about some current issues. 
As of January 2009 the Central Works 
Council has a great new team. The new 
COR consists of both experienced and 
new members. They form a combina-
tion of PhD students and scientifi c, 
technical and supporting staff 
members, working at the FOM-insti-
tutes and in the university workgroups. 
Unfortunately, not all university groups 
are represented yet: there are still 
vacant seats for Eindhoven/Nijmegen, 
Delft/Rotterdam, and Utrecht/

Wageningen. If you are a FOM-employ-
ee at one of these locations, and are 
interested in joining the COR, don’t 
hesitate to contact us!
One of the fi rst matters we have 
encountered is the sudden announce-
ment that our director, Hans Chang, is 
leaving FOM after 24 successful years. 
It is challenging for a new COR to be 
confronted with such a signifi cant 
event, however, being a fresh and 
enthusiastic team we put great effort 
into facilitating a smooth transition.
The ‘Implementation Regulations’ (in 
Dutch: Uitvoeringsregelingen, UVR) 
also require our special attention in 
2009. Primary employment regulations 
are explained in the Collective Labour 
Agreement for Research Centres 
(CAO-OI). Additional regulations, for 
example on travel costs, training, or 

work evaluation and development, are 
described in the FOM-UVR, in agree-
ment between the FOM-management 
and the COR. This agreement is 
renewed every three years, so that 
these regulations can be adapted and 
improved. We will ask your opinion on 
the current regulations, and keep you 
informed about the outcome of the 
discussions. 
If you wish to learn more about the 
Central Works Council, or have any 
questions or suggestions, contact us at 
cor@fom.nl. Also check out your local 
representative at www.fom.nl/live/
english/personnel/central_works_
council/cor.pag  

PhD-Day at Corus

… Introducing the Central Works Council 2009-2010
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Some PhDs have scarcely heard about it. Others have 
encountered it several times in both theory and 
practice. One thing is sure: there is more than enough 
to say and learn about the term ‘valorisation’. FOM 
believes it is important that fundamental research is 
not driven solely by intrinsic scientifi c motives or 
intellectual curiosity. Instead, researchers are also 
encouraged to think about how the knowledge 
acquired can be put to good use in society, in short 
the valorisation of research results. One of the 
methods that FOM uses to make PhDs more aware of 
the importance of valorisation is the new Valorisation 
Workshop. In this FOM-expres we provide a brief 
impression of the fi rst workshop which took place on 
13 May. 

Workshop structure

Linda Aarts, fourth-year PhD at Utrecht University, 
had never previously encountered valorisation and 
was therefore curious about all of its possibilities. 
First year AMOLF PhD Martin Frimmer already knew 
something about valorisation because he had been 
made enthusiastic about it at the last Veldhoven 
congress. Both PhDs took part in the workshop and 
now refl ect on it with considerable pleasure. “The day 
had a very varied structure in which theory went 
hand-in-hand with practice. Due to the good 
background information and examples from FOM 
practice in particular, I gained a clear understanding 
of the possibilities that valorisation offers and the 
importance FOM attaches to this,” says Linda. Martin 
adds that thanks to the discussions held and ideas 
exchanged, he has gained a better understanding of 
the possibilities for utilising research knowledge to 
help solve a societal problem and of how science and 

industry can collaborate in this area. The workshop 
also revealed that an increasing amount of research 
is fi nanced by industry, and that they can therefore 
be an interesting partner for scientists. 

According to Martin the workshop was offered in the 
form of a ‘ basic recipe’ for applying valorisation. “In 
practice I think it is very diffi cult for scientists to 
make the step towards valorisation. Sometimes a 
scientist is so focused on producing a scientifi c 
publication that he or she fails to spot an opportu-
nity to work with an investor on solving a societal 
problem and fi ling a patent for this. In many areas 
there is still a considerable chasm between science 
and industry. The workshop showed how the two 
parties can fi nd each other and how you can allow 
them to collaborate in practice.” 

During the workshop participants were also given 
the opportunity to practise valorising research. 
Linda explains that the group was divided into 
smaller groups. Each small group was given the 
task of selling an idea they had formulated to the 
trainers, who acted as potential investors. “Each 
group was allowed to present the case it had come up 
with, and we came up trumps! Our group won the 
investment of 100,000 euro, which was symbolically 
presented in the form of a bottle of wine.” 

Valorisation in practice

It still remains to be seen whether Linda and Martin 
shall put valorisation into practice and devote a 
chapter to this in their theses. At present, neither of 
them have concrete ideas about how they could 
valorise their own research results. Furthermore, 

some research projects are easier to valorise than 
others. Both workshop participants are, however, 
certain that this course has made them far more 
aware of the possibilities for applying research results 
and the commercial opportunities for this. Linda says 
that the workshop was an eye-opener: “Now I have a 
good idea about what valorisation entails, and I am 
far more aware of the potential value of my research 
results for society. In the future I shall think far more 
about it and might even valorise something.” Martin 
says that the workshop teaches you to recognise 
valorisation possibilities so that you can make the 
most of each and every opportunity: “The knowledge 
you acquire enables you to act appropriately if you 
come across something interesting in your research 
that could benefi t society. The course is therefore a 
real must for all PhDs!” (MB)  

Building on the success of the fi rst Young Scientists’ Day in 2007, with 100 participants, FOM 
will organise the same event in 2009 again: on December 4 this special day for all PhD 
students will take place at the former Olympic stadium in Amsterdam. Participants can 
expect an interactive programme, aiming at developing and achieving personal skills and 
knowledge which are essential for a successful PhD course and professional career. Besides 
interactive workshops the organisers will invite former FOM employees to share the 
experience in their various careers. In October the FOM Personnel Department (CPD) will 
send an invitation with all details. Lydia van der Vlist is contact person, lydia.van.der.vlist@
fom.nl or (030) 600 12 45  

p some research projects are easier to valorise than 

25v a l o r i s a t i e  b i j  f o m b e l e i d s n o t a  e n  r e v i e w r a p p o r t

Fundamenteel onderzoek voor de maatschappij

Valorisatie bij FOM

FOM Young 
Scientists’ Day 2009

New: FOM Valorisation Workshop
A fi rst impression by two PhD students

O

FOM Valorisation Workshop in brief

For who : FOM PhDs 
Number of participants : max. 15 participants per workshop
When : Several times per year
Duration : 1 day from 10.00 - 17.00 hours
Where : FOM offi ce in Utrecht

For further information visit FOM’s website (www.fom.nl) or contact Lydia van der Vlist, 
lydia. van.der.vlist@fom.nl, +31 30 600 1245.

In a bureaucracy, 

if you start something in 

motion, it either stops or gets 

derailed…. You have to keep 

applying force.

Steven Chu, Energy Secretary, 
describing how his new job as head of 
the Department of Energy is different 
from academia, The New York Times, 
March 22, 2009; geciteerd in APS News, 
May 2009.
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Een dinsdagavond, 
januari 2008. Veldhoven. 
Een zaal met twaalfhon-
derd rumoerige fysici; 
hoogleraren, promoven-
di, postdocs. Het wordt 

muisstil als Steven Chu het podium betreedt en daar 
een verhaal begint over energie. “Een geweldig 
verhaal”, zegt Hans Chang. “Je voelde een vibratie, 
een spanning in de zaal.” De Amerikaan Steven Chu is 
nu bekend als minister van energie. Zijn benoeming 
werd gezien als een teken dat president Obama hart 
heeft voor wetenschap en technologie. Toen hij in 
Veldhoven sprak was Chu een fysicus die een 
Nobelprijs had gekregen voor fundamenteel onder-
zoek, en die zich daarna had gestort op uiteenlopen-
de energievraagstukken. Hij kreeg de zaal in Veldho-
ven zo in zijn ban, dat hij na afl oop handtekeningen 
moest uitdelen aan (vrouwelijke) fans.
Chang: “Het was een van de mooiste avonden die ik 
in mijn vierentwintig jaar bij FOM heb meegemaakt. 
Steve hield een fascinerend verhaal over energie, een 
terrein waarop wij iets wilden. Toen hij uitgesproken 
was, riep ik: we gaan door, met wie wil. Met een man 
of honderd hebben we doorgepraat tot middernacht, 
over de gekste vragen, zoals de invloed van het 

klimaat op de vorm van schelpdieren. Steve had op 
iedere vraag een verhaal.”
Veldhoven is uitgegroeid uit tot een symbool van de 
natuurkundige gemeenschap. Fysici komen er graag 
voor de jaarlijkse toogdagen van FOM, nu 
Physics@FOM geheten. Chang: “Het is logistiek een 
fl inke operatie, want Veldhoven heeft niet genoeg 
bedden voor twaalf-, dertienhonderd fysici. Maar het 
geeft een geweldig gevoel.”

Chang zei ja

De fysici wekken de indruk een hechte gemeenschap 
te zijn. Chang wuift het aanvankelijk weg: “De 
fysische gemeenschap was vroeger veel hechter. FOM 
was toen nog de enige fi nancier van fysisch onder-
zoek. Nu zijn er vele fi nancieringsmogelijkheden. Het 
toegepaste onderzoek zit nu bij STW, die uit FOM is 
voortgekomen. Er zijn FES-achtige geldpotten, er zijn 
de Europese subsidies. Bovendien zijn er nieuwe 
vogels bijgekomen. De fysici waren vroeger onder 
elkaar, maar werken nu intensief samen met chemici, 
biologen en anderen. Ik vind het prachtig, ik heb 
alleen regelmatig het gevoel dat ik een Larousse voor 
biologische termen op zak moet steken.” De gemeen-
schap is diverser geworden. Maar toch: de mensen bij 
de instituten voelen zich niet alleen verbonden met 

het eigen instituut, maar ook met de FOM-familie 
waarvan hun instituut deel uitmaakt. En ook de 
academische groepen voelen die verbondenheid. 
“Er is betrokkenheid en commitment”, zegt Chang. 
“Misschien heb je gelijk: de fysici vormen een hechte 
gemeenschap. Ik heb in ieder geval geprobeerd FOM 
een hechte gemeenschap te laten zijn.” Vierentwintig 
jaar heeft Chang FOM geleid. En iedereen dacht dat 
hij de paar jaren die hem nog scheiden van de 
pensioengerechtigde leeftijd wel vol zou maken. Maar 
Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, vroeg hem 
twee vacante directeursfuncties bij de Akademie op 
zich te nemen. En Chang zei ja.

Waar gaan we naar toe?

Toen Toni Dymanus hem 24 jaar geleden vroeg te 
solliciteren op de functie van directeur van FOM, zei 
Chang nee. Dymanus, voorzitter van de commissie 
die een opvolger moest zoeken voor FOM-directeur 
Boumans, belde een paar weken later weer, nu met 
de vraag of Chang de baan wilde hébben. “Toen heb ik 
gezegd: laten we er maar eens over praten.”
Het moment was goed. Het kabinet had een jaar 
voordien de VCNO ingesteld, de Verkenningscommis-
sie Natuurkundig Onderzoek, geleid door Jan Volger 
van Philips. In het rapport werd een begin gemaakt 

Doen we de goede dingen? 
Hans Chang heeft FOM vierentwintig jaar geleid. En iedereen dacht dat hij de paar jaren die 
hem nog resten tot zijn pensioen wel zou volmaken. Maar hij liet zich door Robbert Dijkgraaf overhalen 
directeur te worden van de KNAW. Vlak voor zijn vertrek beziet Chang verleden en toekomst van een 
“dynamische onderzoeksorganisatie”.

De Raad van Bestuur heeft onlangs 
ingestemd met het verzoek van Hans 
Chang om zijn arbeidsovereenkomst 
met de Stichting FOM per 1 juli 2009 te 

beëindigen. Hiermee komt een einde aan bijna een kwart eeuw 
waarin Hans Chang als directeur het boegbeeld van de FOM-organi-
satie is geweest. In al deze jaren heeft Hans FOM, en daardoor de 
hele fysica in Nederland, veilig door de vele Scylla’s en Charybdis’s 
van het wetenschappelijke en politieke landschap weten te loodsen. 
Niemand kan beter over het voetlicht brengen waarom FOM 
bestaansrecht heeft als zelfstandige organisatie.
 
Door haar uitermate effi ciënte inrichting is FOM onder leiding van 
Hans een van de beste organisaties van het land geworden; een 
organisatie waarin onderzoekers op universiteiten en instituten 
altijd centraal staan en optimaal gelegenheid krijgen om hoogwaar-
dig onderzoek uit te voeren. Doorgaans leidt dit tot wetenschappe-
lijke hoogtepunten:  volgens het Nederlands Observatorium voor 
Wetenschap en Tech nologie behoort de Nederlandse fysica tot de 
wereldtop; de FOM-instituten nemen de eerste, tweede, en vierde 
plaats in op de ranglijst van NWO-instituten qua wetenschappelijke 

impact. Verder is het instrument van Industrial Partnership 
Programmes een succes, terwijl dat in een tijd van grote fi nanciële 
krapte in het leven is geroepen. Deze uitstekende prestaties zijn 
uiteraard voor een groot deel te danken aan de grote inzet en 
creativiteit van Nederlandse onderzoekers bij universiteiten, 
instituten en bedrijven. Cruciaal is echter ook het bijzonder 
effi ciënte aansturingsmodel van FOM: korte overleglijnen, geïnte-
greerde aansturing van instituten en universitaire groepen, 
competitie op basis van hoge wetenschappelijke standaarden, ambi-
tie tot samenwerking (met andere NWO-gebieden, universiteiten, 
bedrijven e.d.), internationale zichtbaarheid en, zeer belangrijk, het 
feit dat FOM werkgever is. Deze productieve cultuur is een directe 
afgeleide van de vele stimulerende en creatieve ideeën van Hans.
Hans heeft zijn kennis en ideeën niet voor zichzelf gehouden. Als 
voorzitter van de commissie Dynamisering, ook wel de commissie 
Chang genoemd, adviseerde hij in 2006 minister Van der Hoeven 
van OCW met klem om jaarlijks e 1 miljard extra te besteden aan 
wetenschappelijk onderzoek, om zodoende Nederland weer te laten 
aansluiten bij de Europese wetenschappelijke top. Ook internatio-
naal speelde Hans een markante en essentiële rol, in het bijzonder 
op het gebied van grote researchfaciliteiten binnen ESFRI, the 
European Strategy Forum on Research Infrastructures.  
Het vertrek van Hans zal ongetwijfeld een groot gat veroorzaken, 
maar inmiddels zoekt een commissie onder aanvoering van Carlo 
Beenakker naar een opvolger. Men speurt niet naar een kloon van 
Hans (dat is immers onmogelijk), maar wel naar een persoon die 
met dezelfde toewijding, inzet en creativiteit FOM een boeiende 
toekomst gaat bereiden. Iemand die verder gestalte gaat geven aan 
een volwaardig partner schap van vraaggeïnspireerde ‘Physics for 
Society’ en door nieuwsgierigheid gedreven  ‘Physics for Science’.

Ik vond het een voorrecht om voorzitter van FOM te zijn naast zo’n 
inspirerende en getalenteerde directeur. Hoewel ik het heel jammer 
vind dat Hans FOM verlaat, moet ik toegeven dat ik grote bewonde-
ring heb voor zijn overstap naar de KNAW. Hij zal zich daar zeker 
even tomeloos voor de wetenschap (en dus indirect ook voor de 
natuurkunde) gaan inzetten. 

Ronald Griessen
Voorzitter Raad van Bestuur FOM
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Hans, bedankt!

i ??D de goede dingen?D diDoen we de goede dingen?en?
door Willem Schoonen
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met het kiezen voor een beperkt aantal gebieden 
waarop de Nederlandse natuurkunde zich zou 
moeten concentreren. Het rapport van de VCNO 
creëerde een momentum, zegt Chang: “Dat rapport 
was kort voor mijn aanstelling verschenen, en het gaf 
mij de gelegenheid een beleidsvisie te schrijven voor 
FOM, ‘Kijk op 1990’.” De kersverse directeur van FOM 
wilde zich niet alleen bezighouden met de procedures 
van de onderzoeksfi nanciering, maar ook en vooral 
met de inhoud van het onderzoeksbeleid. “Als ik iets 
heb gedaan bij FOM, is het om de paar jaar de vraag 
stellen: waar gaan we naar toe? Wat zijn de ontwik-
kelingen in de natuurkunde? Hebben we de ramen 
open naar de samenleving? Ik heb altijd grote invloed 
gehad op de strategische plannen. En als we hier een 
besluit nemen, is het binnen een paar maanden ook 
geïmplementeerd. Dat is het mooie van FOM en 
daarom ben ik ook zo lang gebleven; we kunnen 
razendsnel veranderingen doorvoeren.”

Topwetenschappers in het bestuur

De samenwerking met het bestuur is daarvoor 
essentieel, zegt Chang. Directies hebben een 
natuurlijke neiging te kiezen voor milde bestuurders 
die hen niet te veel lastigvallen. Volgens Chang is een 
sterk en lastig bestuur juist cruciaal: “Er zijn weinig 

onderzoeksorganisaties 
die zoveel hoogstaande, 
actieve wetenschappers 
in hun bestuur hebben. 
Het uitvoerend bestuur 
van FOM telt vijf leden. 
Daar zitten drie 
Spinoza’s bij, plus een 
toponderzoeksleider uit 
de industrie: Dirk Smit, 

van Shell. Het is voor het functioneren van FOM 
ongeloofl ijk belangrijk dat zulke topwetenschappers 
tijd inruimen voor dit bestuurswerk.” Oud-FOM-be-
stuurder Han Woerdman zei ooit: We gaan allemaal 
het bestuur in met het idee dat we in ieder geval niet 
gaan doen wat Hans Chang zegt. Chang: “Die houding 
creëert een gezonde spanning. In veel gevallen moet 
je constateren dat besturen worden gevuld met 
vergadertypes. Bij FOM is dat nooit het geval 
geweest.” De leden van de overkoepelende raad van 
bestuur maakten ook allemaal hun agenda leeg toen 
Chang hen onlangs vroeg bijeen te komen om een 
reactie te formuleren op de kabinetsplannen voor een 
uitweg uit de crisis. In maart kon hij daardoor 
namens het bestuur een brief schrijven naar de 
ministers Plasterk en Van der Hoeven, waarin FOM 
aanbiedt om 10 miljoen aan toekomstige middelen 
naar voren te halen als antwoord op de crisis. FOM 
vraagt het kabinet daar 
20 miljoen aan toe te voegen. Die extra investeringen 
zijn ondermeer nodig om de Industrial Partnership 
Programma’s (IPP) op peil te houden. Bij bedrijven die 
de economische neergang voelen, dreigen de 
middelen voor die samenwerkingsprogramma’s op te 
drogen. FOM stelt voor die bedrijven tegemoet te 
komen met overheidsmiddelen, waardoor bedrijven 
niet 50 maar slechts 25 procent hoeven bij te dragen 
aan de IPP-budgetten.
Een andere ‘crisismaatregel’ die FOM voorstelt is het 
tijdelijk detacheren van industrieel onderzoekers bij 
FOM-instituten of FOM-groepen aan de universitei-
ten. Chang: “Ik hoop dat een aantal bedrijven zal 
zeggen: we hebben bij FOM goedlopende program-
ma’s, laten we zorgen dat onderzoekers die bovental-
lig worden tijdelijk bij FOM kunnen meedraaien,want 
dat is goed voor ons. Daar hebben we dan wel 

overheidsmiddelen voor nodig, want FOM zou een 
deel van de personeelskosten voor zijn rekening moe-
ten nemen.”

NWO een bron van inspiratie

Snelle reacties, snelle beslissingen, dat is het leuke 
van FOM, zegt Chang. Dat is nogal een verschil met 
moederorganisatie NWO, die aanzienlijk trager en 
ambtelijker lijkt te opereren. Die kwalifi catie wil 
Chang niet voor zijn rekening nemen. “NWO is voor 
mij een bron van inspiratie geweest, die mij gestimu-
leerd heeft FOM effi ciënter te laten zijn”, zegt hij met 
pret in de ogen. Een heel verschil ook met de KNAW, 
waarheen Chang verhuist. Hij wordt er directeur 
algemene zaken en directeur bedrijfsvoering, wat 
voorheen twee gescheiden functies waren. Chang zal 
straks met onderzoeksdirecteur Theo Mulder de 
directie vormen van de Akademie. “Het karakter van 
de Akademie als genootschap van eminente leden zal 
zich niet altijd verhouden met een effi ciënte 
bedrijfsvoering. Ik moet daar, met mijn hang naar 
effi ciency, mee leren omgaan. Maar ik hoop dat de 
KNAW-instituten over enige tijd net zo goed scoren 
als de FOM-instituten nu doen. En ik hoop vooral dat 
de standpunten, visies en verkenningen van de 
Akademie meer gewicht in de schaal gaan leggen. 
Want dat waren de punten waarover de recente 
evaluatie van de KNAW kritisch was. Het huidige 
bestuur, met Robbert Dijkgraaf, heeft goede aanzetten 
gegeven tot verbetering. Ik moet die verder verstevi-
gen.”

Die aanbeveling heeft niet gewerkt

Chang brengt naar het Trippenhuis veel meer mee 
dan alleen zijn FOM-ervaring. Hij geldt als een van de 
meest invloedrijke denkers over het onderzoeksbe-
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leid, in Nederland en in Europa. Chang leidde de 
Commissie Dynamisering, die drie jaar geleden het 
meest heldere en scherpe rapport van de afgelopen 
decennia schreef over het Nederlandse kennisbestel. 
De adviezen uit dat rapport zijn deels tot uitvoering 
gebracht. Maar het gestolde wantrouwen, waarmee 
het rapport opent, is er nog; het wantrouwen tussen 
de belangrijkste spelers in het onderzoeksbestel: 
overheid, universiteiten, onderzoeksorganisaties, en 
bedrijfsleven. Chang: “De aanvraagprocedures voor de 
FES-gelden zijn een voorbeeld van het Haagse 
wantrouwen jegens het R&D-systeem. Er is een vierde 
geldstroom ontstaan, waarin Centraal Planbureau, 
Commissie van Wijzen en de interdepartementale 
commissie CEKI een nieuwe, virtuele organisatie 
vormen. Die denkt nu de buitenboordmotor te zijn 
van de dynamisering van het kennissysteem; want 
dat zouden de oude organisaties niet meer kunnen. 
Ik ben echter zeer kritisch over de invloed van de 
departementen op de inhoud van de voorstellen die 
uit het FES worden gefi nancierd.” Aanbeveling 15 van 
de Commissie Dynamisering heeft blijkbaar niet 
gewerkt. Daarin werd geadviseerd de kennisinveste-
ringsquote te verhogen door 500 miljoen toe te 
voegen aan het budget van NWO en 500 miljoen aan 
de eerste geldstroom. Chang: “Die aanbeveling heeft 
niet gewerkt. Hij was misschien te algemeen gesteld. 
Ik vind dat een combinatie van Innovatieplatform, 

KNAW, NWO en VSNU nu met concrete plannen moet 
komen voor extra investeringen in het R&D-systeem, 
op basis van het rapport Dynamisering en de Kennis 
Investerings Agenda (KIA). We moeten daar de private 
sector bij betrekken. En we moeten kiezen voor 
specifi eke gebieden. Een paar van die gebieden heb ik 
wel in mijn hoofd.”

Bol van de natuurkunde

Welke dat zijn wil Chang niet zeggen. Maar het moet 
gek lopen wil energie niet een van die gebieden zijn. 
Daarover is bij de KNAW al een visie geschreven, 
onder leiding van Hans de Wit, en FOM heeft ook de 
eigen mogelijkheden op dit gebied al verkend. Energie 
is ook een belangrijk thema in de bijstelling van de 
FOM-strategie, die Chang dezer dagen met het 
bestuur bespreekt. Het voorstel voor die bijstelling is 
zijn laatste beleidsdaad in Utrecht. Energie fi gureert 
prominent in het hoofdstuk ‘Physics for society’. 
“Daaraan moet FOM veel meer gaan doen. Welke 
energietechnologie je ook neemt, hij staat bol van de 
natuurkunde. Daar kunnen we prachtige dingen mee 
doen. Maar het moet wel onderzoek zijn waarmee we 
internationaal aan de top kunnen staan, zeg maar: 
niveau Chu.” Om dat voor elkaar te krijgen moeten 
onorthodoxe maatregelen niet worden geschuwd: “Ik 
denk dat we geld moeten vrijmaken om jonge 
postdocs naar buitenlandse toplaboratoria op 

Op het Europese toneel maakte Hans Chang naam als eerste 
voorzitter van ESFRI, het Europees strategisch forum voor grote 
onderzoeksfaciliteiten. ESFRI kwam met een roadmap van een 
kleine veertig onderzoeksinfrastructuur-projecten die met voorrang 
ter hand genomen zouden moeten worden, van deeltjesversnellers 
tot databases voor de sociale wetenschappen.
Die roadmap heeft een veel grotere invloed gekregen dan de 
oprichters van ESFRI ooit hadden kunnen denken. Hij leidt nu zelfs 
tot spanning in de Europese Unie, omdat de kleine en vooral de 

nieuwe lidstaten zichzelf aan de zijlijn zien staan en vrezen dat de belangrijke 
onderzoeksfaciliteiten voorbehouden blijven aan de grote landen.
Dat is geen reden voor onrust, zegt Chang; het is juist goed. “Dat de spanningen 
toenemen over de roadmap van ESFRI laat zien hoe belangrijk die wordt gevonden. 
En de kleine en nieuwe lidstaten hebben een punt: de meeste onderzoeksfacilitei-
ten van Europese allure staan in de grote landen. Dat de kleinere landen die 
hegemonie aanpakken, is fantastisch. Kijk wat er gebeurt met de European 
Spallation Source (ESS), een nieuwe neutronenbron en een van de ESFRI-projecten. 
Zweden en Denemarken hebben nu de handen ineengeslagen in een poging die 
faciliteit binnen te halen. Ze staan daarbij tegenover het grote Spanje. En let op: 
het gaat om een project van 1,3 miljard euro. Ik wou dat Nederland zo ambitieus 
was.”
ESFRI heeft geen budget. De lidstaten moeten de bouw van de beoogde onder-
zoeksfaciliteiten ter hand nemen. De Europese Commissie kan het maken van de 
plannen lichtelijk ondersteunen, maar geld om te investeren heeft ook de Unie 
niet. En hoewel iedere onderzoeksminister vol lof verwijst naar de roadmap, dreigt 
de voortgang te stokken. De eerste, de vorige en de huidige voorzitter van ESFRI, 
Hans Chang, John Wood en Carlo Rizzuto, hebben in een brief aan onderzoekscom-
missaris Janez Potocnik aangedrongen op een actievere rol van de Europese 
Commissie. Potocnik twijfelt nog, maar zeker is dat investeren in onderzoeksinfra-
structuur een belangrijke kwestie wordt bij de invulling van het Achtste Kaderpro-
gramma van de EU, dat in 2013 moet beginnen.
De vraag is waarom ESFRI zoveel invloed heeft gekregen. Eén reden, zegt Chang, is 
dat het forum consensus wist te bewerkstelligen, niet alleen onder onderzoekers, 
maar op het grensvlak van onderzoek en beleid. Chang: “Dat gebeurde in de 
nonsessies van ESFRI. John Wood zei dan: we sluiten de vergadering, we gaan de 
nonsessie in, Hans zit voor. En dan werd er vrij gepraat door mensen die over 
budget konden beschikken. In veel culturen is het gebruikelijk om in offi ciële 
vergaderingen zo weinig mogelijk te zeggen. In de nonsessies konden we zaken 
doen.”
Er is nog een tweede reden voor het succes van ESFRI. Toen de eerste versie 
van de roadmap er eenmaal lag, hadden de EU-lidstaten het idee dat er een trein 
op gang kwam die ze niet mochten missen. Er was al heel lang niets aan nieuwe 
Europese onderzoeksinfrastructuur gedaan. Nu ging er weer iets gebeuren. 
En nationale overheden kregen het idee dat ze daarbij moesten zijn. Chang: 
“De enige die het, om de een of andere reden, niet erg vindt om te laat te komen, 
is Nederland.”  

energiegebied te sturen. En 
om buitenlandse toponder-
zoekers tijdelijk hierheen te 
halen.”
Gezondheid is een tweede 
terrein waarop de natuur-
kunde moet groeien. FOM werkt met STW en ZonMw 
in het programma Nieuwe Instrumenten voor de 
Gezondheidszorg. “In de medische technologie zit 
zoveel natuurkunde; daarmee moeten we verder.”
Naast ‘Physics for society’ is er in de FOM-strategie 
‘Physics for science’. Daar wordt het zaak de kwaliteit 
op peil te houden, zegt Chang. “Internationaal 
presteert de natuurkunde, samen met de chemie, op 
het hoogste niveau. Dat blijkt uit het Observatorium-
rapport. Er wordt zelden naar verwezen, misschien 
omdat andere disciplines het er niet graag over 
hebben, maar het is wel een feit. De kwaliteit moeten 
we de komende tijd verder aanscherpen om dat 
niveau te houden.”
Daarbij komt de eeuwige vraag van Chang aan de 
orde: Doen we de goede dingen? “Er liggen nieuwe 
terreinen open, bijvoorbeeld door de bouw van de 
Large Hadron Supercollider. Maar we willen ons ook 
verdiepen in astroparticle physics. We blijven groeien 
in de fysica van leven. En dan is er de nanotechnolo-
gie; voor het toegepaste onderzoek op dat gebied 
komt er FES-geld, maar FOM moet geld vrijmaken 
voor het ondersteunen van fundamentele onder-
zoeksgroepen.”

Niet blijven hangen in het verleden

Het is de afgelopen 24 jaar niet anders geweest. 
Voortdurend zijn er keuzes gemaakt. Dat begon 
voorzichtig met het rapport van Jan Volgers VCNO, 
maar de keuzes zijn in de decennia daarna scherper 
geworden. Er zijn nieuwe gebieden bijgekomen, en 
andere moesten worden afgesloten. FOM moest 
ondermeer besluiten tot het staken van radiochemie 
in Amsterdam en het opheffen van de groep bij het 
Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen. Geen 
gemakkelijke beslissingen, zegt Chang: “Ik ben iedere 
reorganisatie steeds zelf ter plekke gaan uitleggen. 
Dat is altijd enorm op prijs gesteld. Maar het gaat je 
natuurlijk niet in de koude kleren zitten.” Reorganisa-
ties horen bij verandering. En verandering is 
essentieel. Om na te gaan welke veranderingen er in 
de afgelopen 24 jaar zijn geweest, zou Chang opnieuw 
in de papieren moeten duiken. Hij is gewend naar de 
toekomst te kijken, en blijft niet hangen bij het 
verleden. Hij opent een kast in zijn Utrechtse 
werkkamer. De inhoud ziet er opvallend netjes uit. 
Chang heeft de kast uitgemest en alles op een rij 
gezet wat belangrijk kan zijn voor zijn opvolger. 
Naast een keurige rij jaarboeken van FOM staan twee 
ordners die alle relevante beleidsdocumenten 
bevatten van de afgelopen vierentwintig jaar, te 
beginnen met ‘Kijk op 1990’. “Ik zou het allemaal 
moeten teruglezen om te zien welke veranderingen 
zich precies hebben voorgedaan en wanneer. Maar ik 
stel me nu vooral de vraag hoe ik FOM achterlaat. En 
dan moet je toch zeggen dat er veel dynamiek in zit. 
Het is een leuke organisatie.”
Hij loopt naar de bekende molen met proefschriften 
die bij de receptie staat, en langs de wall of fame met 
omslagartikelen van Nature, Science en Physical 
Review Letters die uit de pen van FOM-onderzoekers 
zijn gekomen. “Daar doen we het voor het voor: jong 
onderzoekstalent kansen geven. En als je publicatie 
ooit de cover van een van de grote tijdschriften haalt, 
kom je hier te hangen. En daarnaast ben ik ontzet-
tend trots op de samenwerking met het bedrijfsleven. 
Die samenwerkingsverbanden zijn gegroeid. En ik 
hoop dat ze dat blijven doen. Het is cruciaal voor de 
kenniseconomie, zeker in weerwoord op de huidige 
crisis. Maar die samenwerking is vooral erg inspire-
rend.”  
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De Stichting FOM participeert in drie onderzoeks-
voorstellen in de FES-ronde 2009. Het FES staat voor 
Fonds Economische Structuurversterking, een fonds 
dat wordt gefi nancierd uit de aardgasbaten. Vroeger 
werd dit fonds alleen gebruikt voor de fysieke 
infrastructuur, zoals de aanleg van wegen, spoor en 
havens. Tegenwoordig wordt het fonds door de 
regering ook ingezet voor de versterking van de 
kennisinfrastractuur. Aan bedrijven en onderzoeksin-
stellingen stelt het FES subsidies beschikbaar, voor de 
FES-ronde 2009 is dat in totaal 500 miljoen euro. 
Dankzij de inspanningen van alle betrokkenen is het 
gelukt om, ondanks de grote tijdsdruk, de drie 
onderstaande FES-onderzoeksvoorstellen vóór de 
deadline van de FES-ronde 2009 in te dienen.

ITER-NL2: ‘Innovation for and by ITER’

Het FES-voorstel ITER-NL2 is door FOM-instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen samen met TNO en NRG (de 
Nuclear Research & consultancy Group) ingediend. 
De doelstelling van het programma is om 
hoogwaardige participatie van Nederlandse weten-
schappers in het wetenschappelijke ITER-programma 
mogelijk te maken en om ITER-contracten af te 
sluiten met het Nederlandse bedrijfsleven dat weer 
moet leiden tot nieuwe spin-offs. Hiermee wordt 
hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek gecombi-
neerd met innovatieve industriële ontwikkeling. 

COMICT: ‘COnnecting, Mastercomplexity, 
and Innovating by CooperaTion’

Het Regieorgaan ICT heeft het voorstel COMICT 
samen met de FOM-instituten Nikhef (Subatomaire 
Fysica) en AMOLF (Atoom- en Molecuulfysica) 
ingediend. Het COMICT-programma heeft als doel om 
het eerste nationale ICT innovatie ecosysteem te 
ontwikkelen. Het ecosysteem wordt gepositioneerd 
rondom vijf COMICT-clusters en moet de uitstekende 
Nederlandse kennisinfrastructuur en de waardevolle 
particuliere en publieke netwerken uit de Bsik-
projecten op een hoger niveau brengen. 
Nikhef en Amolf willen in dit FES-programma een 
belangrijk deel van hun activiteiten voortzetten van 
het huidige BSIK-project VL-e (Virtual Laboratory for 
e-Science). Specifi ek voor Nikhef past deelname aan 
dit programma uitstekend in de grid en e-Science 
Research ambities van Nikhef. De grid-activiteiten 
zijn een belangrijk onderdeel van de valorisatie-acti-
viteiten van Nikhef.
AMOLF draagt bij aan ontwerp, ontwikkeling en 
realisatie van een interdisciplinair e-science platform, 

de Nederlandse virtuele tissue atlas, die wereldwijde 
wetenschappelijke samenwerkingen rond data-inten-
sieve moleculaire imaging projecten mogelijk maakt. 
Deze activiteit is een onderdeel van de op massaspec-
trometrie gebaseerde moleculaire imaging faciliteit 
op AMOLF waarin fundamentele fysica wordt ingezet 
voor biomedisch weefsel onderzoek.

High-Tech Systems & Materials (HTS&M): 
‘Towards a sustainable open innovation 
ecosystem’

Op verzoek van het kabinet hebben Technologiestich-
ting STW, NanoNed en de Stichting FOM, samen 
vertegenwoordigd in het Nederlands Nano Initiatief 
(NNI), in 2007 en 2008 de Strategische Research 
Agenda (SRA) Nanotechnologie opgesteld. In deze 
agenda kiezen onderzoekers uit de academische 
wereld, het bedrijfsleven en technologische instituten 

de richting die Nederland in het nano-onderzoek op 
moet gaan om in 2020 een belangrijke speler in de 
wereld te zijn. Dat vergt een investeringsimpuls van 
1 miljard euro (tien jaar lang 100 miljoen euro per 
jaar). Om deze plannen (gedeeltelijk) fi nancieel te 
kunnen realiseren heeft het kabinet het gebied 
‘Nanotechnologie’ genomineerd om een aanvraag in 
te dienen in de FES-ronde 2009 binnen het thema 
‘HTS&M’. Het FES-voorstel is door de betrokken 
partijen van het NNI nader uitgewerkt, waarbij ook de 
samenwerking is gezocht met onderzoekscentrum 
Holst Centre en MicroNed. Het FES-voorstel HTS&M is 
dus door het NNI, het Holst Centre en MicroNed 
gezamenlijk ingediend en wordt in procedure 
gebracht door het Ministerie van Economische Zaken 
en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De 
prestaties van het Bsik-programma NanoNed en de 
plannen in de SRA Nanotechnologie zijn leidend voor 
het nanodeel van de inhoud van dit FES-voorstel. 

Naast de voorstellen in de FES-ronde 2009 partici-
peert FOM samen met NWO-gebied Aard- en 
Levenswetenschappen (ALW) ook nog in een voorstel 
uit de FES-ronde 2008: ‘Towards BioSolar Cells’. Dit is 
een onderzoeksplan dat moet gaan leiden tot een 
revolutie in de fotosynthese. De fotosynthese zal niet 
alleen effi ciënter worden, maar de energie zal ook op 
geheel nieuwe manieren worden afgetapt. Met het 
plan moet de fotosynthese beter benut worden ten 
behoeve van een duurzame voedsel- en energievoor-
ziening. Bij honorering van dit FES-voorstel organi-
seert FOM, mede namens NWO, een Call for Proposals 
waarvan dan 7 miljoen euro beschikbaar zal zijn. 

Toekenning 

Met de toekenning van de FES-subsidie kan de 
Stichting FOM zich nog meer inzetten om de 
kennisinfrastructuur voor fundamenteel wetenschap-
pelijk natuurkundig onderzoek in Nederland op een 
nog hoger plan te tillen. Dat komt zowel het alge-
mene belang ten goede, maar ook het hoger onder-
wijs en het bedrijfsleven. Het kabinet zal rond de 
zomer van 2009 een besluit nemen over de onder-
zoeksvoorstellen voor de FES-ronde 2009 en het 
onderzoeksvoorstel uit de FES-ronde 2008. De 
beoordeling zal plaatsvinden door het Centraal 
Planbureau en de Commissie van Wijzen ICES/KIS. 
Deze Commissie wordt daarbij ondersteund door 
SenterNovem en NWO. Via de FOM-website houden 
wij u op de hoogte van de besluitvorming over de 
FES-voorstellen waar FOM bij betrokken is. (MB)  

FOM participeert in FES-ronde 2009

“Als ik mijn collega’s zonder bescherming achter de 
machines aan het werk zie, haal ik de spanning er 
soms af. Maar ze pikken het van me, omdat ik zelf 
ook groepstechnicus ben geweest” , zegt Ilja Stavenui-
ter (46). Stavenuiter loopt al heel wat jaartjes op 
AMOLF rond. In 1988 startte ze er als groepstechnicus, 
vers van de instrumentmakersschool. Nu is ze 
fulltime - en onlangs gediplomeerd - arbo- en 
milieucoördinator, wat een logische stap in haar 
carrière lijkt, omdat ze eerder hoofd Bedrijfshulpver-
lening was. Naast de reguliere arbo-zaken die vooral 
met veiligheid en milieu te maken hebben zorgt de 
overgang naar het nieuwe gebouw voor veel werk. 
Stavenuiter zegt het uitzicht op bekende struiken en 
zo nu en dan een verrassende lekkage te zullen 
missen, maar vindt dat de verhuizing arbo-technisch 
voornamelijk voordelen biedt: “Het geeft ons de kans 

om een aantal zaken meteen goed te organiseren. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan de opslag van chemica-
liën, de afvoer van schadelijke stoffen en de registra-
tie van gassen. Het gebouw is heel licht, heeft een 
aantrekkelijke centrale ontmoetingsruimte, is veiliger 
door de overzichtelijkheid en de scheiding van 
experimenteerruimtes en kantoren, heeft een betere 
temperatuurbeheersing, wat een grote verbetering is 
in vergelijking met de tropische temperaturen in de 
grote experimenteerhal, en zo kan ik nog een poosje 
doorgaan met het opsommen van voordelen.” En is 
het felle groen, de kleur die door de architect gekozen 
is voor het nieuwe AMOLF-onderkomen, ook 
arbo-proof? Stavenuiter lacht: “Ik heb niets met die 
keuze van doen gehad, maar het is mijn favoriete 
kleur, dus het wordt helemaal mijn gebouw.” (AvS)  

Ilja Stavenuiter maakt bij Amolf 
veel werk van Arbo

De Strategische Research Agenda Nanotechnologie 
heeft als basis gediend voor het FES-voorstel ‘High-Tech 
Systems & Materials’.
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Postdoctoraal onderzoeker dr. Jan-
Willem Blokland van het FOM-Insti-
tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen, het 
Nederlandse onderzoekscentrum voor 
fusie-energie, heeft een van de tien 
prestigieuze Fusion Research Fel-
lowships van de Europese Fusion 
Development Agreement (EFDA) 
veroverd. Deze Europese subsidie is 
bedoeld voor excellente jonge postdocs 
op het gebied van plasma en fusie-
onderzoek. Iin 2008 sleepten Dr. Ivo 
Classen en dr. Maarten de Bock, 
eveneens afkomstig van FOM-Rijnhui-
zen al Fellowships in de wacht. Met 
drie van de twintig in Europa toege-
kende Fellowships heeft FOM-Rijnhui-
zen een grote inbreng in het internatio-
nale fusieonderzoek.

Elektronen in grafeen gedragen zich als 
lichtdeeltjes; ze hebben geen massa en 
gaan overal doorheen. Prof.dr. Carlo 
Beenakker, hoogleraar theoretische 
nanofysica, gaat onderzoeken of de 
deeltjes in goede banen te leiden zijn. 
Hij kreeg er een ERC Advanced Grant 
voor van 1,5 miljoen euro. Hij is 
vice-voorzitter van de Stichting FOM 
en leider van een FOM-werkgroep. 
Beenakker, eerder ook Spinozawinnaar, 
is de tweede fysicus aan het Leids 
Instituut voor Onderzoek in de 
Natuurkunde die de felbegeerde grant 
krijgt. Eerder ontving FOM-werkgroep-
leider prof.dr. Michel Orrit dezelfde 
subsidie voor zijn onderzoek naar 
moleculaire glasvorming.

Prof.dr. Klaus Jungmann is de opvolger 
van Muhsin Harakeh als directeur van 
het Kernfysisch Versneller Instituut 
(KVI). Jungmann komt  oorspronkelijk 
van de Universiteit van Heidelberg, 
maar werkt al sinds 2001 als hoogle-
raar bij het KVI. Hij is leider van het 
succesvolle FOM-programma TRIµP 
(Trapped Radioactive Isotopes: 
Micro-laboratories for fundamental 
physics). 

Per 1 maart 2009 zijn benoemd tot lid 
van de Raad van Bestuur van de 
Stichting FOM: 
dr.ir. J.P.H. (Jos) Benschop, ASML 
Netherlands BV 
prof.dr. S.C.M. (Stan) Bentvelsen, 
Universiteit van Amsterdam 
prof.dr. R. (Rienk) van Grondelle, Vrije 
Universiteit 
prof.dr.ir. H. (Hans) Hilgenkamp, 
Universiteit Twente 
prof.dr. R. (Renate) Loll, Universiteit 
Utrecht 
De benoeming is voor een periode van 
vijf jaar, tot en met 31 december 2013. 

Technologiestichting STW heeft prof.
dr. Detlef Lohse, hoogleraar Vloeistof-
fysica aan de Universiteit Twente, 
benoemd tot Simon Stevin Meester 
2009. Lohse ontvangt een half miljoen 
euro dat hij vrij mag besteden aan 
onderzoek. Binnen FOM is Lohse 
werkgroepleider en lid van het 
Uitvoerend Bestuur. STW eert Lohse op 
deze manier voor zijn voortreffelijke 
fundamentele onderzoek dat hij 
voortdurend weet te koppelen aan 
praktische vraagstukken. De laureaat 
ontvangt de prijs op 8 oktober 2009 
tijdens de STW-Jaarconferentie 2009 in 
Nieuwegein. Met zijn benoeming is 
Lohse de eerste onderzoeker aan wie 
zowel de hoogste Nederlandse prijs 
voor wetenschappelijk onderzoek (de 
Spinozapremie van NWO in 2005) als 
de hoogste Nederlandse prijs voor 
technisch-wetenschappelijk onderzoek 
is toegekend.

De afdeling Communicatie van het 
FOM-Bureau is weer op sterkte: 
drs. Gabby Zegers (31) is vanaf
1 april Hoofd Communicatie en 
daarmee de opvolger van Huub Eggen. 
Communicatieadviseur 
drs. Melissa Breedijk (30) is per 1 mei 
aan boord. Beiden hebben ruimschoots 
ervaring in het communicatievak. 
Gabby Zegers maakte de overstap van 
Nikhef naar het FOM-Bureau. 

De Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) heeft 
prof.dr. Albert Polman, directeur van 
het FOM-Instituut AMOLF, verkozen tot 
lid van de Akademie. Ook prof.dr.ir. 
Bart van Wees en prof.dr. Andries 
Meijerink, beiden werkgroepleider bij 
FOM, zijn benoemd tot nieuwe leden 
van de Akademie. Bart van Wees is 
hoogleraar technische natuurkunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
Andries Meijerink is hoogleraar vaste 
stof chemie aan de Universiteit 
Utrecht. De leden van de KNAW 
worden gekozen op grond van hun 
wetenschappelijke prestaties en 
worden benoemd voor het leven. 

Op 1 april jl. ontving Henk Peek, 
medewerker van de Nikhef ET-groep, 
een prestigieuze beloning van het 
Wetenschappelijk Radiofonds Veder. 
Samen met zeventien andere vrijwil-
ligers, allen radiozendamateur, kreeg 
hij de beloning “in verband met al hun 
zeer enthousiaste bijdragen om de 
radiotelescoop in Dwingeloo, na een 
periode van tien jaren stilstand en 
verval, weer in optimaal werkende 
toestand te krijgen en deze als 
operationeel monument van de 
ontwikkeling van de radioastronomie 
in Nederland voor het nageslacht te 
behouden”.

Prof.dr. Niek Lopes Cardozo, hoofd van 
de afdeling Fusiefysica van het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen, neemt afscheid van het 
instituut en wordt voltijd hoogleraar 
aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e). Op de nieuwe 
leerstoel ‘Science and Technology of 
Nuclear Fusion’ gaat hij een ambitieus 
en internationaal aansprekend 
onderzoeks- en onderwijsprogramma 
op dit gebied opzetten. De TU/e heeft 
deze nieuwe leerstoel ingesteld naar 
aanleiding van de start van het 
internationale ITER-project, dat de 

technische haalbaarheid van kernfusie 
voor grootschalige energiewinning aan 
moet tonen.

Prof.dr. Rienk van Grondelle is door de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) benoemd tot 
Akademiehoogleraar. Van Grondelle is 
binnen FOM werkgroepleider en lid van 
de Raad van Bestuur. Hij is benoemd 
vanwege zijn superieure bijdragen aan 
de kennis van het eerste stadium in 
het proces van fotosynthese. Aan de 
benoeming is een bedrag van een 
miljoen euro verbonden, zodat hij zich 
volledig kan wijden aan innovatief 
onderzoek en de begeleiding van jonge 
onderzoekers. 
Oud FOM-promovendus dr. Dirk Aarts 
heeft de Martinus van Marumprijs voor 
chemische wetenschappen toegekend 
gekregen. Dat maakte de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen bekend. Aarts 
bestudeert vloeistoffen met colloïdale 
deeltjes erin. De jury loofde Aarts 
omdat hij heeft aangetoond dat 
‘ogenschijnlijk vlakke vloeistofopper-
vlakken in werkelijkheid heel beweeg-

lijk zijn’. Deze ontdekking is een 
doorbraak in de fysische chemie, vindt 
de Koninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen. In 2006 
ontving Aarts al de Andries Miedema-
prijs van FOM. 
NWO maakte op 9 juni 2009 de 
winnaars van de NWO-Spinozapremie 
2009, ook wel de Nederlandse Nobel-
prijs genoemd, bekend. Onder de drie 
laureaten is de Twentse natuurkundige 
prof.dr.ir. Albert van den Berg. Hij 
maakt deel uit van de NANO-werkge-
meenschapscommissie, de commissie 
die het FOM-bestuur adviseert over het 
te voeren beleid op het gebied van 
nanofysica en -technologie. De 
Spinozapremie is de hoogste Neder-
landse onderscheiding in de weten-
schap. De winnaars ontvangen 2,5 
miljoen euro, te besteden aan onder-
zoek naar keuze. De jury kende de prijs 
toe aan Van den Berg vanwege de 
doorbraken in het begrip en de 
manipulatie van vloeistoffen in 
kanalen met een micro- of nanometer-
schaal. Hij past deze kennis onder 
andere toe in nieuwe apparatuur voor 
de gezondheidszorg.  

  Meer weten? 
Zie www.fom.nl onder 

de knop Nieuws.  

Prof. dr. Detlef Lohse drs. Melissa Breedijk drs. Gabby Zegers

dr. Jan-Willem 
Blokland

Prof.dr. Klaus 
Jungmann

Prof.dr. Niek Lopes Cardozo Prof.dr.ir. Albert van den 
Berg
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Of je nu wetenschapper, technicus, beleidsmaker of 
bureaumedewerker bent, iedereen vraagt zich wel 
eens af waar hij staat in zijn carrière. Benut ik op dit 

moment al mijn kwaliteiten en 
vaardigheden? Heb ik binnen mijn 
functie voldoende mogelijkheden 
om mezelf te ontwikkelen? En  wat 
voor baan zou  ik over vijf of tien 
jaar willen hebben? Deze en andere 
vragen komen allemaal aan bod 
tijdens de nieuwe FOM-workshop 
‘PROfessionele Ontwikkeling’. Een 
interactieve workshop geschikt 
voor alle FOM-medewerkers, die 
inzichten en vooral praktische 
handvatten biedt om je eigen 
PROfessionele ontwikkeling vorm 

te geven. Joost Weber, senior stafmedewerker P&O en 
workshoptrainer Harmen den Blijker lichten toe hoe 
de workshop is ontstaan, wat je als deelnemer 
allemaal kunt verwachten en waarom het belangrijk 
is om een van de workshops te volgen.

Totstandkoming 

Jaarlijks hebben alle FOM-medewerkers een functio-
nerings- en beoordelingsgesprek met hun leidingge-
vende. Dit is volgens Joost een goed moment om 
terug te blikken op het afgelopen jaar, het functione-
ren te bespreken en afspraken te maken voor het 
komend jaar. “Maar de Stichting FOM hecht ook veel 
waarde aan de ontwikkeling van de medewerkers op 
een langere termijn en wil daarom ook graag verder 
vooruit kijken. En om hier meer aandacht aan te 
besteden hebben we in samenwerking met andere 
onderzoekinstellingen de workshop ‘PROfessionele 
Ontwikkeling’ ontwikkeld.” De training die door de 
Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) 
en trainingsbureau Harmen den Blijker & Partners is 
ontwikkeld, is dan ook gericht op het bespreken en 
inventariseren van je eigen wensen, ambities en 
vaardigheden voor je eigen ontwikkeling en functio-
neren in de toekomst. 

De workshop nader toegelicht 

Harmen legt uit dat de eendaagse workshop bestaat 
uit verschillende interactieve werkvormen met korte 
theoretische blokken. “Daarin leren wij de deelne-
mers vooral om naar zichzelf te kijken. Hoe ziet mijn 
eigen werksituatie eruit, wat zijn mijn kwaliteiten en 
aandachtspunten daarbij en hoe kan ik (blijven) doen 
waar ik goed in ben? Ook de diverse levensfasen 
waarin een medewerker zich kan bevinden, worden 
daarin meegenomen.” Hij zegt daarbij dat ook het 
uitwisselen van ideeën met andere deelnemers en 
het luisteren naar andere verhalen heel nuttig is. 
“In het onderdeel ‘speeddaten’ krijgen tweetallen 
bijvoorbeeld vragen voorgelegd als ‘Waar krijg je 

energie van?’ of ‘Waar sta jij over tien jaar?’. In deze 
en andere werkvormen moedigen we deelnemers 
continu aan om na te denken over wat ze belangrijk 
en leuk vinden in het werk, op welke kwaliteiten en 
vaardigheden ze nadruk willen leggen en hoe dit 
aansluit op de ontwikkelingen binnen het eigen vak 
en de organisatie.  Na afl oop heeft de deelnemer een 
beter inzicht in waar hij of zij nu staat  en waar hij 
naar  toe wil. Als afsluiter van de workshop maakt de 
deelnemer  een “SMART-afspraak” met zichzelf over 
de stappen die hij hierin zelf gaat zetten.  

Resultaat

En wat dan? Dat is een vraag die volgens zowel 
Harmen als Joost in de workshop veel gesteld wordt. 
“De deelnemers gaan na het volgen van de workshop 
naar huis met nieuwe inzichten in hun wensen, 
ambities, kwaliteiten, drijfveren, vaardigheden en 
inzetbaarheid. En met die bevindingen zullen ze 
vervolgens zelf aan de slag moeten gaan om zichzelf 
verder te kunnen ontwikkelen,” zegt Harmen. De 
volgende stap is dan ook om in gesprek te gaan met 
je leidinggevende over wederzijdse  ideeën, interesses 
en ambities. In samenwerking met personeelszaken 
kunnen vervolgens mogelijkheden worden gezocht 
die het realiseren van de wensen zouden kunnen 
ondersteunen. Afhankelijk van de mogelijkheden kun 
je je richten op functies of projecten  die passen bij je 
eigen ambities en kwaliteiten, kun je je blijven 
ontwikkelen en houd je veel plezier in je werk. Zo 
worden de talenten van de FOM-medewerkers nu én 
in de toekomst zo goed mogelijk benut, en dat komt 
zowel de organisatie als je eigen loopbaan ten goede. 

Wil je meer weten over de workshop PROfessionele 
Ontwikkeling? Houd dan de volgende FOM Expres in 
de gaten! Daarin besteden we aandacht aan de 
workshop vanuit de visie van de deelnemers: hoe 
hebben zij de workshop ervaren? (MB)  

Nieuwe workshop 
PROfessionele Ontwikkeling bij FOM

Schrijf je in! 

Wil je je inschrijven of meer 
informatie over de workshop, data 
en locaties? Kijk dan op www.wvoi.
nl of informeer bij je personeels-
functionaris op je instituut of bij 
Joost Weber van de CPD.

Ben je oio? 

Ben je onderzoeker in opleiding 
(oio) bij FOM? Dan raden wij je aan 
om de training ‘Loopbaanoriënta-
tie’ te volgen in plaats van de 
workshop PROfessionele Ontwikke-
ling. Voor vragen kun je contact 
opnemen met je personeelsfuncti-
onaris op je instituut of bij Joost 
Weber van de CPD. 

“Je bent blij dat er inkt uit de kop komt, maar je wilt er 

toch meer van weten.” 

Herman Wijshoff van Océ Technologies in het eindrapport Gedispergeerde 
Meerfasestroming, juni 2009, over de vruchtbare samenwerking met Physics of 
Fluids aan de UT.
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Schrijf je in 
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richting aan 
je eigen 

loopbaan

Workshops voor 
leidinggevenden

Als leidinggevende zul je ongetwij-
feld gesprekken voeren met 
medewerkers die de workshop 
PROfessionele Ontwikkeling 
hebben gevolgd. Wij roepen alle 
leidinggevenden dan ook op om 
zich op deze gesprekken voor te 
bereiden door zelf de workshop te 
volgen. Zo weet je wat de work-
shop inhoudt en kun je je eigen 
medewerkers beter begeleiden in 
hun loopbaanontwikkeling. 

Naast het volgen van de workshop 
PROfessionele Ontwikkeling kun je 
als leidinggevende ook deelnemen 
aan de volgende twee workshops: 
- Leidinggeven aan PROfessionele 
Ontwikkeling
- Leidinggeven aan PROfessionele 
Ontwikkeling, de verbreding
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Subatomaire fysici waren voor het eerst van de 
partij tijdens Physics@FOM Veldhoven 2009 op 
20 en 21 januari 2009 in NH Koningshof in 
Veldhoven. In totaal 1300 deelnemers luister-
den naar plenaire voordrachten van Allan 
Macdonald (Austin) en Laura Green (Illinois), 

bezochten de vele focus- en parallelsessies en woonden op dinsdagavond een programma rond 
‘leven en gezondheid’ met Henk van Houten (Philips) en Stephen Quake (Stanford) bij. De keuze aan 
sessies was groter dan ooit. Ook in 2010 is er 
weer een Physics@FOM in Veldhoven: op 19 
en 20 januari.  

Drukbezochte 
Physics@FOM
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Het programma Molecular Atmospheric Processes 
kende een lange aanloop. Wim van der Zande, 
momenteel hoogleraar Molecular en Biophysics aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen, nam in 1997 het 
initiatief voor de eerste Nationale Atmosfeerdag, 
samen met Jos Lelieveld, destijds verbonden aan het 
IMAU (Institute for Marine and Atmospheric Research 
Utrecht). “Er was een groot gat tussen het uitvoerend 
atmosferische onderzoek en de moleculaire fysica in 
het laboratorium. Ik was ervan overtuigd dat het 
samenbrengen van die twee werelden heel vrucht-
baar zou zijn,” vertelt Van der Zande. De dag was een 
succes en werd een jaarlijks terugkerende ontmoe-
ting tussen fysici en onderzoekers van instituten als 
KNMI (meteorologie), IMAU en SRON (ruimteonder-
zoek). Voor Van der Zande begon het lobbyen toen pas 
echt. Hij wilde graag fi nanciering via een FOM 
programma, maar het Uitvoerend Bestur was in 
eerste instantie sceptisch. “Men vroeg zich af of we 
niet gewoon fundamentele moleculaire fysica 
probeerden te verkopen met het label ‘klimaat’,” 
herinnert hij zich. “De rol van Jos Lelieveld was dan 
ook erg belangrijk. Hij kon de waarde van het 
programma voor de atmosfeerwetenschappen 
toelichten.” Het FOM-programma Molecular Atmos-
pheric Processes werd uiteindelijk in 2001 ingesteld, 
met Wim van der Zande en zijn collega Dave Parker 
als programmaleiders.

Niveau niet zo hoog zonder FOM-NWO 
programma

De voorgeschiedenis van Mathematische Fysica was 
eveneens lang. Sinds de jaren tachtig bestond al een 
landelijk samenwerkingsverband waarmee onder-
zoek in de Mathematische Fysica werd gefi nancierd. 
“Het ging tegelijkertijd om samenwerking tussen 
FOM en NWO en samenwerking tussen de natuur-
kunde en de wiskunde,” vertelt Klaas Landsman, 
hoogleraar Mathematische Fysica aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Landsman was vanaf 1997 
bij het samenwerkingverband betrokken en werd in 
2001 één van de vier programmaleiders van Mathe-
matische Fysica (de anderen waren Henk Broer, 
Robbert Dijkgraaf en Aernout van Enter). Dit program-
ma bleef overigens een coproductie, want het werd 
voor de helft gefi nancierd door het Gebiedsbestuur 
Exacte Wetenschappen van NWO.

Landsman is ervan overtuigd dat het niveau van de 
Mathematische Fysica in Nederland niet zo hoog was 
geweest zonder het FOM-NWO programma en zijn 
voorlopers. “Veel van de ‘wiskunde’ die fysici 
gebruiken, mag voor een wiskundige die naam niet 
hebben. Het unieke van Mathematische Fysica is dat 
we wél zuivere, correcte wiskunde gebruiken, voor 
theorieën die fysisch relevant zijn,” vertelt hij. Dat 
unieke karakter maakt de fi nanciering wel moeilijk. 
“Mathematische Fysica is te wiskundig voor de 
‘gewone’ FOM-programma’s, maar past ook niet in de 
wiskundige subsidies die NWO verstrekt,” vat 
Landsman de noodzaak van het programma samen.

Vruchtbare kruisbestuiving

De kruisbestuiving tussen twee wetenschappelijke 
disciplines is voor beide programma’s een vruchtbare 
geweest. Molecular Atmospheric Processes leverde elf 
proefschriften op, een zeer grote output, gezien het 
bescheiden budget van 2,2 miljoen euro in vijf jaar. 
De output was ook van hoge kwaliteit, zeggen Van der 
Zande en zijn collega Dave Parker, hoogleraar 
Molecular and Laser Physics, eveneens aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Parker noemt een 
onderzoek naar de fotodissociatie van zuurstof in het 
Herzberg continuüm: “Hierbij zijn opvallend nauw-
keurige metingen gedaan, die tot op heden niet 
verklaarbaar bleken met de theorie. Dat laat zien dat 
we zelfs van een simpel molecuul als zuurstof nog 
niet alles weten.” 
Een ander succes was de Groningse promovendus die 
na uitgebreide onderzoeken in het lab een plek wist te 
bemachtigen voor metingen aan de atmosfeer, op een 
onderzoeksvliegtuig van NASA. “Dat geeft aan dat we 
op hoog niveau onderzoek deden,” aldus Van der Zande.
Verder valt op dat veel van de betrokken onderzoe-
kers inmiddels een vaste baan hebben op een 
onderzoekspositie in de atmosferische wetenschap-
pen. “Het programma heeft opleidingscapaciteit 
gecreëerd voor atmosferische wetenschappen, maar 
helaas was dat van  tijdelijke aard,” zegt Van der 
Zande. “Omdat de fi nanciering niet gecontinueerd 
wordt, zal het in de toekomst weer zo zijn dat de top 
van SRON en KNMI weliswaar wordt opgeleid in onze 
groepen, maar dat ze pas op hun werkplek meer over 
de atmosfeer leren. Dat vind ik jammer, want het is 
eigenlijk de verkeerde volgorde.”

Bijgedragen aan het hoge niveau

Volgens Landsman heeft het programma Mathemati-
sche Fysica niet zozeer pieksuccessen opgeleverd, 
maar meer in het algemeen bijgedragen aan het hoge 
niveau van het vakgebied in Nederland. “Zo werd de 
theorie van de Schramm-Löwner Evolutie, die in 
Frankrijk ontstond, hier bijzonder snel opgepakt. Dat 
was zonder dit programma ongetwijfeld niet 
gebeurd,” vertelt hij. “Ook het feit dat het onderzoek 
aan de niet-commutatieve meetkunde in de kwan-
tummechanica in Nederland van hoog niveau is, is te 
danken aan het samenwerkingsverband.” Als derde 
voorbeeld noemt Landsman de wiskundige aspecten 
van de stringtheorie, die door collega-programmalei-
der Robbert Dijkgraaf bekendheid hebben gekregen.

Blijven voortborduren

De programma’s zijn inmiddels volledig afgesloten en 
dat is jammer, vinden de programmaleiders. Vooral 
Van der Zande ziet dat de focus in de moleculaire 
fysica is verschoven, nu de fi nanciering van molecu-
laire atmosferische fysica niet wordt gecontinueerd. 
“De hoop op integratie van moleculaire fysica en 
atmosfeerwetenschappen was helaas hoger dan het 
resultaat,”zegt hij. “Het is geen blijvende integratie 
gebleken.”
Voor Mathematische Fysica ziet het er in zekere zin 
gunstiger uit. Bepaalde onderwerpen uit dat program-
ma worden tot 2010 nog gefi nancierd via twee van de 
drie Wiskundeclusters die NWO in 2006 instelde. 
“Daarna is de fi nanciering onzeker,” aldus Landsman, 
die graag had gezien dat het programma Mathemati-
sche Fysica werd verlengd. Dat dit niet gebeurde, was 
geen kwestie van kwaliteit. “Men vond het onderzoek 
niet ‘nieuw’ genoeg, maar wat is vernieuwend? De 
Nederlandse taal is niet nieuw. Toch kun je in die taal 
heel vernieuwende dingen schrijven. Evenzo is de 
‘taal’ van de mathematische fysica misschien niet zo 
nieuw, maar kun je er wel continu vernieuwende 
inzichten mee creëren.” Hij ziet het vakgebied niet 
verloren gaan. “De mensen die het onderzoek 
gedragen hebben, zijn er nog. Wij hebben allemaal 
vaste aanstellingen en zullen dus op het onderzoek 
blijven voortborduren.” (BV)  

Onderzoek op het snijvlak 
van disciplines

Na een looptijd van jaren komt een moment dat een FOM programma eindigt. En 
dan? De programmaleiders van de afgesloten FOM programma’s Mathematische 
Fysica en Molecular Atmospheric Processes blikken terug. Beide programma’s 
fi nancierden wetenschap op de grens van twee verschillende disciplines.
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De FOM-sportdag 2009 op 12 juni 
werd een geweldig evenement. De 
faciliteiten van het sportcentrum 
Olympos in Utrecht waren prima! 
Ondanks regen in de dagen voor de 
sportdag was de organisatie die 
vrijdag gezegend met stralend weer, 
een licht briesje, niet te hoge 
temperaturen en dus uitermate 
geschikte omstandigheden om te 
sporten.  

22 teams met in totaal 235 deelne-
mers streden mee om de fel begeerde 
wisselbeker. Uiteindelijk was het 
team ‘ Schrodingers pussy & the 
string posse’ van SAF/NIKHEF het 
sterkste. Enthousiast nam team 
captain Lisa Hartgring de beker in 
ontvangst en er werd nog lang door 
het team gejubeld. De tweede plaats 
ging naar het team ‘Paul’s Sport 
Interactie’ van Rijnhuizen, de derde 
plaats naar het team ‘T.Z.N.’ van 

AMOLF en de poedelprijs naar team 
‘Chang’s angels’ van het FOM-bureau.

Helaas kwam niet iedereen de 
sportdag ongeschonden door, maar 
de organisatie zal zich inspannen om 
alles zo goed mogelijk af te wikkelen. 
Wij wensen Harry Elenius van KVI en 
Paul Kuipers van SAF/NIKHEF in 
ieder geval veel sterkte bij hun 
herstel!

Afsluitend vond een barbecue plaats. 
Moe maar voldaan sloot de organisa-
tie rond 20.00 uur haar activiteiten af. 
Bedankt voor een geweldige dag!

De sportcommissie

FOM-Sportdag 
             2009
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