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Prof.dr. Albert Polman, directeur van FOM-instituut AMOLF, 
en zijn collega van Caltech prof.dr. Harry Atwater hebben de 
prestigieuze ENI Renewable and Non-Conventional Energy 
Prize 2012 gewonnen. Ze ontvangen deze prijs voor hun 
onderzoek aan effi ciënte zonnecellen gebaseerd op een 
nanofotonisch ontwerp. De jury heeft hun kandidatuur voor 
de prijs beoordeeld als ‘outstanding and fully deserving the 
Prize’. De prijs, een geldbedrag van € 200.000 is op 15 juni in 
Rome overhandigd , in aanwezigheid van de Italiaanse 
president. Energiebedrijf ENI kent de ENI Awards sinds juli 
2007 toe voor vernieuwende ideeën voor een beter gebruik 
van energiebronnen, ter promotie van milieuonderzoek en 
als stimulans voor jonge onderzoekers. Het is de ambitie van 

ENI dat de ENI Awards een soort Nobelprijs voor Energie 
worden.

Polman en Atwater hebben in hun onderzoek aangetoond 
dat door toepassing van slimme nanostructuren in de 
zonnecel de verschillende kleuren van het licht beter 
opgenomen worden en het licht veel effi ciënter in elektrici-
teit wordt omgezet. Daardoor kunnen zonnecellen ook veel 
dunner en goedkoper geproduceerd worden. Dit is van groot 
belang voor zonnecellen die worden gemaakt van schaars 
natuurlijk materiaal. De nanotechnieken zijn bovendien op 
grotere schaal toepasbaar.  

In april kende FOM opnieuw een Young 
Energy Scientist (YES!)-fellowship toe 
aan een jong talent. Voormalig FOM-oio 
dr. Richard Stevens zal de komende 
vier jaar de interactie tussen windmo-
lens onderzoeken: “Met behulp van 
computersimulaties ga ik kijken naar 
veranderingen in de windsnelheid en 

de stroming, veroorzaakt door wind-
molens ten opzichte van elkaar, en hoe 
deze de stroomopbrengst beïnvloeden.” 
Met een YES!-fellowship geeft FOM 
jonge, pas gepromoveerde onderzoe-
kers de kans om zich aan een buiten-
lands topinstituut te ontwikkelen op 
het gebied van funderend energieon-
derzoek. Stevens gaat naar de Johns 
Hopkins University in Baltimore, USA. 
FOM stimuleert met YES! het energie-
onderzoek in Nederland: de onderzoe-
kers keren na een verblijf van maxi-
maal drie jaar in het buitenland terug 
naar Nederland. Ze krijgen dan nog 
een jaar de tijd om een basis te leggen 
voor nieuwe onderzoeksrichtingen en 
een wetenschappelijke loopbaan in 
Nederland. In 2010 en 2011 sleepten dr. 

Andrea Baldi, dr. Joep Pijpers en dr. 
Süleyman Er een YES!-fellowship in de 
wacht. Dr. Jasper Reijnders, namens 
FOM programmacoördinator van YES!, 
vindt dat het programma voldoet aan 
de oorspronkelijke doelstellingen: “De 
beurzen zijn stuk voor stuk gegaan 
naar briljante en bevlogen fysici met 
een fantastisch plan op het gebied van 
energie. Joep Pijpers is inmiddels 
succesvol afgehaakt, want hij kreeg 
een niet te weigeren baan in het 
spin-off bedrijf Suncatalytix van zijn 
hoogleraar aan MIT, Daniel Nocera. Er 
is nog geld voor één fellowship 
beschikbaar. Wie is die enthousiaste 
promovendus die de switch naar 
energieonderzoek wil maken?”  

FOM stelt deadline 

in voor YES!: 

dinsdag 30 oktober 

2012, 12.00 uur. 

Kandidaten die in aanmerking 
willen komen voor de laatste 
YES!-fellowship moeten hun 
onderzoeksvoorstel vóór die datum 
indienen. Voor meer informatie zie 
www.fom.nl/yes of neem contact 
op met jasper.reijnders@fom.nl, 
(030) 600 12 20.  

De volledige afdeling nanolayer Surface 
& Interface physics (nSI) van prof.dr. Fred 
Bijkerk op FOM-instituut DIFFER gaat 
over naar de Universiteit Twente. Dat 
maakten de Provincie Overijssel, de UT 
en FOM op 9 mei bekend. nSI is een 
van de smaakmakende groepen van de 
Nederlandse nanotechnologie. 
De transfer zal geleidelijk plaatsvinden 
en moet half 2014 afgerond zijn. 

Bijkerks nSI-groep is gespecialiseerd in 
het manipuleren van licht met uiterst 
korte golfl engtes, zoals extreem 
ultraviolet licht en zachte röntgenstra-
ling. Ook is nSI toonaangevend op het 
gebied van multilaagspiegels, die 
worden gebruikt in ruimtetelescopen 
en in lithografi e voor nieuwe genera-
ties computerchips. 

De vaste kern gaat in Twente, voorals-
nog met zo’n tien oio’s, de nieuwe 
Industrial Focus Group XUV Optics 
vormen en wordt onderdeel van 
MESA+, het UT-instituut voor nano-
technologie. Volgens Bijkerk de ideale 
plek: “In ons onderzoek aan XUV 
optische systemen bedienen we ons 
van nanotechnologie en we gaan naar 
hét nano-instituut van Nederland.” 

Gerard van der Steenhoven, decaan 
van de faculteit TNW van de UT, vindt 
de vakgroep een aanwinst voor de UT: 
“Hij versterkt onze leidende positie in 
de nanotechnologie.”

Bijkerk werkt nauw samen met 
belangrijke industriële partners. Om 

die reden is ook de Provincie blij met 
de komst van de groep. Bijkerk: “In ons 
fundamenteel onderzoek laten we ons 
altijd inspireren door problemen uit de 
praktijk.” Met de overgang is tot 2020 
een bedrag van 19,8 miljoen euro 
gemoeid, waarvan de provincie vijf 
miljoen euro bijdraagt.  

Harry Atwater (l.) en Albert Polman.

Prof.dr. 
Fred Bijkerk 
verhuist 
naar 
Twente.
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Polman en Atwater winnen ‘Nobelprijs’ voor energie
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YES!-fellow Richard Stevens naar Baltimore 

Provincie Overijssel, Stichting FOM en Universiteit Twente ondertekenen 
Memorandum of Understanding.

Nanotechnologiegroep van DIFFER naar UT



Eén van de veertien gehonoreerde projecten uit de 
najaarsronde 2011 is ‘Gravity at a Kelvin: the generalized 
rigidity of the superconducting quantum nematic’ van 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Jan Zaanen uit Leiden. 
Zaanen licht toe: “Einsteins grote visioen was dat hij 
ruimtetijd zag als een materieel ding, een ‘weefsel’ 
dat kan krommen en buigen onder invloed van massa 
en energie, wat tegelijkertijd toch heel anders is dan 
gewone vaste stoffen. In de ogenschijnlijk heel 
andere context van de fysica, van sterk wisselwer-
kende elektronensystemen die gerealiseerd worden 
in vaste stoffen, zijn recent quantum vloeibare 
kristallen ontdekt. Denk aan de quantumversie van 
de klassieke vloeibare kristallen in platte tv-scher-
men. Wij hebben aangetoond dat deze vorm van 
materie heel dicht in de buurt komt van Einsteins 
ruimtetijd: hoewel zwarte gaten zich niet voordoen, 
blijkt het relativistische quantum-nematische kristal 
letterlijke zwaartekrachtgolven te dragen, die 
uitgezonden worden door kosmische snaren. In de 
aardse vormen hiervan is de relativiteit verloren 
gegaan en dit schudt de zaak stevig door elkaar.” Met 
de fi nanciering uit de Projectruimte gaan de Leidse 
fysici proberen uit te vinden of in de laboratorium-
vorm van quantum vloeibare kristallen overblijfselen 
te meten zijn van de genoemde zwaartekrachtgolven.

Bij de gehonoreerde aanvragen is ook het voorstel dr. 
Wim Vassen. Zijn groep aan de Amsterdamse Vrije 
Universiteit zet een onderzoek voort naar het meten 

van extreem zwakke elektronische overgangen in 
4-Helium en 3-Helium. “We doen dat met ultrasta-
biele lasers. Het doel is het verschil in diameter van 
het alpha-deeltje (twee protonen, twee neutronen) en 
het helion (twee protonen, één neutron) te meten met 
een nauwkeurigheid van 0,5 attometer. Eén attometer 
is een miljardste van een miljardste meter.” Eerder 
zijn de onderzoekers er al in geslaagd om het verschil 
te bepalen met een nauwkeurigheid van vier 
attometer. Vassen: “Dat was al redelijk onvoorstel-
baar, maar voor atoomfysici stopt het dan niet.” Het 
onderzoek moet een bijdrage leveren aan de 
oplossing van de zogenaamde proton-size puzzle, de 
waarneming dat de afmeting van het proton in 
muonisch waterstof vijf standaarddeviaties afwijkt 
van de internationaal geaccepteerde waarde, die via 
elektronenverstrooiing in ‘normaal’ elektronisch 
waterstof gemeten is. 

Voor de voorjaarsronde 2012 werden 48 aanvragen 
ingediend; begin juli bekijkt het UB welke aanvragen 
naar de tweede ronde doorgaan, waarin referenten 
om hun mening worden gevraagd. De deadline voor 
de volgende (najaars)ronde ligt rond 1 november 
2012: op de FOM-website komen de details van die 
ronde. Ook aanvragen uit de grensgebieden van de 
fysica komen in aanmerking voor subsidie uit de 
Projectruimte, mits het onderzoek voldoende 
bijdraagt aan de natuurkunde. Als een belangrijke 
investeringscomponent aanwezig is of als sprake is 
van een samenwerkingsproject kan het toe te kennen 
bedrag oplopen tot maximaal 5,5 ton. (AvS)  

Op 16 april kende het Uitvoerend Bestuur (UB) van FOM in totaal 5,9 euro toe 
aan veertien Projectruimteprojecten. Sinds een aantal jaren kent FOM de 
Projectruimte als subsidie-instrument voor onderzoeksvoorstellen tot 400.000 

euro. Wetenschappers kunnen aanvragen indienen 
voor kleinschalige projecten die een vernieuwend 
karakter hebben én een bijdrage leveren aan het 
oplossen van vraagstukken met een wetenschappe-
lijke, industriële of maatschappelijke urgentie. 
Elk voor- en najaar is er een ronde.
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Gravitatiegolven

‘Advanced Virgo - Probing the dynamics of 
spacetime’ van prof.dr. Jo van den Brand 
is een hightech project dat door middel 
van laser-interferometrie hoopt 
gravitatiegolven – rimpels in de ruimte-
tijd, voorspeld door Albert Einstein – te 
kunnen detecteren. Het Frans-Italiaans-
Nederlands samenwerkingsverband 
zal deze observaties gebruiken om het 
fundamentele karakter van zwaarte-
kracht te onderzoeken, om kosmologi-
sche parameters te bepalen en ook om 
te speuren naar signalen van de Oer-
knal. Jo van den Brand: “De NWO-groot 
subsidie zal Nederlandse wetenschap-
pers in staat stellen om signifi cante 
bijdragen te leveren aan Advanced 
Virgo: van optische sensoren met 
ongekende resolutie tot hightech 
vibratie-isolatie systemen op femto-
meter niveau.” 

Nanopen en 3D-microscoop

FOM-werkgroepleider prof.dr. Bert 
Koopmans gaat een apparaat bouwen 
waarmee atomen laag voor laag 
kunnen worden aangebracht. Zo kan 
hij bijvoorbeeld met een nanopen 

driedimensionale nanostructuren 
‘schrijven’ op een preparaat. Dat 
preparaat kan daarna in dezelfde 
apparatuur worden geanalyseerd en 
behandeld op nanoschaal. Het is 
wereldwijd uniek dat dit kan in één en 
dezelfde faciliteit; normaal gebeurt dit 
in verschillende apparaten, waarbij 
kans bestaat op vervuiling van het 
preparaat bij de verplaatsing tussen de 
apparaten.
Prof.dr. Paul Koenraad zal een micro-
scoop ontwikkelen om de chemische 
structuur van een sample tot op ato-
mair detail te bepalen. Bij de gebruikte 
techniek, Atom Probe Tomography 
(APT), wordt de identiteit van speci-
fi eke atomen achterhaald door deze 
met elektrische velden los te maken uit 
het rooster en naar een detector te 
trekken. Aan de hand van de vluchttijd 
wordt de massa en daarmee de 
identiteit van het atoom bepaald. Op 
deze manier komt een 3D-reconstruc-
tie van het materiaal tot stand. 
Koopmans en Koenraad maken deel uit 
van het nanocluster van Technische 
Natuurkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. De nieuwe 

apparatuur biedt de onderzoekers de 
mogelijkheid een elektronen- en een 
ionenbundel te combineren voor zowel 
fabricage als analyse.

NWO-groot

De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
investeert met het programma 
Investeringen NWO-groot 15,5 miljoen 
euro in grote apparaten, dataverzame-
lingen en software. Met dit programma 
fi nanciert NWO grote wetenschappe-
lijke projecten, waarbinnen weten-
schappers uit heel Nederland samen-
werken, vaak ook met internationale 
partners. NWO ontving 28 aanvragen 
voor het programma Investeringen 
NWO-groot. De aanvragen zijn door 
een adviescommissie met wetenschap-
pers uit verschillende disciplines 
beoordeeld. Zeven projecten hebben dit 
jaar een subsidie ontvangen.  
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5,9 miljoen euro voor 14 veelbelovende onderzoeken

NWO investeert in Virgo-detector en apparaten 
voor nano-onderzoek
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Nikhef heeft voor het onderzoekspro-
ject Advanced Virgo een NWO-groot 
subsidie in de wacht gesleept van 
2 miljoen euro. FOM-werkgroepleider 
Bert Koopmans krijgt 1.950.000 om 
een faciliteit te bouwen voor de 
productie, analyse en behandeling 
van atomaire structuren. Paul 
Koenraad ontvangt 1.569.00 euro voor 
een microscoop waarmee de chemi-
sche structuur van een sample tot op 
atomair detail te bepalen is. Met het 
NWO-groot programma investeert 
NWO in totaal 15,5 miljoen euro in 
grote apparaten, dataverzamelingen 
en software.



“Ik ben altijd nogal goed geweest in 
wiskunde, dus hoewel mijn hart bij de 
biologie lag, leek het zonde om dat 
talent niet te benutten. Daarom koos ik 
destijds voor een studie natuurkunde”, 
legt Izabela Piechocka uit. Zodra ze 
afgestudeerd was in haar Poolse 
geboorteplaats Poznan, ging ze op zoek 
naar een plek waar ze natuurkunde en 
biologie kon combineren. Als surfend 
over het internet stuitte ze op de 
Biological Soft Matter-groep die Gijsje 
Koenderink toen net aan het oprichten 
was bij AMOLF. Daar werkt Piechocka 
nu zes jaar, helemaal in haar element 
in het lab. “Waarschijnlijk is het de 
combinatie van praktisch werken met 
je handen en de intellectuele inspan-
ning om dingen beter te begrijpen die 
het laboratoriumwerk voor mij zo 
aantrekkelijk maken”, zegt ze. “Elke 
dag brengt wel weer nieuwe uitdagin-
gen en ontdekkingen met zich mee.”

Fibrinenetwerken

Twee jaar geleden publiceerde 
Piechocka samen met collega’s een 
veelgeciteerd artikel in Biophysical 
Journal, waarin ze beschrijft hoe fi brine-
netwerken uitrekken als ze onder druk 
staan. Fibrinenetwerken vormen zich 
als het eiwit fi brinogeen wordt 
geactiveerd en spelen een belangrijke 
rol bij de bloedstolling. Als een wond 
ontstaat vormt fi brine een zeer sterke 
gelei met een spinnenwebachtige 
structuur, die het bloeden stelpt. Komt 
deze structuur onder druk te staan, 
bijvoorbeeld doordat het hart bloed 
rondpompt naar de wond, dan wordt 
het netwerk alleen maar steviger, 
waardoor het gestolde bloed aan 
veerkracht wint en minder snel breekt. 

De mechanica achter dit verschijnsel 
had nog nooit iemand geanalyseerd. 
Piechocka deed dit wel en in november 
vorig jaar schreef ze er ook haar 
proefschrift over: Biopolymers: from 
structural hierarchy tot nonlinear rheology.

Bloed

Nu is Izabela Piechocka bezig met een 
vervolg op de succesvolle uitkomst van 
haar eerste vier jaar bij AMOLF; ze wil 
hetzelfde proces in meer detail 
beschrijven. Dat kan dankzij de 
samenwerking met ProFibrix, een 
biotechnologiebedrijf uit Leiden dat 
een platform heeft ontwikkeld om 
kunstmatig (met recombinante 
DNA-technologie) fi brinogeen te produ-
ceren. Anders dan het commercieel 
verkrijgbare fi brinogeen, dat uit 
donorplasma wordt geïsoleerd en 
vermengd is met andere eiwitten, heeft 
het fi brinogeen van ProFibrix een goed 
gedefi nieerde moleculaire structuur. 
Daarmee hopen de onderzoekers de 
moleculaire basis van de toenemende 
veerkracht van fi brinenetwerken die 
onder druk staan bloot te kunnen 
leggen. Piechocka vindt het prettig om 
met een bedrijf samen te werken, en 
niet alleen vanwege de bijzondere 
grondstoffen die de samenwerking 
oplevert. “De mensen van ProFibrix zijn 
gefocust op toepassingen. Zij maken 
me er bijvoorbeeld op attent dat het 
belangrijk is om te experimenteren 
onder dezelfde fysiologische condities 
als die in het menselijk lichaam 
gelden: de fi brineconcentratie moet 
twee milligram per milliliter zijn, net 
zoals in bloed. Als fundamenteel 
onderzoeker denk je niet aan dat soort 
dingen. Bovendien is het prettig om op 

congressen te kunnen verwijzen naar 
de medische producten die je onder-
zoek mogelijk oplevert. Als je vermeldt 
dat veertig procent van de sterfgeval-
len na een ongeluk is toe te schrijven 
aan bloedverlies, is iedereen er direct 
van overtuigd dat dit werk een enorme 
impact kan hebben.”

Cellen

Hoe interessant ze ook zijn, na dit jaar 
vindt Piechocka het mooi geweest met 
de fi brinenetwerken. “Dan heb ik er vijf 
jaar onderzoek naar gedaan en wordt 
het tijd voor iets anders. Ik zou het 
liefst de mechanica van cellen 
onderzoeken; dat onderwerp is 
verwant maar toch nieuw.” Piechocka’s 
toekomstdroom is om uiteindelijk 
terug te keren naar Polen en daar zelf 
een onderzoeksgroep te leiden. Polen 
maakt economische groei door. “We 
zijn een van de weinige Europese 
landen die goed bestand blijken tegen 
de economische crisis”, vertelt ze trots. 
“Dat zie je terug in de wetenschap: de 
Poolse universiteiten krijgen nu meer 
geld en zijn behoorlijk in opkomst. Ik 
zou daar heel graag aan mee willen 
doen en iets nieuws bijdragen aan de 
wetenschap; 

er is nog zo veel onbekend over het 
menselijk lichaam…”

Vrouwen

Hoe ervaart Piechocka het om als 
vrouw in de fysica te werken? “Op het 
niveau van oio of postdoc zijn we niet 
zo in de minderheid. Pas later in hun 
carrière haken vrouwen af. Blijkbaar is 
het voor ons toch een grote uitdaging 
om bijvoorbeeld een positie als 
groepsleider te combineren met een 
gezin. Maar het kán wel. Dat zie ik aan 
mijn eigen groepsleider Gijsje 
Koenderink. Die heeft een man en 
twee jonge kinderen en is ook 
succesvol in haar werk; ze is gelukkig 
in beide rollen. Ik hoop dat het mij 
later ook lukt, want ik houd erg van 
mijn werk maar ik kan me ook niet 
voorstellen dat ik nooit een gezin zal 
hebben.’ Ze schudt beslist haar hoofd 
bij de gedachte. “Nee, nee”, zegt ze 
nogmaals. (MH)  

A
G

E
N

D
A

Ze heeft een fl inke rekenknobbel, haar hart ligt bij de biologie en ze doet niets 
liever dan experimenteren in het lab. De Biological Soft Matter-groep bij AMOLF 
lijkt voor dr. Izabela Piechocka de ideale plek. Ze is er dan ook gelukkig en 
succesvol. 

Physics@FOM Veldhoven takes place each year in 
January. It is a large congress (about 1.800 partici-
pants) that provides a topical overview of physics in 
the Netherlands. Traditionally, young researchers 
have the chance to present themselves and their 
work alongside renowned names from the Dutch and 
international physics community. The programme 
covers condensed matter, nanoscience and nanotech-
nology, statistical physics, atomic physics, molecular 
physics, optical physics, physics of fl uids, subatomic 
physics and fusion/plasma physics. Physics@FOM 
Veldhoven 2013 will take place on  22 and 23 January 
at NH Koningshof in Veldhoven.

Call for abstracts

The website is now open for the 
submission of abstracts for oral 
presentations for the parallel sessions 
and for the poster presentations. 
The deadline for abstracts is Friday 14 
September 2012 12:00. The registration 
for Physics@FOM Veldhoven 2013 will 
start mid-October 2012. Please see 
www.fom.nl/veldhoven for more 
information.  

 Niet barsten maar buigen
AMOLF-postdoc Izabela Piechocka over eiwitnetwerken onder druk

Sinds juli 2011 werkt de Biological 
Soft Matter-groep van FOM-instituut 
AMOLF samen met het Leidse 
biotechnologiebedrijf ProFibrix in een 
kleinschalig Industrial Partnership 
Programme, een zogeheten mini-IPP. 
Het project bouwt voort op funda-
menteel onderzoek bij AMOLF naar de 
fysica van bloedstolling. AMOLF en 
ProFibrix bekijken samen hoe de 
moleculaire structuur van kunstmatig 
geproduceerd stollingseiwit (recombi-
nant fi brinogeen) de mechanische 
eigenschappen beïnvloedt van de 
fi brinenetwerken die het vormt. 
ProFibrix wil deze kennis gebruiken 
om nieuwe medische producten te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld middelen 
waarmee een hevige bloeding die 
optreedt tijdens een operatie of na 
een verwonding, snel gestelpt kan 
worden. 

Mini-IPP met ProFibrix

Physics@FOM Veldhoven: 
22 &23 January 2013
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8 June, Kasteel Woerden, 
FOm/f Symposium with 100 
female physicists, in soundbites, 
from presentations, workshops, 
tweets and dinner talks:

Wim van Saarloos, director of FOM: 
“We have made progress in increasing 
the numbers of female physicists and 
their positions, but we are not moving 
fast enough yet.”
 Renee-Andree Koornstra, head 
personnel department FOM, about 
Wim van Saarloos opening the 
conference: “He’s the only man in the 
room, which is extremely rare, he says.” 
Maria Antonietta Loi, workgroup 
leader FOM: “Show your (male) 
colleagues in physics what you want, 
don’t get involved in fi ghts, but do wear 
a helmet.”
Floor van de Pavert, CEO of tech 
start-up Single Quantum: “Within ten 
years I want to be very succesful or 
bankrupt, not mediocre.”
Abigail Klopper, Nature Physics: “As an 
author try to be nice and civil when 
sending emails to the publisher.”
Olga Igonkina, groupleader @ Nikhef: 
“If you don’t try, you have zero 
chances of success. Also, don’t hesitate 
to work and to talk about your work.”
Sara Shinton, leader of a workshop: 
“Women sometimes sabotize themsel-
ves. We should all become academics 
and in the mean time all get kids.”

Renee-Andree Koornstra, head CPD 
FOM: “I’m committed to my career is the 
right message for female candidates 
applying for jobs.”
A woman @ borrel table: “I am among 
100 female physicists. Scary!”
Mirjam ten Cate, leader of a workshop: 
“Women are not used to say how good 
they are. But if you don’t mention it, 
how will they know?”

Sara Shinton: “Preparing for an 
interview, think about what makes 
you memorable. Try to get your 
energy across.”
Isabel Poyck, FOM Communications: 
“A symposium with exclusively 
women provides food for thought, 
maybe today also for the men in 
the labs?!”  
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“Het is net als met een opknapbeurt van je eigen 
huis: als je een nieuwe bank koopt, moet je 
eigenlijk ook het plafond witten. Ik ben nu bezig de 
dertig jaar oude gereedschapskasten te laten 
spuiten. De collega’s mopperen, want ze kunnen 
hun boortjes even niet vinden”, lacht Rob Buis, van 
origine instrumentmaker maar de laatste tijd vooral 
ook manusje van alles en budgetbewaker op Nikhef. 
In de heringerichte werkplaats zijn elektriciens 
bezig met het aanbrengen van nieuwe verlichting. 
De parketvloer is geschuurd en zou in een dans-
school niet misstaan. Buis: “Er komen hier regel-
matig gasten kijken. Dan moet het er toch knap bij 
liggen.” 

Simpelste en goedkoopste oplossing

FOM-instituut Nikhef was na ruim dertig jaar toe aan 
twee nieuwe freesmachines en een draaibank. Na een 
Europese aanbesteding kwamen de machines van het 
Duitse DMG er op alle fronten het beste uit. Hans Kok, 
instrumentmaker en voorzitter van de groep die de 
aankoop voorbereidde, vertelt tevreden: “Ze zijn 
nauwkeurig, state-of-the-art, prettig in de bediening en 
ze zien er ook nog mooi uit.” Toen de keuze eenmaal 
gemaakt was, diende zich een puzzel aan: de 
machines konden met geen mogelijkheid via deuren 
of ramen naar binnen. Buis: “De werkplaats dateert 
uit 1978 en in de loop der tijd waren er stukken, zoals 
de cleanroom, aangebouwd. We hebben bekeken of 
de pui eruit kon en of we via de binnentuin konden 
manoeuvreren. De simpelste en goedkoopste 
oplossing bleek de machines met een kraan te laten 

zakken via het dak. Het dak moest er dan natuurlijk 
wel af. Het heeft enige tijd gekost om iedereen 
daarvan te overtuigen.” 

Uitsteeksels eraf

Voor de hijsoperatie op dinsdag 27 maart werd een 
projectplan opgesteld, waarin niets aan het toeval 
overgelaten werd. Kok: “Je wilt alle risico’s die je niet 
in de hand hebt, uitsluiten. Het huren van een kraan 
kost een fi ks bedrag. Als het harder waait dan 
windkracht vier, mag een kraan niet hijsen, dus 
sloten we een verzekering af. Je moet er bijvoorbeeld 
ook niet aan denken dat de vrachtwagen met de 
machine vast komt te zitten in de fi le, als het hele 
terrein, inclusief FOM-instituut AMOLF en het CWI, 
afgesloten is en iedereen klaar staat. Mede daarom 
lieten we de machines eerder bezorgen bij de fi rma 
Saan in Diemen, wat hier heel dichtbij is. Dat bleek 
een verstandig besluit, want bij het opmeten kwamen 
we erachter dat de grootste machine door de airco 
van de elektronica en een deurgreep niet door de 
stalen dakconstructie zou passen. We konden die 
twee uitsteeksels, die niet op de tekening stonden, er 
nog tijdig af halen.” 

Vijf centimeter speling

Via Saan werd een kraan bij Mammoet gehuurd, met 
een capaciteit van 32 ton de op één na zwaarste 
kraan die in Europa rondrijdt. Alle instituten waren 
gewaarschuwd en terreinbewaking zorgde dat 
niemand binnen de immense draaicirkel kwam. Het 
dak was open en het spektakel kon beginnen. Buis: 

“Gelukkig was het mooi weer. Alles liep zoals gepland. 
Eerst de twee oude machines eruit en vervolgens de 
drie nieuwe erin. Bij de grootste, onze 28-tonner, 
hadden de twee kraanmachinisten aan weerszijden 
vijf centimeter speling ten opzichte van de stalen 
balken. De machine van ruim zeven meter lang zakte 
op de speciaal geprepareerde fundering. Oorspronke-
lijk was de toegestane belasting duizend kilo per m2. 
Met een schroefi njectie en een speciale emulsie zijn 
vier extra palen gemaakt, met daarop een constructie 
van ijzer en beton, die meer gewicht kunnen dragen. 
Ingenieursbureau DHV rekende het allemaal door. 
Voor de kleine machine van 9000 kilo is de vloer 
verstevigd met stroken koolstof, van maar drie 
millimeter dik en tien centimeter breed. Je gelooft het 
niet, maar het schijnt een beproefde methode te zijn.”

2500 gaatjes

In de werkplaats is net een blok aluminium van 702 
kilo bezorgd. Het zal op de nieuwe grote machine 
gefreesd worden tot een blad voor een optische tafel 
in het VIRGO-project van FOM-werkgroepleider prof.
dr.ing. Jo van den Brand. Buis vindt het mooi dat een 
dergelijk groot werk nu op Nikhef gemaakt kan 
worden: “Ze gaan 2500 gaatjes van zes millimeter 
boren en uiteindelijk blijft er 150 kilo over.” Kok voegt 
trots toe dat de machines vijfassig simultaan zijn en 
bijna elk 3D-werkstuk aankunnen. “Vroeger moest je 
allerlei kunstgrepen uithalen voor zo’n werkstuk. Nu 
hebben de besturingen een directe verbinding naar 
het netwerk. Dat maakt het programmeren veel 
makkelijker.” (AvS)  

Op Nikhef ging het dak eraf
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Symposium
8 June 2012

All women in physics are invited. 
FOm/f symposium offers you: inspiring speakers, workshops, 

motivational exchange of information and experiences in 

Kasteel Woerden. 

Participation is free of charge. 

Be sure to register before May 28 through www.fom.nl/women
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Olga 
Igonkina

Rob Buis en Hans Kok in de werkplaats. 
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Toen Vincent Mourik (25) in de zomer 
van 2010 afstudeerde in de groep 
Quantum Transport aan de TU Delft, 
schreef hoogleraar prof.dr. Leo 
Kouwenhoven net een onderzoeks-
voorstel om met behulp van nieuwe 
vastestoffysica majoranadeeltjes te 
creëren, iets wat geen enkele onder-
zoeksgroep nog gelukt was. “Het was 
duidelijk een erg ambitieus project. We 
hadden weliswaar alle benodigde 
kennis in huis, maar het had net zo 
goed niet kunnen lukken. Of een andere 
groep had de majorana’s eerder 
kunnen maken dan wij. Dan sta je met 
lege handen,” vertelt Mourik. “Ik 
besloot ervoor te gaan, want wanneer 
zou ik anders nog zo’n gok wagen?”
Het bleek een geslaagde gok. Nog voor 
Mourik en zijn collega Zuo (26) op de 
helft van hun promotietraject zijn, 
hebben ze hun collega’s afgetroefd 
door als eerste majoranafermionen ‘na 
te maken’, zo’n 75 jaar nadat de 
Italiaan Ettore majorana ze voor het 
eerst voorspelde. Deze mysterieuze 
deeltjes zijn gelijk aan hun antideel-
tjes, waardoor alle eigenschappen nul 
zijn. Hoewel er al sinds de jaren 
zeventig actief naar gezocht wordt, 
waren majoranafermionen nog nooit 
waargenomen. “Het idee om zelf 
majoranadeeltjes te engineeren is vrij 
nieuw en is een compleet andere 
benadering dan de zoektocht naar 
elementaire deeltjes zoals op CERN 
gebeurt,” vertelt Mourik. “Het gaat uit 
van een theoretisch model, waarbij je 
de collectieve eigenschappen van een 
systeem in de vastestoffysica beschrijft 
met een deeltje, in dit geval een 
majoranafermion. De vrijheidsgraden 
in de nanowereld gedragen zich als een 
majoranavrijheidsgraad. Het is 
eigenlijk een quasi-deeltje, wat we 
hebben ontdekt. De theoretici hebben 
in feite een recept geschreven: in een 
bepaald systeem ontstaat onder 
bepaalde condities een combinatie van 
een elektron en een gat dat zich 
gedraagt als een majoranafermion. Wij 
hebben het theoretische recept zo goed 
mogelijk gevolgd en daar kwam 
eigenlijk meteen het gewenste 
resultaat uit.”

Wedloop

Mourik en Zuo waren niet de enigen 
die het ‘recept’ uitprobeerden. Ze 
waren wel de eersten die het experi-
ment tot een goed einde wisten te 
brengen. Volgens Mourik ligt dat aan 
een combinatie van de aanwezige 
kennis over vastestoffysica in Delft én 
de samenwerking met de groep van 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Erik 
Bakkers van de TU Eindhoven, die de 
nanodraden voor het experiment 

produceerde. “Daarbij waren we 
extreem gefocust,” vertelt de promo-
vendus. “We wisten vanaf dag één dat 
de concurrentie groot was, dat er nog 
zeker vijf andere groepen aan een 
zelfde systeem werkten als wij. We 
hebben geen zijpaden bewandeld, 
maar steeds het doel voor ogen gehad. 
En dat was om de majorana’s te 
vinden. Als eerste.” 
De promovendi hebben vanaf het begin 
samen aan het project gewerkt en 
vullen elkaar erg goed aan. Het eerste 
jaar hebben ze met name gewerkt aan 
de fabricage van de chips voor hun 
experimenten. In december 2011 waren 
de chips klaar en konden de experi-
menten beginnen. Hoewel al vrij snel 
duidelijk werd dat ze de majorana’s te 
pakken hadden, kan Mourik achteraf 
niet één eurekamoment aanwijzen: “Je 
hebt van die experimenten waarbij je 
iets meet en daarna heel blij naar huis 
gaat, maar dit ging geleidelijker. Bij 
elke meting werd duidelijker dat we 
toch echt met majorana’s te maken 
hadden. Alles wat we testten, klopte 
precies met de voorspellingen.” 

Drie weken

Daarna ging het heel snel. Leo 
Kouwenhoven presenteerde de eerste 
meetresultaten op een congres in 
maart. Daarna kwam het verzoek van 
Science om die resultaten zo snel 
mogelijk te presenteren. “Het was voor 
ons beiden de eerste publicatie ooit,” 
memoreert Mourik. “Het is normaal 
gesproken al uitzonderlijk om zo kort 
na de daadwerkelijke metingen een 
publicatie in te dienen. Maar ook de 
tijd tussen het indienen en de online 
publicatie was extreem kort: slechts 
drie weken. De editors waren erop 
gebrand om het snel te publiceren. Ze 
hadden de referees al klaar zitten en 
die leverden ook snel werk af. We zijn 
ons er wel van bewust dat dit een 
uitzonderlijke manier van publiceren 
is.”
Even zo uitzonderlijk was de stroom 
reacties die op de publicatie volgde. 
Hoewel de meeste perscontacten via 
Kouwenhoven en via de persvoorlich-
ters van de universiteiten en FOM 
gingen, verschenen ook Zuo en Mourik 
in het Acht Uur Journaal. “Ik denk niet 
dat dat me snel weer zal overkomen,” 
lacht de laatste. Zuo, die Chinees is, 
werd vereerd met hoog bezoek uit zijn 
vaderland: “De Chinese minister van 
Wetenschap en Technologie is speciaal 
bij mij langs gekomen toen hij de 
universiteit bezocht.” Ook binnen hun 
onderzoeksveld én in de natuurkunde 
was er veel beroering. Een experimen-
teel ‘antwoord’ is er nog niet, maar wel 
verschenen al twee papers waarin de 

metingen van Mourik en Zuo in een 
theoretisch kader worden geplaatst.

Druk

Zo vroeg in het promotietraject zo’n 
goed resultaat, haalt wel wat druk van 
de ketel, zeggen de oio’s. Ze hebben ten 
slotte al een prestatie geleverd. Toch 

gaan Mourik en Zuo niet achterover 
leunen. Mourik: “We hebben met grote 
waarschijnlijkheid majoranadeeltjes 
gezien, maar ik wil nu verder. Hardere 
bewijzen vinden, proberen de positie 
van de deeltjes beter te controleren. We 
lopen voorop, maar we moeten wel aan 
de leiding blijven.” (BV)  

Iets meer dan een jaar na de start van hun promotietraject zagen Vincent 
Mourik MSc en Kun Zuo MSc voor het eerst veelbelovende meetresultaten. Krap 
vier maanden later publiceerden zij hun creatie en meting van de lang gezochte 
majorana’s in Science. De twee Delftse FOM-promovendi blikken terug op een 
hectische periode. “Was een andere groep ons voor geweest, dan stonden we 
met lege handen.” 

FOM-oio’s creëren majorana’s
“We waren vanaf het begin extreem gefocust”

Mourik en Zuo zijn aangesteld 
binnen het FOM Industrial 
Partnership Programme ‘Topological 
quantum computation’ dat mede 
door Microsoft gefi nancierd wordt. 
Dit IPP stelt zich ten doel quantum-
structuren te maken. Microsoft is 
partner, vanuit de verwachting dat 
majorana’s de qubits van de 
toekomst zijn en een cruciale rol 
zullen spelen bij de ontwikkeling 
van de quantumcomputer. 
Het eerste contract met Microsoft 
werd in mei 2011 getekend. 
Vanwege de goede resultaten 
besloten zowel FOM als Microsoft 
al in mei van dit jaar hun 
fi nanciering te verdubbelen. 

Vincent Mourik (links) en Kun Zuo voor de opstelling waarmee ze als eersten op de wereld 
majoranadeeltjes wisten te creëren.

A: Impressie van het device waarmee Mourik en Zuo de majorana’s zagen. Een indium 
antimonide nanodraad is aan de ene zijde bedekt met een gouden contact en aan de andere 
zijde deels bedekt door een supergeleidend niobium contact. 

B: Onder de juiste omstandigheden ontstaan aan het uiteinde twee majoranafermionen 
(oranje ballen). Elektronen die via het gouden contactpunt het nanodraadje binnenkomen, 
stuiten halverwege op de majoranafermionen. Elektronen met de verkeerde energie worden 
teruggekaatst, maar als ze de juiste energie hebben, kunnen ze via een interactie met het 
majoranadeeltje als een supergeleidend elektronpaar het niobium contact in verdwijnen. 
Dit stroompje veroorzaakt het door de onderzoekers gemeten signaal.
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Bio(-Related) Materials-dag
Levendige discussies tijdens de jaarlijkse Bio(-Related) Materials-dag op 10 mei.
Ongeveer zeventig deelnemers uit de academia en de industrie woonden de door 
FOM, DPI en TIF&N georganiseerde uitwisseling bij. Het thema was ‘Multi-scale 
characterisation of bio (-related) materials’.  

Van 23 tot 27 april 2012 
was FOM met een 
stand aanwezig op de 
grote technologiebeurs 
Hannover Messe. 
FOM vormde samen met 
andere Nederlandse 
kennisinstellingen het 
Holland High Tech 
House. Gewapend met 
een ludieke fl yer ‘High 
tech aus Holland’ legden 
vertegenwoordigers 
vanuit het FOM-bureau 

en de drie instituten 
contacten met poten-
tiële Duitse bedrijfs-
partners. “We hebben 
interessante nieuwe 
opgedaan en de banden 
met onze medestand-
houders aangehaald” 
zegt deelnemer Marcel 
Bartels. “Of die leads 
tot werkelijke samen-
werking zullen leiden 
moet in de toekomst 
blijken.”  

Wientjes op AMOLF
Op 11 mei bracht voorzitter van VNO-NCW dr. Bernard Wientjes op 
uitnodiging van NWO-voorzitter dr. Jos Engelen een werkbezoek aan 
FOM-instituut AMOLF. Hij liet zich door diverse medewerkers van 
AMOLF inwijden in de geheimen van onder andere de nieuwe 
beeldvormingstechnologie voor kankeronderzoek, nanofotonica 
(het gedrag van licht op extreem kleine lengteschalen), ultradunne 
goedkope zonnecellen 
en nano-imaging. 
Op de foto: onderzoeks-
leider Ron Heeren legt 
uit hoe de nieuwe 
beeldvormingstechno-
logie werkt.  
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High tech 
aus Holland

FOM Etalage Lewin 
entertaint 
Nikhef
Op 8 mei verwelkomde Nikhef de beroemde professor Walter 
Lewin. De Nederlander Lewin is kernfysicus en sterrenkundige. 
Sinds 1966 werkt hij aan het MIT in de Verenigde Staten. 
Lewin is vooral bekend door zijn leerzame én grappige lezingen 
over natuurkunde die jaarlijks door twee miljoen mensen online 
bekeken worden.

Lewin entertainde de volle collegezaal op Nikhef met zijn lezing 
‘The Birth and Death of Stars’ en het publiek had daarna de kans 
om vragen te stellen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. 
Lewin was in Nederland om zijn boek ‘Gek op Natuurkunde’ te 
promoten. Velen vertrokken dan ook met een gesigneerd exemplaar 
onder de arm. (MvdS)  

V.l.n.r. Bernard Wientjes, Albert Polman (AMOLF), 
Thomas Grosfeld (VNO-NCW), Jos Engelen (NWO), Tineke Jong (NWO), 
Hans de Groene (NWO), Wim van Saarloos (FOM).  



Op 16 april opende staatssecretaris 
drs. Halbe Zijlstra het FOM-instituut 
DIFFER. Met één druk op de knop 
zette hij een systeem in werking dat 
de toekomst van DIFFER goed 
illustreert: vol energie op weg naar 
een nieuwe toekomst. Te beginnen bij 
het nieuwe DIFFER-logo, zichtbaar 
gemaakt door draaiende groene en 
oranje lampjes, aangedreven door een 
waterstofcel. Zowel de naam DIFFER 
als fundamenteel onderzoek vormden 
een rode draad gedurende de dag.

Het was zonnig op landgoed Rijnhui-
zen. Medewerkers van het instituut 
ontvingen de genodigden bij tentoon-
stellingen rond vier grote onderwerpen 
van DIFFER: onderzoek naar fusie-
energie, het nieuwe onderzoek naar 
solar fuels, de laboratoriumgebouwen 
door de decennia heen, en de tech-
nisch ondersteunende afdelingen.

FOM-voorzitter Niek Lopes Cardozo 
heette de genodigden welkom. Onder 
hen ook Steven Koonin, tot voor kort 
Under Secretary for Science van het 
Department of Energy van de Verenig-
de Staten. Hij sprak lovend over het 
nieuwe Strategisch Plan van DIFFER en 
de daarin gekozen hoofdthema’s: fusie 
en solar fuels. Op beide thema’s is 
fundamenteel onderzoek hard nodig 
om bestaande problemen op te lossen. 
Een schone taak voor DIFFER! Koonin 
vroeg daarbij ook aandacht voor de 
meer zachte kant van de overgang naar 
duurzame energie: het consumenten-
gedrag en de verdienmodellen die 
bedrijven kunnen stimuleren daadwer-
kelijk te investeren. Beide van groot 
belang om in de toekomst echt het 
verschil te kunnen maken. Last but not 
least wees hij de aanwezigen nog op 
het belang van fundamenteel onder-
zoek: “Er moet altijd ruimte zijn voor 
fundamenteel, ogenschijnlijk nutteloos 
onderzoek, zoals de majorana’s.” 

Wetenschappe-
lijke doorbraken 
met jong talent

NWO-voorzitter 
Jos Engelen introdu-
ceerde vervolgens 
staatssecretaris 

Zijlstra. Van kritieke massa kun je op 
een fusie-instituut niet spreken, 
lachte hij, maar kritieke massa is wel 
cruciaal voor een transitie zoals die 
van Rijnhuizen naar DIFFER. Zijlstra 
concludeerde dat en  ergie en doorzet-
tingsvermogen overwinnen. Nu op 
naar de wetenschappelijke doorbraken 
met jong talent, want die zijn, mét 
wereldwijde investeringen, nodig om 
het energieprobleem op te lossen. 

Ook de positieve houding van de mede-
werkers van Rijnhuizen om naar Eind-
hoven te verhuizen, werd meermalen 
geroemd. Zijlstra erkende het dubbele 
gevoel van veel medewerkers: van een 
oud kasteel naar een moderne campus 
is echt een mega-overgang.
Het lage aantal vrouwen in het publiek 
viel ook Zijlstra op. Helaas konden de 
aanwezigen niet zien dat onder de 
onderzoekers, die in een andere zaal 
de opening op de voet 
volgden, wel vele 
vrouwelijke fysici zaten 
te kijken. Ook dat komt 
de komende jaren dus 
goed!

Met een druk op een 
rode knop startte een 
mooie kettingreactie, 
die eindigde met het 
DIFFER-logo. 

Dirk Smit, lid van het 
Uitvoerend Bestuur van 
FOM en Vice President 
R&D, Exploration 
Technology bij Shell 
Global Solutions, 
schetste een toekomst-
beeld: ‘de wereld in 
2050’. Zijn analyse van 
het huidige klimaat 
van investeringen en 
subsidies voor onder-
zoek en innovatie 

leidde tot een interes-
sante conclusie: door 
in het proces van 
kennis naar product te 
investeren en daarmee 
het proces iets te 
versnellen, is later een 
fl inke winst te bereiken. 
Met name de fase waarin prototypes 
aan de orde zijn, is cruciaal. “De 
aandacht voor zowel publiek-private 
samenwerking als voor de opleiding 
van jong talent, levert een vruchtbare 
omgeving voor nieuwe ideeën op”, 
stelde hij afsluitend. Het nieuwe 
Computational Science programma 
van Shell en FOM stoelt hierop.

DIFFER moet profi teren

Bert Hesselink, hoogleraar aan 
Stanford University, sloot af met een 
inspirerend verhaal over de FUN in 
fundamenteel (zie ook de rubriek 
elders in deze FOM expres). Waarom 
doen we wat we doen? En, specifi ek op 
DIFFER gericht, waar is het nieuwe 
instituut anders, waar kan DIFFER het 
verschil maken? Energietransport biedt 
veel mogelijkheden. Hesselink 
benadrukte dat het vooral van belang 

is bedrijven te laten 
zien dat er wat te 
verdienen valt in het 
energieonderzoek. Er 
zijn nu grote investe-
ringen nodig, maar dat 
levert straks ook zeker 
(veel) meer op. Er is 
geen geldgebrek, het is 
alleen van belang de 
bedrijven te laten zien 
hoe er iets te verdie-
nen valt, dan gaan ze 
vanzelf ook investe-
ren! DIFFER moet 
hiervan profi teren. Eén 
van zijn tips was om 
te zorgen dat DIFFER 
deel uitmaakt van een 
goed functionerend 
energie-ecosysteem. 
Inderdaad, zoals het 
op Stanford is. 
Hesselink sloot af met 
een aanbod om samen 
te werken.

Met dat ecosysteem moet het goed 
komen, concludeerde DIFFER-directeur 
Richard van de Sanden, aangezien er 
een loopbrug zal komen die DIFFER 
verbindt met de TU/e. Hij schetste de 
strategie van DIFFER in de kern. Alle 
eerder gehoorde aanbevelingen zitten 
er in: fundamenteel energieonderzoek 
(intrinsiek al geïnspireerd door 
consumenten), samenwerking met uni-
versiteiten en bedrijven en een 
coördinerende rol. De duurzame 
oplossingen waar DIFFER aan gaat 
werken zijn schaalbaar en kostenneu-
traal. Dat belooft een mooie toekomst. 

Op weg naar duurzame energie-
bronnen

Na een lunch in het oude kasteel 
Rijnhuizen volgde het inhoudelijke 
symposium. Gerenommeerde onder-
zoekers uit binnen- en buitenland 
vertelden over hun energieonderzoek. 
Harald Bolt van Forchungszentrum 
Jülich ging in op de materialen die 
nodig zijn voor duurzame energiebron-
nen, Kevin Sivula van École Polytechni-
que Fédérale de Lausanne sprak over 
de zoektocht naar oxides in nanolaag-
jes om zonlicht om te zetten in 
elektriciteit, Kees Hummelen, leider 
van de FOM-focusgroep aan de RUG, 
vertelde over de plastic zonnecel van 
de toekomst, FOM YES!-fellow Andrea 
Baldi van Stanford University sprak 
over een studie naar het gebruik van 
nanodeeltjes voor het opwekken en 
opslaan van energie, en DIFFER-groeps-
leider en onderzoeker Greg De 
Temmerman ging in op de uitdagingen 
en kansen van het plasma-wandonder-
zoek op weg naar duurzame energie-
bronnen. De feestelijke dag werd 
afgesloten met een borrel voor 
iedereen. (AV, GZ)  
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Future 
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• fusion and solar fuels

• national energy research network
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Personalia 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Maria Antonietta Loi uit Groningen krijgt 
een ERC Starting Grant. De ERC Starting Grant is bedoeld om excellente 
onderzoeksteams op te zetten of verder te versterken. Loi gaat de 
subsidie van 1,5 miljoen euro gebruiken voor onderzoek naar halfgelei-
dende nanokristallen in zonnecellen Loi won vorig jaar de FOM Minerva-
Prijs. Ook de FOM- medewerkers dr. Ronald Hanson en dr. Val Zwiller uit 
de FOM-focusgroep Quantum Information Processing in Delft, en dr. 
Meike Stöhr uit Groningen sleepten een ERC Starting Grant in de wacht 
voor fysisch onderzoek. Met de subsidie gaat Hanson proberen spins te 
sturen met quantumfeedback. Daarvoor zal hij nieuwe meettechnieken 
ontwikkelen. Stöhr gaat onderzoeken of het mogelijk is de elektronische oppervlak-
te-eigenschappen van een materiaal kunstmatig aan te passen, via een testme-
thode bij metaaloppervlakken en grafeen. 

Prof.dr.ing. Dave Blank, wetenschappelijk directeur van MESA+ Instituut voor 
Nanotechnologie, en voormalig voorzitter van de FOM Werkgemeenschaps-
commissie NANO, is per 1 mei lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en 
Technologiebeleid (AWT). De AWT is een strategische, onafhankelijke adviesraad 
die de regering en het parlement adviseert over het beleid voor wetenschappelijk 
onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en over de maatschappelijke 
en economische gevolgen van wetenschap en technologie. De AWT is maximaal 
twaalf leden groot. Zij zijn op persoonlijke titel benoemd en vertegenwoordigen 
geen gevestigde belangen. Blank was hoofdauteur van de Strategi-
sche Research Agenda Nanotechnologie. 
 
FOM-werkgroepleider en hoogleraar theoretische natuurkunde aan 
de Universiteit Leiden prof.dr. Jan Zaanen is één van de veertien 
nieuwe leden van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). De in totaal vijfhonderd leden van de KNAW zijn vooraan-
staande wetenschappers uit alle disciplines. Een lidmaatschap geldt 
voor het leven. 

De emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde en FOM-werk-
groepleider prof.dr. Bernard de Wit is met zijn groep postdocs and 
promovendi verhuisd van de Universiteit Utrecht naar de theo-
riegroep van Nikhef. De Wit blijft ook verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. In 2010 ontving hij een ERC Advanced Grant van bijna 
2 miljoen euro voor zijn voorstel: ‘Supersymmetry: a window to 
non-perturbative physics’.

FOM-werkgroepleider en voorzitter van de FOM-werkgemeenschapcommis-
sie Fysica van Leven prof.dr. Vinod Subramaniam is per 1 mei Wetenschap-
pelijk Directeur van MIRA, het instituut voor biomedische technologie en 
technische geneeskunde van de Universiteit Twente. Subramaniam is in 
Twente ook hoogleraar nanobiofysica. 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Pieter Kruit is ter gelegenheid van 
Koninginnedag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Kruit, hoogleraar theoretische en toegepaste natuurkunde aan de TU Delft 
en winnaar van de FOM Valorisatie Prijs 2011, ontving deze Koninklijke 
onderscheiding als wetenschapper, entrepreneur, leermeester en voormalig zijn grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Emeritus hoogleraar natuurkunde en oud-FOM-werk-
groepleider dr. Peter Kes ontving dezelfde onderscheiding. 

Tijdens de tweede editie van het Film&Science festival is de fi lm HIGGS: 
Into the heart of imagination uit 2009 bekroond met de Grand Prix. 
Filmmakers Hannie van den Bergh en Jan van den Berg 
volgden vier jaar lang onder anderen Nikhef-onderzoeker prof.
dr. Stan Bentvelsen tijdens zijn zoektocht naar het higgsdeel-
tje. De jury koos voor HIGGS omdat het verhaal niet per se een 
happy end heeft en het grote publiek meeneemt in deze 
wetenschappelijke zoektocht. 

Ir. Ralf Cornelissen, centrale arbocoördinator van FOM, is 
per mei 2012 benoemd tot lid van de Commissie Arbeids-
omstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER), 
namens het Verbond Sectorwerkgevers Overheid. De SER 
adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het 
te voeren sociaaleconomisch beleid.  

Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws.
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prof.dr. Maria 
Antonietta Loi

prof.dr. Jan Zaanen

x. 

Dvd-hoes van 
HIGGS.

Prof.dr.ing. Dave Blank

prof.dr. Vinod 
Subramaniam

  Uit NRC Hollands Dagboek van 
Albert Polman, n.a.v. de uitreiking van de 
ENI-award, 16 juni:

Daarna met Philine wiskunde-
huiswerk doorgenomen. 
Ik moet bedenken hoe het ook 
alweer zat met determinanten 
en dalparabolen.

  Gieljan de Vries, tweet van 23 juni:

Hèhè, er is weer stroom bij 
#DIFFER in Nieuwegein. 
Door fl ink nachtwerk draaien de 
systemen weer. Zo te horen geen 
schade na de stroomuitval. 

  Weblog van prof.dr. Nicolo de Groot, 
Een stapje dichter bij de Higgs?, 
op 19 juni: 

In de deeltjesfysica hanteren we 
bepaalde regels. Als een signaal 
drie keer boven de achtergrond 
uitsteekt noemen we het een 
hint. Bij vier keer is er ‘bewijs 
voor’ en bij vijf keer een ontdek-
king. De resultaten van de 
experimenten in december 2011 
waren een hint, niet meer. 
Met meer dan een verdubbeling 
van de data zou, als het om een 
echt signaal gaat, de combinatie 
van de experimenten ditmaal 
‘bewijs voor’ kunnen opleveren. 
Als het vals alarm was zouden 
we het signaal zwakker moeten 
zien worden. Nu een hectische 
periode om alles af te krijgen 
voor de International Conferen-
ce of High Energy Physics van 
4-11 juli. We hebben afgespro-
ken vooraf niet te lekken. 

  Uit C2W10 – Kevin Kosterman 
over comics op www.phdcomics.com:

Elke promovendus herkent de 
situaties waarin de karakters 
uit de comics terechtkomen; 
vraag een aio nooit hoe het met 
zijn onderzoek gaat, onbeleefder 
kun je namelijk niet zijn. 
En je prof heeft uiteraard altijd 
kritiek op jouw onderzoeks-
methode, maar de afgelopen vijf 
jaar heb jij hem nooit op het lab 
gezien, behalve misschien om 
zijn vakantieverhalen met de 
rest te delen, dus wat weet hij 
er nou van?  
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De vorige edities van FOM expres bevatten een update over de 
ontwikkelingen rondom de topsectoren en wat dit voor het 
FOM-onderzoek betekent. Met de val van het kabinet en een 
nieuwe regering op komst is een nieuwe situatie aan de orde. Op 
dit moment heeft FOM te maken met de implementatie van het 
topsectorenbeleid. Waar de fysica met de veranderingen uit zal 
komen is moeilijk te zeggen. De toestroom van middelen wordt 
enerzijds ongewisser, anderzijds zijn er ook nieuwe kansen.

De inzet van het topsectorenbeleid spoort op zich goed met de inzet 
van FOM, zoals verwoord in het Strategisch Plan 2010-2015 ‘Topfysica 
midden in de wereld’, om de samenwerking met het bedrijfsleven en 
de Grote Technologische Instituten te versterken. De FOM-instituten 
hebben de afgelopen jaren in dit opzicht grote slagen gemaakt en de 
omvorming van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen tot 
DIFFER is mede ingegeven door het beleid om physics for society te ver-
sterken. Ook aan de universiteiten ziet FOM sterk groeiende belang-
stelling voor de valorisatieprojecten. FOM zal ook haar start-upbeleid 
nieuwe impulsen geven. Het topsectorenbeleid heeft ontegenzegge-
lijk veel nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden gecreëerd. 
Naast de positieve elementen en nieuwe mogelijkheden dreigt de 
complexiteit van het wetenschapssysteem sterk toe te nemen en is 
een aantal mogelijkheden om de dynamiek te bevorderen tot nu toe 
onderbelicht gebleven. Ook is er door de gelijktijdige bezuinigingen 
weinig ruimte om het beleid krachtig te ondersteunen, zonder dat 
dit ten koste gaat van het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek in 
de onderzoeksportfolio van FOM. De inzet van FOM is daarom om 
met andere partners het wetenschapssysteem dezelfde combinatie 
van wetenschappelijke excellentie en innovatieve dynamiek te 
geven als die in de omgeving van instellingen als MIT en Stanford.

Nieuwe verkiezingen

Door de val van het kabinet en de eurocrisis is een nieuwe politieke 
realiteit ontstaan. Grosso modo zijn alle betrokkenen het erover 
eens dat het verstandig is het topsectorenbeleid nu door te zetten 
en de initiatieven uit de innovatiecontracten en proposities volgens 
plan uit te voeren, mits er ruimte is voor aanpassingen en er 
(bescheiden) extra middelen beschikbaar komen om het beleid uit 
te voeren.

De kennisinstellingen dragen inmiddels ook gezamenlijk deze lijn 
uit naar de politieke partijen toe. Op 4 mei hebben de kennisorgani-
saties NWO, KNAW, TNO, VSNU, HBO-Raad en AcTI-nl een gezamen-
lijke brief gestuurd naar de verkiezingsprogrammacommissies van 
de politieke partijen. Ze pleiten voor continuïteit in wetenschaps- 
en innovatiebeleid, met een aantal aanvullingen en wijzigingen die 
recht doen aan de ambitie om Nederland terug te brengen in de top 
vijf van kenniseconomieën.

De verschillende signalen lijken inmiddels opgepikt te worden in de 
eerste verkiezingsprogramma’s die beschikbaar komen: zo pleit het 
CDA voor extra investeringen in fundamenteel onderzoek en de 
PvdA voor opleiding van meer bètakenniswerkers. De VVD legt de 
nadruk op het samenspel tussen kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven en wil innovatie zelfs onderbrengen bij een nieuw 
ministerie voor onderwijs, wetenschap en innovatie. D66 wil centres 
of excellence verder versterken en nieuwe wetenschappelijke 
inzichten in de praktijk (valorisatie) uitbouwen. Nederland moet 
zich concentreren op een selectief aantal innovatiegebieden die 
vanuit economische en duurzaamheidsoptiek kansrijk zijn, stelt 
de Christenunie.  

Kennisinstellingen pleiten voor meer 
fundamenteel onderzoek

Landgoed Rijnhuizen 

te koop
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Hoofd Onderzoekbeleid van FOM 
drs. Hendrik van Vuren is uiteraard 
geïnteresseerd in de verkiezings-
uitslag, de kabinetsformatie en de 
nieuwe accenten in het wetenschaps- 
en technologiebeleid, maar neemt 
bepaald geen afwachtende houding 
aan: “We zijn in het kader van het 
topsectorenbeleid in gesprek met 
vele partijen uit de wetenschap, 
de technologie en het bedrijfsleven. 
Dit belooft een aantal samenwer-
kingsprogramma’s op te leveren. 
We moeten het momentum nu 
vasthouden en tot zaken komen.”  

Het FOM-instituut DIFFER gaat 
verhuizen naar Eindhoven. Daarom 
staat het mooie landgoed Rijnhuizen, 
waar DIFFER nu gevestigd is, te koop. 
Op 10 juli vindt op afspraak een 
bezichtiging plaats. 

Neem voor meer informatie contact 
op met makelaar Ans de Wijn.  
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Een bekend hedendaags denker zei 
het al: “ieder nadeel heb z’n voor-
deel”. Dat geldt ook voor Thomas 
Maassen, onderzoeker in Groningen 
in de laatste acht maanden van zijn 
promotie. Een ongeluk zorgde ervoor 
dat hij enkele weken noodgedwongen 
thuis zit, maar eindelijk wel aan zijn 
stapel van nog te lezen boeken kan 
beginnen. Eerste boek: ‘Beyond 
Religion’ van de Dalai Lama. 

Op naar de spintronica, een samenvoe-
ging van spin transport elektronica: het 
opslaan en doorgeven van informatie 
met behulp van spineigenschappen 
van elektronen. Een onderdeel van de 
vastestoffysica waar Thomas al sinds 
zijn Diploma projekt (nu master thesis 
onderzoek) in Aken aan werkt. Dit leek 
destijds geen populaire keuze. De vrije 
keuze binnen zijn studie natuurkunde 
bestond uit scheikunde en informatica. 
Ouderejaars raadden Thomas aan voor 
informatica te kiezen, want “scheikun-
de heb je alleen nodig als je zoiets 
raars doet als vastestoffysica, maar wie 
doe zoiets nou?” Nou, Thomas dus. En 
vele vrienden van hem ook. Omdat je 
in de vastestoffysica “echt iets in de 
hand hebt”.
Een oud-collega uit Aken wees hem op 
de groep van FOM-werkgroepleider 
prof.dr.ir. Bart van Wees in Groningen, 
die onderzoek doet naar spintronica. 
Bij het eerste bezoek was Thomas 
onder de indruk van de goede sfeer en 
besloot direct dat hij hier verder 
onderzoek wilde doen. Hij stortte zich 
op de spinrelaxatietijd (een maat voor 
de houdbaarheid van spininformatie) 
in grafeen. In het bijzonder op de vraag 
waarom de gemeten relaxatietijd lager 
was dan voorspeld. 

Na enkele maanden stond hij op een 
conferentie een poster te presenteren, 
voornamelijk met plannen voor de 
toekomst. Dat leverde al direct veel 
interessante gesprekken op, onder 
andere met de (toen nog toekomstig) 
Nobelprijswinnaar Novoselov. “Confe-
renties vind ik het leukste onderdeel 
van het promoveren. Je gaat naar 
mensen toe die echt succes hebben, 
maar je kunt op niveau met ze spreken 
over onderzoek. De discussie met 
andere mensen in hetzelfde gebied 
vind ik echt het leukste aan mijn 
werk.”

Het reizen naar conferenties heeft een 
prettige bijkomstigheid voor Thomas: 
op vrijwel al zijn reizen gaat zijn 
fotocamera mee. Een passie die hij 
deelt met zijn vader en oudere broer. 
Toen zijn broer een tijd geleden een 
dure digitale spiegelrefl excamera kocht 
verklaarde Thomas hem voor gek. “Een 
half jaar later had ik er ook een.” Op 
zijn oude instituut in Aachen is een 
permanente expositie met enkele foto’s 
en ook in Groningen zijn al meerdere 
exposities geweest. In zijn (macro)
fotografi e zien we dat Thomas veel oog 
heeft voor detail. Net als in zijn 
onderzoek.

Recent was er een opzienbare 
doorbraak in zijn onderzoek: in een 
substraat van gegroeid grafeen werden 
tien keer langere relaxatietijden 
gemeten dan in het eerdere gepelde 
grafeen. Een complete verrassing. “In 
gegroeid grafeen verwachtten we 
kortere tijden omdat het eigenlijk van 
slechtere kwaliteit is.” De gemeten 
langere tijden zijn een belangrijke stap 
vooruit. “Toen ik mijn resultaten zag 
voelde ik direct dat het niet heel 
moeilijk zou zijn om het werk te 
publiceren.” En dat gebeurde dan ook. 
Naast de wetenschappelijke publicatie 
in Nanoletters schrijft Thomas, samen 
met collega promovendus Jasper van 
den Berg hierover in de augustus-editie 
van het Nederlands tijdschrift voor 
Natuurkunde.

Thomas zal de recente resultaten ook 
bespreken tijdens een seminar op de 
Universiteit van Regensburg. Hij is daar 
uitgenodigd om te vertellen over zijn 
onderzoek. Weer een mooie gelegen-
heid om met vakbroeders in discussie 
te gaan over spintronica. Laat dat maar 
aan Thomas over.
Wil je zelf je fun delen of heb je een collega 
die je hiervoor op wilt geven, mail dan naar 
fun@fom.nl

(EP)  

Op zoek naar de motivatie van onderzoekers in 
het fundamentele veld. Wat maakt hun werk leuk? 
Wat maakt fundamenteel onderzoek fun?

Fun in fundamenteel

Promoties

P
R

O
M

O
T

IE
S

  Anna Pezzarossa, Imaging plasma membrane 
domains in signal-transduction pathways, 
13 maart 2012, Universiteit Leiden, promotor 
prof.dr. T. Schmidt, werkgroep FOM-L-17
In recent years private funding has become more and 
more relevant to scientifi c research, as a response to severe 
cuts in public spending on research. Scientists carry a 
responsability for the misuse of their results by private 
companies or defense-related agencies. 
Ganz, S.A. et al. JAMA. 1995;274:219-224

  Johan de Jong, Laser-induced ultrafast spin 
dynamics in rare-earth orthoferrites, 15 maart 2012, 
Radboud Universiteit Nijmegen, promotor prof.dr. 
Th.H.M. Rasing, copromotoren dr. A.V. Kimel en 
dr. A. Kirilyuk, werkgroep FOM-N-11

  Toeno van der Sar, Quantum control of single 
spins and single photons in diamond, 27 maart 2012, 
Technische Universiteit Delft, promotor prof.dr.ir. 
L.P. Kouwenhoven, copromotor dr.ir. R. Hanson, 
werkgroep FOM-D-41
The development of the knowledge based economy does not 
benefi t from the small number of people in the parliament 
that have a science background. 

  Ngo Ngoc Ha, Towards optical amplifi cation for 
silicon photonics, 20 april 2012, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. T. Gregorkiewicz, 
werkgroep FOM-A-16

  Henry Emmanuel Amuasi, Multiscale 
structure and mechanics of collagen, 1 mei 2012, 
Technische Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. M.A.J. Michels, copromotor dr. C. Storm, 
werkgroep FOM-E-10

  Ymkje Huismans, Probing structure and dynamics 
with photoelectrons generated in strong fi elds, 
2 mei 2012, Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotor prof.dr. M.J.J. Vrakking, FOM-instituut 
AMOLF

  Marek Chojnacki, Measurement of pions, kaons 
and protons with the ALICE detector in pp collisions 
at the LHC, 3 mei 2012, Universiteit Utrecht, promoto-
ren prof.dr. R.J.M. Snellings en prof.dr. R. Kamermans, 
copromotoren dr.ir. G.J.L. Nooren en dr.ir. M. van Leeu-
wen, FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef

  Wiet Hendrik de Ronde, Multiplexing biochemical 
signals, 7 mei 2012, Vrije Universiteit Amsterdam, 
promotor prof.dr. P.R. ten Wolde, FOM-instituut 
AMOLF

  Paul Victor Ruijgrok, Optical manipulation and 
study of single gold nanoparticles in solution, 
10 mei 2012, Universiteit Leiden, promotor 
prof.dr. M.A.G.J. Orrit, copromotor dr. P. Zijlstra
Het huidige wetenschaps- en onderwijsbeleid van de 
Nederlandse regering gaat lijnrecht in tegen de door het 
parlement uitgesproken doelstelling dat Nederland bij de 
top vijf van kenniseconomieën in de wereld gaat behoren. 

  Héctor Alvaro Galué, Infrared spectroscopy of 
mass-selected aromatic and diamondoid molecular 
ions, 16 mei 2012, Universiteit van Amsterdam, 
promotor prof.dr. J. Oomens, FOM-instituut DIFFER

  Ivo Roghair, Direct numerical simulations of 
hydrodynamics and mass transfer in dense 
bubbly fl ows, 5 juni 2012, Technische Universiteit 
Eindhoven, promotoren prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers en 
prof.dr.ir. M. van Sint Annaland, werkgroep FOM-E-25

  Ramy G.S. El-Dardiry, Sources and gain in 
photonic random media, 20 juni 2012, Universiteit 
van Amsterdam, promotor prof.dr. A. Lagendijk, 
FOM-instituut AMOLF

  Evgenia Viktorovna Kurganova, Graphene in 
high magnetic fi elds, 22 augustus 2012, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotor prof.dr. J.C. Maan, 
copromotor dr. U. Zeitler, werkgroep FOM-N-08  
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In May, FOM’s Central Personnel Service organised the course How 
to get funded for the fi rst time. It was a follow-up to a workshop 
during the FOM Young Scientists’ Day of December 2011, in which 
professor Mischa Bonn gave PhDs and postdocs tips and tricks 
about how to write and present research proposals successfully. 
“Far too brief” was the feedback from PhDs at the time. Bonn, now 
director of the Max Planck Institute for Polymer Research in 
Mainz, was happy to travel to the FOM Offi ce in Utrecht to give a 

new one-day course for 13 PhDs and postdocs. They had sub-
mitted their homework to Bonn beforehand. In the workshop 
the participants received feedback on their homework, both 
individually and in the group, as well as on their modifi ed 
proposals. The lively exchange even continued during lunch. 

José Alvarado, PhD student at AMOLF, is very pleased with the 
excellent comments because “you cannot get this immensely 
valuable interaction when you study a book or do an online course”. 
Vanessa Leung, postdoc in the quantum information group at the 
University of Amsterdam agrees with him: “We received a lot of 
honest and direct advice from Mischa Bonn, who has always been 
very successful in obtaining funding for his research. Thanks to the 
interaction with him and the other participants I know how 
important it is to communicate at the right level. For example, you 
need to be careful about how you feed your audience with informa-
tion on a subject in which you are a specialist and they are not. 
Convincing others of a good idea requires a completely different 
style of thinking than that required for writing an article. “When 
asked in the evaluation if they would recommend the course to 
their fellow PhDs and postdocs, the participants gave answers 
ranging from ‘Yes!’ to ‘Sure’. Alvarado adds: “If like me you have set 
your sights on an academic career then you must become indepen-
dent as soon  as possible and organise your own funding. After this 
course you are in a much better position to realise this.” (AvS)  

How to get funded? 
New FOM course whets the appetite!

The lively exchange 
even continued during 
lunch.

Mark Boneschanscher
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R Ask someone to state an advantage of working in the Netherlands 
and the chances are that, besides mentioning ‘ lots of holiday’, they 
will answer ‘employee representation’. Yet for many employees it is 

not always so obvious that they have a 
works council available to them. Do 
you actually know what a works 
council is and what it does? Perhaps 
you think it is a sort of trade union that 
you need to be a member of? 

A works council is not a trade union. 
The works council (acronym OR in 
Dutch) is made up of ‘ordinary’ 
employees who represent all other 
colleagues. FOM also has a central 
works council (acronym COR in Dutch), 
which unites the works councils of the 
FOM Institutes with representatives 
from the university workgroups.

In May 2012 we took leave of two 
members of the COR of FOM, Wenda 
Hetem and Astrid van der Horst. Astrid 
chaired the council for 18 months and 
was interviewed last year by FOM 

expres. Vice-chair Mark Boneschanscher will succeed her as chair. 
Leo Wiggers (from Nikhef) is the new vice-chair. 

Who is the new chair and how does he view the OR work? 
Mark Boneschanscher is a PhD student in a FOM workgroup at 
Utrecht University and has been a member of the COR since 2010. 
Until the appointment of the new OR - in December 2012 - he will 
chair the COR. What does he still want to achieve as chair? 
“Over the past year we have worked hard on strengthening the 
visibility of the COR among temporary personnel at universities. 

I want to develop this further, especially with the forthcoming 
elections in sight.”

Mark emphasises the diversity of tasks with which the council 
supports the FOM organisation and its staff. “A COR committee is 
busy investigating how to make the PhD process more effective with 
the aim of enabling more people to successfully acquire their PhD 
within the duration of the employment contract. I am a member of 
the committee that is concerned with personnel issues,” says Mark. 
“ We are examining the infl uence of FOM policy on the staff and are 
coming up with new proposals, some of which are based on ideas 
from colleagues! For example, the negotiations about secondary 
employment benefi ts are coming up soon.” (In other words: not the 
‘primary’ employment benefi ts that apply to the entire research 
institute sector and that are being agreed upon with the trade 
unions, but the employment benefi ts specifi c to FOM, ed.) “We 
would very much like to hear the wishes of colleagues because in 
these negotiations we might indeed be able realise these!”

“Furthermore, the COR is busy with FOM’s position in the wider 
scientifi c arena. Many colleagues have questions about the infl u-
ence of the top sectors policy on physics research or, more recently, 
about what the consequences of the fall of the Dutch government 
are for FOM and NWO. We keep well informed about political 
developments,” says Mark. 

If you have a question for Mark or for your direct representative in 
the COR then please contact them! You can fi nd out who your 
representative is at www.fom.nl/cor, and e-mail him or her or 
simply approach them at work. (PC)  
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Mark Boneschanscher



 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.
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expres
FOMolympics 7 juni @
Amsterdam, sportpark 
Middenmeer: zonnetje, af en toe een wolk, geen wind, 20˚, 
kortom: ideaal sportweer.
Organisator Nikhef koos voor ‘echte’ sporten zoals frisbee, 
darts, trefbal en ook volleybal, voetbal en hockey. 
De 26 teams uit het hele land (KVI was al om zes uur 
’s morgens van huis gegaan!) vermaakten zich prima en 
aan het eind won een team van Nikhef, dat dus niet 
alleen ‘Op papier de beste’ (de teamnaam) was. 

Als tweede en derde eindigden ‘The Soccers’ van DIFFER en ‘The people’s 
republic of theory’ van Nikhef. De prijs voor het best geklede team ging naar 
‘Weird interactions’, ook van Nikhef, dat in overhemd met stropdas de strijd 
aanging. Sporten maakt hongerig en de deelnemers lieten zich de heerlijke 
Indische maaltijd bij Nikhef goed smaken. Op het moment dat de borden 
gevuld werden, begon het te plenzen... Organisatie, bedankt voor een 
geweldige sportdag!  

en lwolkk geen wi dind 22 ˚0˚0˚

FOMolympics 
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