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• Two Nikhef papers in top-10 
– Multi-messenger observaties van 

botsende neutron sterren 
• Uitgebreid bij stilgestaan op 16 oktober 2017 

– AUGER: de oorsprong van hoge 
energetische kosmische straling komt 
van buiten ons melkwegstelsel 
• Publicatie 21 september 2017

Top 10 breakthroughs 2017
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• Start massa productie SciFi 
modules en electronica 
– PRR gisteren: groen licht 

• Productie van coldboxes zeer 
uitdagend  
– Afkoelen SiPMs tot -40C  
– Electronica boards. 

• Installatie van de detector in 
2019.

LHCb SciFi
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Align Fiber Mats in Jig

Lift the glued Module off the Jig

Glue Aluminum End Plugs
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Silicon	PM	Pattern	Recognition

SiPM	Pick-And-P
lace

10	µm	Accurate	Result

SiPMs	+	Cooling	Bar
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• VELO modules, 
electronica 
RF box

LHCb
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ANTARES-KM3NeT-ProtoDUNE
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• Eerste bundel van SPS  in augustus 
– FELIX  DAQ systeem
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• OCW, RU, MKB

Bezoeken aan CERN
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• Gouveneur Limburg, 
UM

Bezoeken aan CERN
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• RUG

Bezoeken aan CERN
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• Netherlands industrial return 
– ‘poorly balanced’ 
– Large activity of ILO - Jan Visser 

• Fellowships & technical students 
– Netherlands is under performing 
– make PhD students aware of CERN fellowships 
– make HBO students aware of technical internships 

• campaigns started/ongoing to connect better to HBO 
– information portal - testimonials - social media

CERN return
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• Two days 
– 26 companies 
– 38 participants 
– 9 CERN presentations 
– 2 tours 
– ISOLDE 
– Magnet test facility 
– >200 CERN-to-business 

meetings

Holland @ CERN 2018 
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Nieuwe	medewerkers:	ET

Sander van Doesburg 
Senseis & Virgo

Pascal Bos 
White-Rabbit 

Stages/afstuderen  (v.l.n.r.): 
Nayib Boukadida (HVA) 
Nick Hassien (HVA) 
Niklesh Sekar (TUE) 
Otto de Visser (ROC Horizon coll) 
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 Nieuwe stagiairs feb-jul 2018

Atlas	Inner	Tracker	
Endcap

Interferometer	
mirror	
suspensions	

Roel	van	Silfhout		
Haagse	Hogeschool	

Johan	van	den	Berg		
Leidse	Instrument-
makersschool

VELO	
3D	
titanium	
printen

Wisse	
Mertens	
Fontys	
Hogeschool

Flory		
ten	Broeke	
ROC	Amsterdam	

KM3Net

Lorenzo	Quatero	
Hogeschool	van	Amsterdam

Kars	van	Gijn	
Hogeschool	van	Amsterdam

Mechanica
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• Samenwerking Hindesheim

Nieuwe medewerkers - MA

Upgrading	CAD	
drawings	

Tomas	Duinkerken	

KM3NeT

Paul	Dijkstra	
Junior	onderzoeker	Lectoraat	Kunststoffen		
Windesheim
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• Phase noise analyser 
– analyse van clocks, oscillatoren,  

seriele communicatie tot 26 GHz

Instrumentatie ET

SciFi	electronics:	
Approved	&	ready	for	production!	
Now	negotiating	with	industry

Scifi masterboard
ET department:   
prepare for climate control…..
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• Nieuw cluster ‘pepernoot’ 
– 13 compute nodes voor Grid 

• 40 cores per stuk  
– zeer snelle lokale disk en netwerkverbindingen 
– twee nieuwe interactieve Stoomboot  

nodes van hetzelfde type 
• einde maart beschikbaar 

• Persoonsgegevens in nieuwe wetgeving 
GDPR 
– Het NWO-i mailsysteem wordt niet gebruikt 

totdat 

Computing
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• Project wat later gereed: 
– 30 maart 2018. 

• Uitvoering kamers en labs volgens 
planning:  
– Nog 1 deel 1e verdieping 
– 1 deel begane grond,  

• 09 maart 2018 gereed. 
– daarna kleine werkzaamheden in de 

kamers t.b.v. inregelen en afwerking

Klimaat gebouw N
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• Gebouw N draait 
vanaf vandaag op 
tijdelijke 
verwarmingsketel 
– de gas kraan staat 

dicht 

Klimaat gebouw N
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• Werkzaamheden 
kruipruimte: 
– behoorlijke klus in een 

lastige omgeving.  
– Nieuwe koelleidingen en 

nieuwe restwarmte 
leidingen aangebracht 
(lengte ca. 400m in de 
kruipruimte),

Klimaat gebouw N
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• Afgelopen vrijdag - oefening gaslek: 
– Medewerkers zeer alert en meewerkend 
– Snelle evacuatie 
– BHV kortdaad en professioneel 
– Leerzaam

Ontruiming oefening

• Poortje open? 
– Aarzel niet -  

Breek het breekglaasje! 

• Bedankt voor de 
medewerking!

Uitgang van gebouw N
Uitgang van gebouw H
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• Per 1 januari - alle medewerkers 
– verbeteringen + verslechteringen 

• Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk; 
• Afschaffen inhouding WGA premie 

werknemers (betaalt werkgever nu) 
• Afschaffen werkkostenvergoeding  

(€ 15,- per maand) 
• Afschaffen internet vergoeding 

– Overgangsregeling  
• “overgang internet” (= verwarrend) 

– Daarnaast 
• De loonheffing is verlaagd 
• De pensioenpremie is verhoogd  

(hiermee worden vrijwel alle positieve effecten teniet gedaan)

Nieuwe UVR NWO-i
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CERN courier - edition January-February
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Melodie van de natuur


