
FOM Jaarboek 2015

“Hij weet hoe belangrijk het is 

voor mij, ik weet hoe belangrijk 

het is voor hem.”

“Branka voelt zich 

verantwoordelijk voor het 

succes van het project.”
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BV: Tot nu toe hebben we min of meer zij- 
aan- zij het ene na het andere probleem 
opgelost om ons systeem goed draaiende 
te krijgen. We hebben het nog nauwelijks 
over natuurkunde gehad. 
IC: We moesten de kinderziektes uit het 
instrument halen. 
BV: We hebben heel wat tegenslagen  
overwonnen. Telkens als er één probleem 
was opgelost, dook onmiddellijk het  
volgende probleem op. Dat ging een heel 
jaar door. Soms werd het bijna té veel.
IC: Voor mij ook, maar ik dacht steeds: het  
is maar een volgend klein probleempje. 
BV: Het helpt dat je er samen in zit. Je doet 
het niet alleen voor jezelf, maar ook voor  
elkaar. Bijna niemand begrijpt hoe belang-
rijk het voor ons is dat het systeem goed 
werkt. Maar hij weet wat het voor mij  
betekent en ik weet wat het voor hem 
betekent. 

BV: We kiezen beiden een andere  
benadering. Ik zie het hele plaatje en ik 
begin bij waar ik ben in het hier en nu. Ivo 
heeft van die krankzinnige, creatieve 
ideeën die vaak goed uitpakken. Hij lijkt 
soms wel in diagrammen te denken. 
IC: Het systeem ís ook een soort diagram. 

Het heeft 280 kanalen. als ze allemaal  
dood zijn, kan de oorzaak alleen in het  
gemeenschappelijke deel zitten. als er 
maar twaalf dood zijn, moet de oorzaak  
in een component zitten. Zo probeer ik  
systematisch de oorzaken voor een  
probleem te elimineren.

IC: Branka is goed in haar vak, ze voelt  
zich verantwoordelijk en ze is heel com-
municatief. Dat waardeer ik in haar. Qua 
leercurve was het goed dat we zoveel 
obstakels zijn tegengekomen. Vergelijk 
ons systeem met een auto. als alles van 
een leien dakje was gegaan, was Branka 
nu een goede chauffeur. Dankzij alle 
kinderziektes is ze niet alleen een goede 
chauffeur, maar ook een goede automon-
teur geworden. Ze kent het systeem van 
binnen en van buiten. Wat zij misschien 
nog in de praktijk moet leren, is om niet 
te snel geïntimideerd te raken. Dat geldt 
trouwens voor de meeste jonge mensen 
die de fusiefysica binnen komen. Ze staren 
zich blind op al het jargon en denken dat ze 
bijna niets weten, dat anderen hen wel dom 
zullen vinden. Daar word je onzeker van. 
Het duurt ongeveer een jaar voordat het 
kwartje valt: dat je niet tien procent weet 

van alles wat bekend is, maar negentig 
procent. Want zoveel kennis ís er gewoon 
nog niet. 
BV: Ik sta nog aan het begin van mijn  
promotieonderzoek. We zullen zien of 
het me net zo makkelijk afgaat als mijn 
bachelor en master. Ik wil graag verder in 
het onderzoek. als kernfusie me goed ligt 
en ik een verschil kan maken, dan blijf ik 
hier graag. Zo niet? Wie weet. Misschien 
wel naar het bedrijfsleven.

IC: Ik weet zeker dat je goed bent en dat  
je makkelijk na je promotie een postdoc- 
positie kunt krijgen. Maar vaste posities, 
dat ligt moeilijk in de Nederlandse fusie- 
fysica. Er is maar heel weinig geld en 
iedereen beconcurreert elkaar. Het is 
een voortdurend gevecht, dat afleidt van 
het onderzoek zelf. Sommige grote, dure 
experimenten zijn op dit moment gewoon 
onderbemand. In Duitsland is het heel 
anders. Daar maalt niemand om geld, want 
dat is er gewoon. Ze concentreren zich 
daar op het onderzoek. 
BV: Voor mij liggen die problemen nog ver  
in de toekomst. Ivo en ik hebben nu de 
installatiefase afgerond. Vanaf nu begint 
het echte promotieonderzoek. Ik ga 
metingen doen met de elektron-cyclotron-
emissie-imaging-diagnostiek en Ivo  
zal mij begeleiden vanuit DIFFER in  
Eindhoven. Over de verdere toekomst  
maak ik me nu nog geen zorgen. •

Ivo Classen en Branka Vanovac hebben samen een meetinstrument geïnstalleerd  
bij de fusiereactor ASDEX Upgrade in het Duitse Garching. Ze meten energie- 
uitbarstingen in de gloeiend hete brandstofmassa van enkele miljoenen graden,  
om zo uiteindelijk te voorkomen dat zij deze reactorwand beschadigen. Na een  
jaar van lastige testrondes werkt het instrument nu goed. 

branka vanovac (30, l.) werkt als promovendus vanuit DIFFER bij  

het Max Planck Institut für Plasmafysik in Garching, waar ze het samenspel  

van plasma en de reactorwand onderzoekt met de elektron-cyclotron- 

emissie-diagnostiek (ECE).

‘HET WaS ZWaaR, MaaR OOK NUTTIg’

ivo classen (37, r.) bouwde voor DIFFER acht jaar aan een  

ECE-diagnostiek voor de ASDEX Upgrade tokamak. Medio 2016 keert  

hij terug naar Eindhoven om te werken aan het plasma-experiment  

Magnum-PSI.
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