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Een kijkje in de keuken van het 
bedrijfsleven tijdens Physics with Industry

Vijf fysische problemen, vijf dagen en vijftig deelnemers. 
Dat zijn de ingrediënten van de workshop Physics with 
Industry, die van 17 tot 21 oktober plaatsvond in het 
Lorentz Center in Leiden. Academische wetenschappers 
laten hun eigen onderzoek even voor wat het is en gaan 
een week fulltime aan de slag met een probleem uit het 
bedrijfsleven. Of het nou om voedingsmiddelen of 
elektronenmicroscopen gaat, met een groep gemotiveerde 
natuurkundigen kom je een heel eind.

Al kletsend druppelen de deelnemers van Physics with 
Industry de zaal binnen. In de ene hand een mok van het 
Lorentz Center, in de andere een kladblok of laptop. 
Het Lorentz Center lijkt hun tweede huis te zijn geworden. 
Hier hebben ze een week lang in een groep van tien 
onderzoekers aan een fysische casus gewerkt. Kleine ogen 
en af en toe een gaap verraden dat het een intensieve week 
was. Maar het einde is in zicht, over een paar minuten 
beginnen de eindpresentaties. 

Lees verder op pagina 5.  

De Stichting FOM heeft eind november 
in totaal 10,4 miljoen euro toegekend 
aan vijf nieuwe onderzoeksprogram-
ma’s. De onderzoeksgroepen gaan 
werken aan gebieden waarop de 
Nederlandse natuurkunde internatio-
naal uitblinkt en waarvan het weten-
schappelijk en maatschappelijk belang 
duidelijk aanwezig is. De Vrije 
FOM-programma’s verenigen de beste 
onderzoeksgroepen op hun terrein 
in Nederland. In elk onderzoekspro-
gramma bundelen dé specialisten 

van de verschillende Nederlandse 
kennisinstellingen hun krachten. 

De vijf gehonoreerde programma’s zijn 
de winnaars in een zware competitie 
die afgelopen voorjaar startte met 
veertien ingediende aanvragen voor 
Vrije FOM-programma’s. Op basis van 
mondelinge presentaties, adviezen 
van commissies en een scherpe 
beoordeling door internationale 
experts van de wetenschappelijke 
kwaliteit van de aanvragen, heeft 

het bestuur van FOM de hoogst 
eindigende aanvragen beloond met 
de door hen gevraagde middelen.

Toegekende programma’s

Een overzicht van de vijf toegekende 
programma’s met de bijbehorende 
programmaleiders: 
• Topologische materialen geven 

nieuwe draai aan elektronica, 
prof.dr. Mark Golden.

• Een kijkje in de levende cel, 
dr.ir. John van Noort.

• Quantumdynamica van 
mechanische systemen: 
een nieuwe kruisbestuiving, 
prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp.

• Barrières in het brein: de moleculaire 
fysica van leren en het geheugen, 
dr.ir. Erwin Peterman.

• Licht roeren, prof.dr. Willem Vos.

Kijk voor meer informatie over de vijf 
gehonoreerde FOM-programma’s op 
www.fom.nl/vrijeprogrammas.  

Dr. Klaas-Jan Tielrooij heeft de FOM Natuurkunde Proef-
schrift Prijs 2011 toegekend gekregen. Hij ontvangt deze 
prijs ter waarde van 10.000 euro voor zijn onderzoek naar 
de eigenschappen van water in de buurt van ionen. 
De beoordelingscommissie was van mening dat het proef-
schrift hoogstaand en zeer relevant onderzoek bevat dat op 
uitstekende en indrukwekkende wijze gepresenteerd is. 

Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Tielrooij twee nieuwe en 
geavanceerde spectroscopische lasertechnieken gebruikt en zelf 
verder ontwikkeld om de beweging van watermoleculen te 
kunnen bestuderen. De commissie was onder de indruk van de 
uitstekende onderzoeksvragen die Tielrooij zichzelf heeft 
gesteld: “Door het stellen van de juiste vragen en het uitvoeren 

van de juiste metingen heeft hij een 
enorme vooruitgang weten te boeken. 
Eén van zijn belangrijkste resultaten is 

de ontdekking dat water zich verschillend gedraagt in de buurt van een positief of 
negatief ion. Hiermee is de winnaar van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 
erin geslaagd om met zijn promotieonderzoek onze manier van denken over de 
effecten van oplossingen in water te veranderen.”  

Vervolg artikel op pagina 7.

Uitreiking prijzen 
op Physics@FOM 
Veldhoven 2012

Op dinsdag 17 januari 
2012 worden zowel de 
Minerva-Prijs 2011 als 
de FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs 2011 
uitgereikt tijdens het 
congres Physics@FOM 
Veldhoven. Op dat moment 
zullen ook de FOM 
Valorisatie Prijs 2011 aan 
prof.dr.ir. Pieter Kruit en de 
FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs 2011 dr. Silke 
Diedenhofen worden 
uitgereikt. Alle vier de 
prijswinnaars zullen op het 
Veldhoven-congres een 
voordracht houden.  

De workshopdeelnemers zijn voor hun 
casus voor Unilever in de weer met een 
ballon en tandenstokers. 

Dr. Klaas-Jan Tielrooij. 

8

Onderzoekers storten zich op een 
natuurkundig probleem uit de industrie

Vijf nieuwe FOM-programma’s van start

De Minerva-Prijs 2011 is toegekend 
aan FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Maria Loi, werkzaam aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Zij ontvangt deze prijs ter waarde 
van 5.000 euro voor haar artikel over 
een nieuwe ontdekking voor het 
gebruik van koolstof nanobuisjes 
voor opto-elektronische nanodevi-
ces met de titel ‘Encapsulation of 
conjugated oligomers in single-
walled carbon nanotubes: towards 
nanohybrids for photonic devices’. 
De FOm/v-adviescommissie was zeer onder de 
indruk van de kwaliteit van haar artikel dat Loi 
vorig jaar in Advanced Materials publiceerde. 
De tweejaarlijkse Minerva-Prijs beloont de beste 
wetenschappelijke publicatie van een vrouwelijke 
onderzoeker over een natuurkundig onderwerp in 
de afgelopen twee jaar. 

Op pagina 8 kunt u meer lezen over Maria Loi in 
de rubriek Women in Physics.  
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Klaas-Jan Tielrooij wint FOM 
Natuurkunde Proefschrift Prijs 2011

Minerva-Prijs 2011 
voor Maria 

Antonietta Loi

Prof.dr. Maria Loi.
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Ondanks een fl inke griep heeft de 
Italiaanse Maria Loi tijd voor een 
interview met de FOM expres. De 
koude winters was één van de dingen 
waar ze - opgegroeid in het zonnige 
Sardinië - het meest aan moest 
wennen toen ze naar Nederland 
kwam. In 2006 startte ze als onder-
zoeker aan de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) met een tenure-track 
positie. Inmiddels heeft ze zich 
helemaal gevestigd en is ze werk-
zaam als adjunct-hoogleraar (UHD 
met promotierecht) fotofysica en 
opto-elektronica. Met talloze publica-
ties op haar naam en betrokken bij 
veel verschillende (FOM-)onderzoeks-
projecten bouwt ze haar carrière 
steeds verder uit. Het winnen van de 
Minerva-Prijs 2011 past daar goed bij. 

Carrièrepad 

“Ik ben heel erg blij met het winnen 
van de Minerva-Prijs, vooral omdat het 
een Nederlandse prijs is. Dit is het land 
waar ik werk en ik zie het echt als een 
erkenning”, zegt Loi die een korte 
schets van haar carrièrepad geeft. “Na 
mijn promotie in Italië heb ik als 
postdoc gewerkt in Oostenrijk en aan 
een onderzoeksinstituut in Bologna.” 
Via een e-mail werd ze destijds 
geattendeerd op de tenure-track 
vacature (een loopbaantraject van tien 
jaar dat bij succes leidt tot hoogleraar-

schap) binnen het Rosalind Franklin 
programma voor vrouwelijke acade-
mici in Groningen. “De positie sprak 
me direct aan omdat het een duidelijk 
en gedetailleerd programma bood met 
mooie kansen om een wetenschappe-
lijke carrière op te bouwen.” Ze werd na 
een strenge selectie aangenomen en 
kon starten bij het Zernike Institute for 
Advanced Materials. 

Verschillende onderzoeks-
groepen 

Loi is nu hoofd van de groep ‘Photo-
physics & OptoElectronics’, die de 
fundamentele en optische eigenschap-
pen bestudeert van nieuwe soorten 
halfgeleiders. Dit doet ze via een 
multidisciplinaire benadering met een 
combinatie van optische spectroscopie 
en elektrische metingen, in de hoop 
nieuwe eigenschappen te ontdekken. 
Het onderzoek sluit goed aan bij de 
FOM-focusgroep van prof.dr. Kees 
Hummelen, waar Loi ook aan deel-
neemt. Deze focusgroep is in februari 
dit jaar in Groningen geïnstalleerd en 
doet onderzoek naar ‘plastic’ zonnecel-
len voor massale toepassing bij 
goedkope en duurzame elektriciteits-
opwekking. Daarbij ligt de nadruk op 
onder andere de ontwikkeling van een 
heel nieuwe generatie van moleculaire 
halfgeleiders. Een ander aansluitend 
onderzoeksproject waar Loi bij 

betrokken is, maakt onderdeel uit van 
het programma ‘Towards biosolar cells’ 
van FOM en NWO-gebied Aard- en 
Levenswetenschappen en betreft 
onderzoek naar kunstmatige fotosyn-

these op zonnecelsystemen om 
waterstof als brandstof te produceren. 
Ook is ze FOM-werkgroepleider binnen 
het Industrial Partnership Programme 
‘(Bio-)related Materials’ van FOM, 
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Vervolg van pagina 1: Minerva-Prijs 2011 voor Maria Antonietta Loi

Tenure-tracker Maria Loi over haar onderzoek: 
van fotofysica en opto-elektronica naar biosolar cells en biorelated materials

Prof.dr. Maria Loi won de Minerva-Prijs voor haar artikel over een nieuwe ontdekking voor 
het gebruik van koolstof nanobuisjes voor opto-elektronische nanodevices. In het onderzoek 
is aangetoond dat voor de kleurstof alpha-sexithiophene binnen de nanobuisjes emissie 

optreedt met hogere 
fotonenergieën dan alleen 
die van de eerste aange-
slagen toestand. Daarnaast 
ontdekte ze dat de 
nanobuisjes de lichtsensi-
tieve stoffen beschermen, 
waardoor deze stabieler 
worden. Deze ontdekkingen 
zijn van groot belang 
voor de toepassingsmoge-
lijkheden van zogenaamde 
‘organic-dye nanotube 
hybrid light emitters’. 
In het fi guur ziet u boven-
aan een hybride structuur, 
bestaande uit organische 
moleculen binnen enkel-
wandige koolstof nano-
buisjes, dat zichtbaar licht 
uitzendt. Onderaan het is 
het inkapselingsproces 
zichtbaar.

De nieuwe 
layout van 

FELIX in 
Nijmegen. 

Een recente 
foto van 
FELIX.

Beginperiode

De legende verhaalt dat de eerste 
getuige van de geboorte van FELIX de 
bewaker was, die op zijn rondje even bij 
de FELIX console stopte en als eerste de 
piek op het meetinstrument opmerkte. 
Na dat ‘eerste licht’ groeit FELIX tot een 
redelijk intense lichtbron met een grote 
verstelbaarheid in golfl engte en zeer 
korte lichtpulsen. Na de eerste bundel-
lijn FEL1 (25-100 micron) volgt FEL2 (5-40 
micron) en vanaf 1994 is FELIX een 
internationale gebruikersfaciliteit. 
In de beginperiode hebben experimen-
ten met en aan FELIX veelvuldig 
bijgedragen aan een beter begrip en 
verdere ontwikkeling van vrije-elektro-
nenlasers en diagnostische technieken. 
Voorbeelden zijn onder andere het 

zogenaamde ‘large slippage regime’ van 
een vrije electronenlaser, de ontwikke-
ling van de hoge spectrale resolutie 
mode (die nu een nieuwe toepassing 
vindt bij de FLARE-laser in Nijmegen) en 
de ‘single electron bunch’ detectie, een 
methode die verder ontwikkeld is tot 
routinediagnostiek bij grote X-FEL 
faciliteiten zoals op DESY en SLAC. 

Volwassen

In de loop der tijd is niet alleen de 
faciliteit volwassen geworden, maar zijn 
ook de gebruikersexperimenten in 
complexiteit gegroeid. Met de komst van 
prof.dr. Gerard Meijer als in-huis 
gebruiker en later directeur heeft de 
molecuulfysica een grote vlucht 
genomen als onderzoeksgebied bij 

FELIX. De in-huis gebruikersgroep, nu 
onder leiding van prof.dr. Jos Oomens, 
ontwikkelt en exploreert uiteenlopende 
technieken om (bio)moleculen en 
–ionen, clusters en complexen in de 
gasfase te bestuderen. 
De toewijding van het FELIX-team onder 
leiding van dr. Lex van der Meer, vormt 
de basis voor het succes van de faciliteit. 
Het is niet verrassend dat er groepsle-
den zijn die (bijna) vanaf het begin de 
weg met FELIX samengaan. Ook de 
gebruikers zijn vaak extreem trouw – 
sommigen komen al bijna twintig jaar 
en velen zeker tien jaar regelmatig bij 
FELIX .
In de periode dat FELIX operationeel is 
als gebruikersfaciliteit, zijn meer dan 
vijftigduizend bundeluren voor 
gebruikers geproduceerd, rond vijfhon-
derd onderzoeksprojecten uitgevoerd en 
heeft FELIX bijna zevenhonderd 
publicaties mogelijk gemaakt. Al na een 
korte aanloopperiode is er een overin-
schrijving op de bundeltijd van FELIX; er 

zijn twee keer zoveel 
aanvragen om gebruik te 
mogen maken van de faci-

liteit dan in de negen achturige shifts 
per week kunnen worden gehonoreerd.

Verhuizing Nijmegen

Vanaf de begintijd is FELIX fl exibel: 
aanpassingen aan de machine om haar 
mogelijkheden te vergroten en de 
specifi caties te verbeteren zijn kenmer-
kend voor de ontwikkeling van de 
faciliteit. Daaronder vallen uitbreidingen 
van het golfl engtebereik, zowel aan de 
kort- als langgolvige kant, de toevoeging 
van de 25 MHz repetitie mode en zeker 
ook de bouw  van FELICE, de vrije-elek-
tronenlaser voor intra-cavity experi-
menten waar onderzoek mogelijk is bij 
veel hogere vermogens in de trilholte 
van de laser. Ook een enkel dieptepunt 
bleef de faciliteit niet bespaard, zoals de 
brand in 2006. Maar de meest ingrijpen-
de verandering staat de jubilaris nog te 
wachten: de verhuizing naar de campus 
van de Radboud Universiteit Nijmegen 
om daar te fuseren met de gloednieuwe 
vrije-elektronenlaser FLARE. 

Twintig jaar licht van FELIX
Op 19 augustus 2011 was het op het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
feest: de vrije-elektronenlaser FELIX produceert al twintig jaar - sinds 
19 augustus 1991 - infrarood licht! Het is bijna 25 jaar geleden dat prof.dr. Marnix 
van der Wiel als nieuwe directeur naar Rijnhuizen kwam en het idee lanceerde 
om een vrije-elektronenlaser te bouwen. In die tijd nog een vrij nieuw, onbe-
kend, maar wel zeer veelbelovend onderwerp. Het net geformeerde FELIX-team 
had destijds weinig relevante ervaring. Deze werd snel opgedaan bij een 
rondreis langs relevante laboratoria in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Kosten 
noch moeite werden gespaard, inclusief de huur van een privé-vliegtuig om in 
Schotland naar de overblijfselen van een onsuccesvol FEL-project te kijken. 
Aan dit bezoek hield FELIX twee undulatoren (magneetstructuren die golfbewe-
gingen veroorzaken) over die ook vandaag de dag nog hun trouwe dienst doen. 
Een klein, maar zeer gedreven team bouwde met de grote ondersteuning van de 
technische groepen op Rijnhuizen, binnen korte tijd een betrouwbare laser.
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  Alexander Dimos Doxiadis, 
Searching for the top, observation of 
the heaviest elementary particle at 
the LHC, 7 juli 2011, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. S.C.M. 
Bentvelsen, co-promotor dr. I.B. van 
Vulpen, FOM-instituut voor subato-
maire fysica Nikhef. 

  Sybren Harmsma, Radio signals of 
cosmic-ray-induced air showers at the 
Pierre Auger Observatory, 8 juli 2011, 
Rijksuniversiteit Groningen, promoto-
ren prof.dr. A.M. van den Berg, 
prof.dr. F.L. Linde, KVI/FOM-instituut 
voor subatomaire fysica Nikhef. 
During a PhD defense, the stellingen can 
form the basis for an interesting discussion 
in case nothing of interest can be found in 
the PhD thesis. 

  Konstantin Zakharchenko, 
Temperature effects on graphene: 
from fl at crystal to 3D liquid, 11 juli 
2011, Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotoren prof.dr. A. Fasolino en 
prof.dr. M.I. Katsnelson, werkgroep 
FOM-N-24.

  Julián Martínez Mercado, Clustering 
and lagrangian statistics of bubbles, 15 
juli 2011, Universiteit Twente, promo-
toren prof.dr. D. Lohse, co-promotor 
dr. Chao Sun, werkgroep FOM-T-03.

  Yicheng Zhang, Long-range surface 
polaritions in thin layers of absorbing 
materials, 12 september 2011, Techni-
sche Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. J. Gómez Rivas, FOM-instituut 
AMOLF.

  Thijs Versloot, Edge rotation and 
momentum transport in JET fusion 
plasmas, 12 september 2011, Techni-
sche Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. N. J. Lopes Cardozo, copromoto-
ren dr. P.C. de Vries en dr. R.J.E. Jaspers, 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen.
The distance between two cities is no 
longer experienced in meters, but in euro 
times seconds. 

  Henrique Di Lorenze Pires, Spatial 
coherence and entanglement of light, 
13 september 2011, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. J.P. Woerdman, 
co-promotor dr. M.P. van Exter, 
werkgroep FOM-L-31.

  Sanli Ebrahimi Pour Faez, 
Universal wave phenomena in multiple 
scattering media, 16 september 2011, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. A. Lagendijk, FOM-instituut 
AMOLF.

  Ferry Prins, Molecular functionality 
in nanoelectric devices, 16 september 
2011, Technische Universiteit Delft, 
promotor prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant, 
werkgroep FOM-D-44.
Although commercial applications for 
molecular electronics are still debatable, its 
application as a tool in educating young 
scientists has already been established. 

  Omair Ghafur, Design and applica-
tion of imaging spectrometers: from 
coherent control to the ultrafast 
dynamics of atoms and small mole-
cules, 19 september 2011, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotor prof.
dr. D.H. Parker, werkgroep FOM-N-03.

  Lotje Wansbeek, Atomic parity 
violation in a single radium ion, 
23 september 2011, Rijksuniversiteit 
Groningen, promotoren prof.dr. R.G.E. 
Timmermans en prof.dr. K. Jungmann, 
werkgroep FOM-G-26.

  Tjeerd Bollmann, Escape from 
fl atland: strain and quantum size 
effect driven growth of metallic 
nanostructures, 23 september 2011, 
Universiteit Twente, promotoren prof.
dr.ir. B. Poelsema en prof.dr. J.W.M. 
Frenken, co-promotor dr. R. van Gastel, 
werkgroep FOM-T-08.

  Maaike van Zalk, New deformations 
of N=2 supergravity, 26 september 2011, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. 
B.Q.P.J. de Wit, werkgroep FOM-U-29.

  Oleg Antoniuk, Statistical properties 
of resonances in chaotic elastic 
cavities: time reversal invariance and 
feedback, 29 september 2011, Univer-
siteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. G.H. Wegdam, co-promotor 
dr. R. Sprik, FOM-A-07.

  Gouri Shankar Giri, Radium ion 
spectroscopy towards atomic parity 
violation in a single trapped ion, 
3 oktober 2011, Rijksuniversiteit 
Groningen, promotor prof.dr. 
K.H.K.J. Jungmann, co-promotor 
dr. L. Willmann, werkgroep FOM-G-26.

  Menne Schakel, Coupled seismic 
and electromagnetic wave propagation, 
4 oktober 2011, Technische Universiteit 
Delft, prof.dr. ir. D.M.J. Smeulders, 
co-promotor dr.ir. E.C. Slob, Shell-FOM.

  Kiri Nichol, Fluidization and 
fl uctuations in granular systems, 
4 oktober 2011, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. M.L. van Hecke, 
werkgroep FOM-L-25.

  Michele Maio, Permutation orbifolds 
in conformal fi eld theories and string 
theory, 5 oktober 2011, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotor prof.
dr. A.N.J.J. Schellekens, FOM-instituut 
voor subatomaire fysica Nikhef. 

  Olaf Gielkens, Picosecond resolution 
in photoconductively gated scanning 
tunnelling microscopy, 7 oktober 2011, 
Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotoren prof.dr. Th. Rasing en 
prof.dr. H. van Kempen, werkgroep 
FOM-N-11.

  Bart Hennen, Feedback control 
for magnetic island suppression in 
tokamaks, 12 oktober 2011, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotoren 
prof.dr.ir. M. Steinbuch en prof.dr. M.R. 
de Baar, co-promotoren dr.ir. P.W.J.M. 
Nuij en dr. E. Westerhof, FOM-Instituut 
voor Plasmafysica Rijnhuizen.
More research should be done on the border 
of disciplines instead of mono-disciplinary 
research. Besides the fact that multi-disci-
plinary research often provides quicker 
results and inherently provides a broader 
audience, it also provides more inspirations 
for propositions. 

  Marina Soares e Silva, Structure 
and dynamics of active actin-myosin 
networks: an in vitro perspective, 
21 oktober 2011, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotoren prof.dr. 
G.H. Koenderink en prof.dr. F.C. 
MacKintosh, FOM-instituut AMOLF.

  José Coppens, Cosmic rays are on 
the air: studying the properties of 
radio signals from cosmic-ray induced 
air showers, 26 oktober 2011, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotoren 
prof.dr. S.J. de Jong en prof. dr. F.L. 
Linde, co-promotor dr. C. Timmermans, 
werkgroep FOM-N-02.  

YES! richt zich op jonge, veelbelovende, gepromoveerde 
onderzoekers met vernieuwende ideeën op het gebied van 
energieopwekking, -opslag en -transport, die een weten-
schappelijke carrière in het fundamentele energieonderzoek 
nastreven. FOM wil met het programma ‘Fellowships for 
Young Energy Scientists’ (YES!) gunstige voorwaarden 
creëren voor het genereren en implementeren van baanbre-
kende ideeën op het gebied van energie. Hiervoor zijn zowel 
creatieve en zeer getalenteerde jonge onderzoekers als een 
inspirerende omgeving nodig.

Drie jaar aan buitenlands topinstituut, 
één jaar in Nederland

YES! biedt recentelijk gepromoveerde onderzoekstalenten de 
mogelijkheid kennis, vaardigheden en inspiratie op te doen 
door een verblijf van maximaal drie jaar aan een buitenlands 
topinstituut op het gebied van funderend (natuurkundig) 
energieonderzoek. Dit is dé manier om zich te kunnen 

kwalifi ceren voor een wetenschappelijke carrière in de 
frontlinie van het energieonderzoek. Bij terugkomst in 
Nederland voorziet het YES!-fellowship in fi nanciering van 
maximaal één jaar aan een Nederlands onderzoeksinstituut 
aansluitend aan het verblijf in het buitenland. 
Met de opgedane ervaringen en kennis 
kunnen YES!-fellows dan een nieuwe 
onderzoekslijn op energiegebied 
opzetten, door bijvoorbeeld verwerving 
van een vaste positie of een Vidi- 
subsidie. Het gaat hierbij om - in 
elk geval voor Nederland - nieuwe 
onderzoeksrichtingen. Aanvragen 
kunnen doorlopend worden inge-
diend. 
Kijk voor meer informatie over 
richtlijnen en de selectieprocedure 
op www.fom.nl/yes.  

Ben jij een Young Energy Scientist? 
Dan is een YES!-fellowship wat voor jou!
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Doel van het YES!-fellowship programma van FOM is 
om een bijdrage te leveren aan de versteviging en 
voortdurende vernieuwing van de Nederlandse positie 
in het internationale energieonderzoek.
YES! is dé start van een wetenschappelijke carrière 
in funderend energieonderzoek
- voor recent gepromoveerde onderzoekstalenten
- om kennis, vaardigheden en inspiratie op te doen
- door een verblijf als postdoc van maximaal drie jaar 

aan een buitenlands topinstituut- gevolgd door een postdoc van maximaal één jaar aan 
een Nederlands onderzoeksinstituut

Met de opgedane ervaringen en kennis kunnen 
YES!-fellows dan in Nederland een nieuwe onderzoeks-
lijn op energiegebied opzetten, door bijvoorbeeld 
een vaste positie of een Vidi-subsidie te verwerven. 
Het gaat hierbij om - in elk geval voor Nederland - nieuwe 
onderzoeksrichtingen.
Voor meer informatie en details voor het indienen van 
een onderzoeksvoorstel: WWW.FOM.NL/YES

Foundation for Fundamental Research on Matter

www.fom.nl

dr. Andrea Baldi 
(Stanford University, VS): “Water splitsen met behulp van zonlicht: de uitdaging is om zo effi ciënt waterstof te produceren. Onze innovatieve benadering: gebruik de foto-katalystische activiteit van plasmonische nanodeeltjes.”

dr. Süleyman Er 
(Harvard University, VS): “Samen met een team van topwetenschappers gebruik ik chemische quantum simulaties om meer dan 10.000.000 moleculen te screenen en de beste te selecteren. Die gebruiken we dan voor innovatieve ontwerpen voor effi ciënte zonnecellen. Een geweldige kans!”

FOMFOM  expres  expres  99

De FLARE-laser heeft op 26 september 
voor het eerst laserlicht geproduceerd 
en zette daarmee voorzichtig zijn eerste 
stapjes. De ruimtes waar de experimen-
ten met het laserlicht zullen plaatsvin-
den moeten nog worden opgebouwd en 
pas over enkele maanden kunnen de 
eerste gebruikersexperimenten met 
FLARE beginnen.

Als alles volgens planning verloopt gaat 
FELIX in de loop van 2012 dicht voor de 
verhuizing en wordt in 2013 in Nijmegen 
weer volledig operationeel. De FELIX-
faciliteit in Nijmegen biedt aan de 
gebruikers onder andere infraroodlicht 
in het wereldwijd unieke golfl engtege-
bied van 3 tot 1500 micrometer en de 
koppeling met de sterke magneten van 
het HFML. Het is wenselijk dat FELIX in 
Nijmegen een net zo lang en succesvol 
leven krijgt als in Nieuwegein, met vele 
unieke onderzoekresultaten. (BR) 
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samen met prof.dr. Petra Rudolf en 
prof.dr. Katja Loos. Daarbinnen doen ze 
onderzoek naar amylose-inclusiecom-
plexen. Hierbij bestuderen ze de 
dynamiek van de inclusie van lipiden 
in amylose. Dit proces is essentieel 
voor de toepassing van zetmeel in 
zowel voeding als non-food.

Cultuur

Op de universiteit heeft Loi haar plek 
gevonden met haar eigen onderzoeks-
groep en door haar participatie in 
verschillende aanverwante projecten. 
Gelukkig kon ze ook snel wennen aan 
Nederland en de cultuur en heeft ze 
het hier goed naar haar zin. Eén nadeel 
kan Loi wel benoemen: “Nagenoeg alle 
Nederlanders spreken goed Engels en 
dat maakt het voor buitenlanders wel 
moeilijker om je de Nederlandse taal 
eigen te maken!” 

Over vijf jaar

Op dit moment heeft Loi de eerste helft 
van haar tenure-track afgerond en 
maakt ze zich op voor deel twee. Dat 
hoopt ze af te ronden met een 
hoogleraarschap aan de RUG. Zeker is 
dat ze dus in Nederland wil blijven en 
hier haar onderzoeksgroep verder wil 
uitbreiden. “Ik hoop mooie onderzoeks-
resultaten te behalen met mijn 
collega-onderzoekers, veel belangrijke 
resultaten te publiceren en nieuwe 
technieken te ontwikkelen”, aldus Loi. 
Op de vraag of ze nog tips heeft voor 
jonge (vrouwelijke) onderzoekers om 
het ook ver te schoppen in de weten-
schap, reageert ze cordaat: “Doe wat je 
leuk vindt, raak niet ontmoedigd bij 
tegenslagen, wees sterk en bovenal, 
doe je best!” (MV) 

Promoties


