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Central Gun Factory bereikt mijlpaal

Wieske Jaenen produceert
IOO.OOO.OOO-ste kanon

De Central Gun Factory heeft een aantal feestelijke weken achter de rug.
Om de assemblage van het 100.000.000-ste kanon te vieren, werden in de eerste
helft van mei diverse festiviteiten georganiseerd. 'We hebben er bewust voor
gekozen om deze unieke gebeurtenis alleen met onze medewerkers te vieren',
legt Geert Valckx, manager van de CGF, uit. 'Zij zijn het immers die deze
100.000.000 kanonnen hebben gemaakt.'

van gebouw RA. 'Mensen die ons kanon

willen komen bewonderen, zijn altijd
welkom', aldus een trotse Geert Valckx.

Tijdens het officiële gedeelte werden ook

twaalf medewerkers door hun collega's

in 't zonnetje gezet. 'Dit is een prima
manier om mensen te bedanken voor

alles wat zij voor de CGF hebben

gedaan', vindt de CGF-manager. 'Bij deze
"huldiging" liepen de emoties dan ook

so'ms hoog op.'

de officiële overhandiging van dit unieke

kanon plaats. Het, inmiddels in een glas

plaat verwerkte, kanon heeft een plaatsje
gekregen in de vitrine bij de hoofdingang

..,~

Trots toont Wieske haar col/ego's het IOO.OOO.OOO-ste kanon.

De aftrap van de feestelijkheden

vond plaats op zondag 7 mei jl. op de
Beekse Bergen. Daar konden de mede

werkers op het 'challenge parcours' hun
sportieve kwaliteiten met elkaar meten.
Raften, tokkelen, mountainbiken en een
vlot bouwen, maakten onderdeel uit van

het parcours. Mede door het fantastische

weer, werd deze avontuurlijke happening
een groot succes. 'Op deze zonnige zon

dag in mei hebben de medewerkers nog
eens kunnen zien hoe belangrijk het is
om als team samen te werken', lacht
Geert Valckx. 'Ook denk ik dat een aan

tal mensen tijdens deze dag zeker hun
grenzen heeft verlegd.'

Officiële overhandiging
De gebeurtenis waar het uiteindelij

ke allemaal om draaide, de assemblage
van het IOO.OOO.OOO-ste kanon, kwam

voor rekening van Wieske Jaenen. Deze
oudgediende van de CGF straalde van

top tot teen toen haar collega's haar
donderdag II mei jl. en masse met dit

wapenfeit feliciteerden. 's Middags vond
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Redactioneel

Beste Lezer,

In navolging van het vorige redactioneel,

waarbij het accent op werkdruk lag, is deze
keer onthaasten het devies.

Onthaasten kun je doen door sport en spel,
op vakantie gaan of gewoon door niets
doen.

Een andere mogelijkheid is om je hele orga
nisatie naar Kapelleput in Heeze te sturen

gelegen in een mooie bosrijke omgeving.
De baas van de PTE heeft voor het laatste

gekozen.

Weliswaar opgedeeld in kleine groepjes
"huddles" genaamd die deze keer niet naast
elkaar praten maar met elkaar.

Na een aantal dagen bemerk je verrassende

resultaten, naast onthaast zijn begin je er
opgeruimder uit te zien en dat valt anderen

kennelijk ruimschoots op.

Wat zie je er toch weer goed uit vandaag,
is veel gehoord.
Leuk toch.

Deze training heet officieel Core-training,
maar er zijn mensen die de 'e' van Core
weglaten.

Zou hij nou trots zijn?

Frans Sanders

COLOFON
Redactieraad

Ton Danes REp; JooP Nagelkerke GDE TZ 2;
Frank Ploegmakers RAD 11/2;

Frans Sanders (vz) RAU p.

Redactiesecretariaat
Iris van Gestel RA U 1, 87304

Correspondenten
Guus van Dortmont RA Up;

Jan Hermans TZ p; Peter van den Hurk RA;
André Jansen PPD RAF 1;

Hans van Oeffelen PPD RAF 2;

Jos Rijnders PPD RO;

Leo Ringeling Security RA W;

Jan van Rooij, PTE, RAU 1/2;
Huib Scheffers RF p; Fred de Schrevel L WB;

Roger Seys (vz) OR RE p; Ivo Vandormael RE p;

Jack de Wit RO; Diem Wolff RAD p.

Journalistieke productie
Désiree Meijers en Marion van den Moosdijk,

Eindhoven, 040-2124499

Vormgeving, lay-out en grafische productie
DocVision Veldhoven

Fotografie
Bel' van der Vleut

Open dag
Het hoogtepunt van de festiviteiten,

de Open Dag op zaterdag 13 mei jl, trok
meer dan negenhonderd bezoekers. De
CGF-medewerkers kregen deze dag de
kans familie en vrienden rond te leiden in
'hun' fabriek. 'Het is echt fantastisch om

te zien hoeveel kennis er op de vloer
aanwezig is en hoe enthousiast zij dat
over weten te brengen', vertelt Geert
Valckx. 'Ook de aanwezigheid van de nep
"Frits Philips" op deze dag werd door
veel mensen op prijs gesteld.' Op de
avond van de Open Dag vond als afslui
tende festiviteit het CGF-feest plaats.
Ondanks de warmte werd er volop
gedanst en vooral veel gelachen. Geert
Valckx is zeer tevreden over het verloop
van alle feestelijkheden. 'Dian, Marjan,
Sylvia, Miranda en Monique, die de orga
nisatie voor hun rekening namen, hebben
een hele grote pluim verdiend.'

Stofklasse 10.000
Nu de feestroes langzaam is weg

geëbd, is het weer tijd voor het leven
van alledag. Dit jaar staat voor de CGF
nog een aantal belangrijke zaken op sta
pel. Op dit moment wordt druk
gebouwd aan de zogenaamde clean
rooms. 'We gaan volgens de stofklasse
10.000 norm produceren', vertelt Geert
Valckx, 'en dat betekent dat alle kleed
sluizen en goederensluizen worden aan
gepast. Ook komen er nieuwe ruimtes
om de kartonnage en blisters schoon te
maken en krijgen alle medewerkers nieu
we stofarme kleding.'

Reorganisatie afmontage
De reorganisatie van de afmontage

is een ander belangrijk project in het jaar
2000. Deze reorganisatie is nodig, omdat
een deel van de afmontage naar de nieu
we satellietvestiging in Tsjechië is ver
plaatst. Ook worden in de afmontagehal
twee extra productielijnen geplaatst. 'De
ene lijn is nodig voor de productie van
het nieuwe RF-kanon en de andere
omdat de productie van het CMT -kanon
dit jaar zal verdubbelen', legt Geert
Valckx uit. 'Na de zomer moeten de

hiervoor noodzakelijke verbouwingen
zijn afgerond.'

Ziekteverzuim
Het overplaatsen van een deel van

de afmontage naar de nieuwe satelliet
vestiging in Tsjechië is prima verlopen.
Op 22 juni vond de transferrelease van
de eerste twee productielijnen plaats.
Geert Valckx ziet het verplaatsen van
een deel van de afmontage niet als een
bedreiging voor de CGF. 'We kunnen in
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Eindhoven gewoon niet aan voldoende
geschikt personeel komen. In Tsjechië
speelt dit probleem niet. Bovendien zijn
de arbeidskosten daar een stuk lager.'
Naast een personeelstekort, kampt de
CGF ook met een hoog ziekteverzuim.
Dit hoge ziekteverzuim kost de CGF
handenvol geld en brengt bovendien de
leverbetrouwbaarheid in gevaar. 'We
hebben er al ontzettend veel aan gedaan
om dit ziekteverzuim omlaag te brengen,
maar tot nu toe helaas zonder resultaat.

We geven echter niet op', voegt de
CGF-manager er strijdlustig aan toe.

Storingen in de automaten
Een ander heikel punt waarmee de

CGF op dit moment kampt, is de kwets
baarheid van de automaten. 'De automa

ten vormen het hart van de CGF', legt
Geert Valckx uit. 'Doordat we steeds

meer nieuwe typen kanonnen zijn gaan
maken, maar ook door de vele techni
sche aanpassingen, zijn deze automaten
steeds storingsgevoeliger geworden. De
problemen die dit oplevert, moeten nu
door de mensen worden opgevangen.
Ook hiervoor zijn we naarstig op zoek
naar een oplossing.'

Fabriek van uitersten
Ondanks dat het de CGF niet altijd

van een leien dakje gaat, blijft de CGF
manager enthousiast over 'zijn' fabriek.
'Veel mensen op dit complex hebben
vaak nauwelijks in de gaten dat bij de
CGF zoveel industriële activiteit plaats
vindt. De CGF is een echte fabriek, maar
zeker geen doorsnee fabriek. Het is een
fabriek van uitersten, een echte afspiege
ling van het dagelijkse leven. De ene dag
vieren we feest en de andere dag hebben
we dikke problemen. De CGF kruipt in
je. Dat zie ik ook duidelijk bij een groot
aantal andere medewerkers. Je raakt
ermee verbonden of je gaat weg. En juist
deze eigenheid maakt onze fabriek waard
om voor te vechten.'

Beeldpuntjes 000000
Suggesties voor beeldpuntjes naar: Iris van
Gestel, RAU-I, kamer 134, tel. 87304,

e-mail: Iris.van.gestel@philips.com

• Gehoord: 'Is het aanbieden van

vlieglessen een prestatiebeloning
of het begin van een afvloeiings
regeling?'



Innovation Award 2000

PPD beloont dromen Van der Wilk
Met zijn creatieve, waardevolle bijdragen aan CRT buizen, de PPD én de

BG verdiende RonaId van der Wilk volgens een unanieme jurybeslissing de PPD
Innovation Award 2000. Peter Wierenga roemde hem tijdens de Evoluon
Meeting van de PPD op 9 mei jl. 'Mensen als Van der Wilk hebben wij hard
nodig. Dit zijn de mensen die hun dromen gerealiseerd zien in creatieve innova
ties in het product en dan met name de CRT-buis.' Uit handen van CTO Bernard
Cassanhiol ontving Van der Wilk een cheque ter waarde van (I. 10.000 ter inves
tering in zijn werk, alsmede een fraai bronzen beeldje voor thuis.

Bernard Cassanhiol (I) overhandigt Ronaid Van der Wilk een
fraai bronzen beeldje.

'Zowel in termen van technologie
als in termen van realisatie heeft Van der

Wilk een bovengemiddelde bijdrage gele
verd over een breed terrein. Hij is een

academicus met gouden handen', vervolg
de Cassanhiol de lofzang. Van der Wilk

bleek verrast dat hem al
deze eer te beurt viel. 'Ik

ben immers geen project
leider, ik ben altijd dingen
aan het maken, die mis

schien wel eens gaan wer
ken. Het sleutelwoord

hierbij is snelheid. Dan
moet je het zèlf doen, de
normale kanalen werken

mij te traag.'

Status aparte
Van der Wilk stu

deerde Technische
Natuurkunde aan de TU

Eindhoven en begon bij
DCE bij Systeemanalyse om -zoals hij zelf

zegt- wat leuke ideeën van Peter Barten
nader te onderzoeken. Officieel hoorde

hij bij geen enkele groep en had zogezegd

een status aparte. Zo testte hij (dubbele-)
imacoringetjes en voerde hij experimen-

ten uit met een index buis. Later werkte

hij achtereenvolgens aan de platte beeld
schermen Flat Cathode Displayen Zeus,
de Distributed Main Lens, de eerste

Pecoma spoeltjes en aan verbeteringen in

het kanonproductieproces in de CGF.

De opgedane ervaring kwam hem goed

van pas bij de verbetering van het elek
tronenkanon. Zijn bevindingen bij het
DML-kanon die tot stand kwamen met

assistentie van onder andere Sjef van

Moorsel, hebben ook geleid tot de ont
wikkeling van de buis met het DCFL
kanon.

Credo
Op dit moment is Van der Wilk

ontwikkelaar voor de HEC (Hopping

Electron Cathode). Een goedkope katho
de zorgt voor een klein spotje en een
heldere buis met veel licht. Daarnaast

blijft Van der Wilk een vraagbaak voor
uiteenlopende problemen, waardoor hij

niet helemaal in één hokje past. Zijn

credo is dat hij liever iets echt maakt en Ihet dan test, in plaats van eerst lang te
rekenen en software programma's te
maken. 'Al tijdens mijn studie bleek dat je
niet altijd voor honderd procent op soft-

ware af kunt gaan. Je moet altijd metingen
doen. The proof of the pudding is immers

nog altijd in the eating.'

Internationale roem voor PPD'er

Seyno Sluyterman benoemd tot SlO-Fellow
PPD'er Seyno Sluyterman( rechts

op foto) is 19 mei door de Society for
Information Display (SID) benoemd tot

SID Fellow. De SID geeft niet alleen

toonaangevende magazines uit op

Display gebied, maar organiseert tevens

de belangrijkste Display conferentie. In
de geschiedenis van DCE is het één
keer eerder voorgekomen dat iemand

SID Fellow werd. De inmiddels gepen
sioneerde Peter Barten viel ooit dezelf

de eer te beurt.

Deze internationale onderscheiding

komt Sluyterman (47) toe vanwege zijn
innovatieve bijdragen aan CRT techno

logy, deflection systems and novel CRT
systems, aldus de schriftelijke motivatie
van Andras Lakatos, voorzitter van het
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SID Honors & Awards Committee.

Sluyterman kreeg zijn eretitel tijdens het
2000 SID International Symposium in

Long Beach, in Californië. Sluyterman
door wie onder meer de innovatieve

quadrupooi voor de Real Flat familie het
licht zag, vindt zijn benoeming een
geweldige eer. De SID-titel is niet het

enige ereteken dat Sluyterman in ont
vangst mocht nemen. Deze profeet

wordt ook binnen de eigen PPD-gelede
ren wel degelijk hoog aangeslagen.
Vorig jaar werd hij door de PPD al

benoemd tot innovator van het jaar.



Dankzij inzet van velen:

Open Dag LWB Eindhoven voor
weinig geld geslaagd

Bezoekers kijken naar een film over LWB Eindhoven.

'Dankzij de inzet en de creativiteit van onze eigen medewerkers, was onze
Open Dag op zaterdag 20 mei een groot succes.' Dit zegt Cees van Dongen,
directeur van LWBE. Met deze Open Dag werd het eenjarig bestaan van de ver
zelfstandigde PU Phosphors, Multiforms & Chemicals gevierd door medewerkers,
hun familieleden en de Duitse collega's uit Breitungen. Hoewel Van Dongen
uiterst tevreden is over het verloop, wil hij van de Open Dag toch geen jaarlijks
terugkerend festijn maken. 'Het mag geen routine worden.'

I

Hans Verspeek en Willy Verhagen
tekenden getweeën voor de organisatie.
De Logistiek manager en de Groepsleider
Phosphors zetten een route van anderhalf
uur uit door de werkplaats,- het magazijn,
de ontwikkeling en de drie productieafde
lingen, waarbij alle afdelingschefs zorgden
voor een korte demonstratie. Bij de
Multiforms werd zelfs produktie gedraaid.

RAD-p werd voor de gelegenheid omge
toverd tot café-restaurant waar allerhan

de lekkere drankjes en versnaperingen

werden gedistribueerd.
Voor de Duitstalige gasten die rond de
middag met twee bussen arriveerden,
waren aparte Duitssprekende begelei
ders. Naast het puur informatieve gedeel
te, was er ook voldoende aandacht voor

vermaak. Vooral de van DCE geleende
'Torwandschuss' was een regelrechte
publiekstrekker. Willem Franssen en de

Duitse Sylke Wagner gingen elk
met een eerste prijs aan de haal,
in de vorm van een televisie.

Bed rijfsfil m
Van Dongen complimen

teert de creativiteit van de orga
nisatoren, waardoor zij er in
slaagden met een gering budget
een geweldig festijn te realise
ren. Niet alleen werd er leentje
buur gespeeld bij DCE. Zo wer
den ook de knutselspulletjes
voor de crèche geleend van de

CGF, die een week eerder een Open Dag
hield. De videootjes bracht Verhagen zelf
van thuis mee. Twee nichtjes en een

vriendinnetje zorgden voor de beman
ning. Theo Claessens stelde zijn Yamaha
motor ter beschikking voor digitale foto
graaf Warner Pot. Ook voor de bedrijfs
film van LWB werden geen dure profes
sionals ingehuurd. Fred de Schrevel lever
de samen met amateurfilmer Harry
Grijze een knap stukje werk.

Eigen munt
Via contacten van De Schrevel

werd van De ScheideMunt uit Breskens

een mobiele muntpers ingehuurd. Nadat
de eerste exemplaren in zilver waren
geslagen door en uitgereikt aan Herr
Director Franz Kühnert van LWB uit

Breitungen en aan plantmanager DCE
Wilbert van der Eijk,werd iedere bezoe
ker verblijd met een speciaal voor deze
gelegenheid geslagen munt in alpaca.
Behalve het logo draagt de munt de voor
velerlei positieve uitleg vatbare spreuk:
'putting colour into partnership'.
Naast deze tastbare herinnering kregen
vrouwelijke gasten bovendien een roos
mee naar huis en voor de kinderen was

er een snoepzak én een verrassing. Deze
konden ze bemachtigen via een door de
eigen Technische Dienst ontworpen con
structie. Een bal door een clownshoofd

gemikt, zette een treintje in werking dat
het cadeautje niet alléén bij de jóngste
bezoekers afleverde.

Het was grandioos!

PPD viert massaal PQA 90-feest
De organisatie, het buffet, de drankjes en het entertainment waren van

grote klasse. Maar wat een feest echt tot een geslaagde happening maakt is de
sfeer. En die was opperbest. Iedereen had er zin in en de weergoden lieten zich
van hun beste kant zien. Kortom het feest op 12 mei jl. ter ere van het behalen
van PQA-90 door de PPD kon gewoon niet meer stuk. De organisatie bestaande
uit: Suzanne Giebelen, Leonie van MierIo, Edwin van der Weele en Willem

Theuws kan trots zijn. Het feest zal de boeken ingaan als een van de hoogtepun
ten in de geschiedenis van de PPD.

Zelf is mede-organisatrice en
management assistente Suzanne heel

tevreden over het verloop van het
geslaagde feest. 'We hebben maar een
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week of zes gehad voor de voorbereiding
en dat is tamelijk kort. Vooral omdat we
de mensen allemaal met een bus wilden

laten ophalen en ook weer thuisbrengen.
Als feestlocatie hadden we voor

PartyCompany 'de Beekse Bergen' geko
zen. Dat bleek een schot in de roos.

Het programma had voor elk wat wils in
de aanbieding. Zo was er een Adventure
Club (ingericht als een verlaten tempel),
een Colonial Club (ingericht als een



Engelse bibliotheek). een T roubadours
café en een grote zaal met een fantasti
sche swingband. In elke zaal waren allerlei
voordrachtskunstenaars aanwezig, varië
rend van zangers, danseressen en een
fakir tot een haarkunstenares. Teveel om

allemaal op te noemen. Suzanne: 'We had
den voor veel amusement gezorgd, maar
het zijn toch de mensen zelf die uiteinde
lijk het feest maken.'

Officiële opening
Erg leuk was de ontvangst door tot

cybertubbies vermomde PPD-medewer
kers, die de ruim 600 aanwezigen een

Proefschrift bekroond

Cassanhiol maakt een vreugdedansje met de cybertubbies.

warm welkom gaven. Na de
officiële opening en de uit
reiking van het PQA-90 cer
tificaat door CTO Bernard
Cassanhiol, kon het feest
beginnen. De Chief
Technology Officer had
voor de gelegenheid zijn
speech in het Nederlands
voorbereid. Menno Han, de
PQA-90 projectleider, werd
tijdens het feest in het zon
netje gezet en kreeg een
vliegcursus van tien lessen
aangeboden.

Ronaid Geiten (28) krijgt TU E
Promotie Prijs

RonaId GeIten schrijft toegankelijk en leesbaar proefschrift.

Chemisch technoloog RonaId GeIten promoveerde in mei vorig jaar op zijn
onderzoek over 'Monte Carlo Simulations of Catalyc Surface Reactions' bij de
Technische Universiteit E.indhoven. Zijn proefschrift werd tijdens de Dies Natalis
oftewel de verjaardag van de universiteit in de categorie technisch fundamenteel
onderzoek bekroond met de TUE. Promotie Prijs, ter waarde van tienduizend gul
den. In zijn huidige werk bij de PPD ontwikkelt hij elektronenkanonnen. Iets heel
anders, maar na tien jaar grenzen definiëren van de wetenschap was GeIten wel
toe aan iets totaal nieuws.

De jury looft onder meer de creati
viteit van Gelten's proefschrift waarin hij
zijn onderzoek beschrijft naar het gedrag
van moleculen in een groep, door simula-

tie toe te passen. Gebruik makend van
een belangrijke reactie in de auto uitlaat
gas katalyse ontwikkelde hij een metho
diek voor katalytische kinetische simula
ties. De basis voor de simulatietechniek

werd al eerder gelegd in de vakgroep van

zijn promotor prof. dr. Rutger van
Santen. Het toepassen van de simulatie
en de methode van Geiten zijn echter
nieuw en uniek. Hij slaat als het ware een

brug tussen twee velden
door de invloed van twee

moleculen op de omrin
gende moleculen te ver
klaren. Hij vergelijkt het
zelf met de sociologie die
het effect van het gedrag
van individuen op de
samenleving bestudeert.

Perfecte katalysator
'Als je begrijpt waar

om er onder zekere

omstandigheden bepaalde
reacties plaatsvinden. kun
je gericht zoeken naar de
perfecte katalysatoren.

Dit kun je dan berekenen met de compu
ter. Dit is vele malen goedkoper dan het
uitvoeren van echte experimenten.' Zijn
promotieproject was voor Geiten precies
op maat gesneden. Hij wilde zich in een
theoretisch vak bekwamen om experi-

menten te verklaren. Katalysatoren had
den daarbij zijn voorkeur. Deze stoffen

kunnen een reactie een miljoen keer snel- 5
Ier laten verlopen, terwijl ze zelf onveran-
derd uit de strijd komen. Ook het idee
om iets te onderzoeken dat zowel een

bijdrage kan leveren aan de economie als
aan het milieu, sprak hem erg aan.
Geiten denkt dat zijn proefschrift niet
alleen vanwege de inhoudelijke aspecten
werd bekroond, maar ook omdat hij er
naar gestreefd heeft om er een toeganke-
lijk en leesbaar product van te maken.
'Zo begreep mijn schoonvader precies
waar het over ging. Dat was voor mij het
bewijs dat ik in mijn opzet was geslaagd.'

Concrete zaken
Geiten werkt nu inmiddels ruim een

jaar bij de PPD aan producten die echt
gerealiseerd en verkocht worden. Het
feit dat hij hoegenaamd niets van elektro
nenoptiek wist bij aanvang van zijn nieu
we job, stond hem wel aan. Door zijn
expertise op het gebied van informatica,
kon hij toch al meteen een bijdrage leve
ren. Ronduit bevredigend vindt hij het
gegeven dat hij op zijn nieuwe werkplek
met concrete zaken en vastgelegde
kaders bezig is. Dit in tegenstelling tot
zijn vorige baan. 'In de wetenschap weet
je nooit zeker of je uit je onderzoek juist
die dingen haalt die je er zelf in hebt
gestopt.'
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Groot aantal verbouwingen op complex R

Medewerkers LFD geconcentreerd
op complex R

Verbouwingen en de daarmee gepaard gaande, interne, verhuizingen zijn
op complex R een continu proces. Op dit moment wordt met man en macht
gewerkt om de voormalige Proeffabriek op RAF-p om te bouwen tot kantoor
ruimte. Ook RAF-2, RAF-kelder en RO komen nog voor de zomervakantie aan de
beurt. Na de vakantie wordt gebouw RE eerste beuk grondig aangepakt. Ton
van der Horst, hoofd plant engineering, gunt In Beeld een kijkje achter de ver
bouwingsschermen.

maken, is de levensduurruimte op RE-p
inmiddels al verplaatst van de eerste beuk
naar de derde beuk en zijn medewerkers
van TTC verhuisd naar de tweede beuk.'

Van der Horst verwacht dat de operatie
RE eind dit jaar is afgerond. De totale
kosten zullen ongeveer twee miljoen Euro
bedragen.

Forse besparing
De komst van de LFD-groep naar

ons complex heeft ook consequenties
gehad voor twintig van de huidige bewo
ners van RAF-2. Omdat hun kantoren

moesten wijken voor de nieuw te bouwen
stofarme ruimtes van LFD is voor hen een

andere werkplek
gezocht. 'Dit was geen
eenvoudige zaak', ver
telt Van der Horst. 'In
eerste instantie wilden

we een aparte unit met
kantoren voor hen
neerzetten, maar uit
eindelijk hebben we
voor deze medewer
kers toch ruimte

gevonden in de
bestaande gebouwen.
Hiervoor is de garde
roberuimte op RAD-I
tot een derde terugge
bracht en van de reste

rende ruimte zijn vier
kantoren gemaakt. Verder hebben we,
eveneens op RAD, één kantoor tot twee
kantoren omgebouwd. Ook zijn van twee
conferentiekamers op RE en RAF-p kan
toorruimtes gemaakt. Tot slot zijn de
medewerkers van plant engineering van
RAF-kelder naar RAN gegaan. Op hun
voormalige werkplek komt een conferen
tiekamer die straks permanent gebruikt
gaat worden door de LFD. Qua kosten
betekende het onderbrengen van deze
twintig medewerkers in de bestaande
gebouwen een forse besparing. De hoogte
van de kosten van het plaatsen van een
aparte unit liggen namelijk met name bij
het aanbrengen van de infrastructuur,
zoals elektriciteit, water, afvoer, telefoon
maar vooral automatie-aansluitingen.'

werkers zitten op het NAT-lab en Strijp I.
Begin dit jaar heeft manager LFD, Gildas
Sorin, beslist dat de hele LFD-groep bij
elkaar op complex R moet komen. Qua
ruimte levert dit geen problemen op. 'We
hebben in principe nog 4.000 m2 beschik
baar. Wel zal deze operatie ten koste van
onze reserve m2 gaan.'

" ..~-- , ""------ . \

~<-J '<''''"J. \ ' ,),L.. <" ~ ~---y
Op RAF-p komen in de eerste fase tien kantoren.

Verbouwing RAF, RO en RE
Om aan alle medewerkers en activi

teiten van LFD een goed onderkomen te
kunnen bieden, is een aantal verbouwin

gen noodzakelijk. Zo wordt RAF-2 uitge
breid om ruimte te kunnen bieden aan de
LFD-ontwikkellaboratoria. 'Dit worden
stofarme ruimtes die voldoen aan stof

klasse 10.000', legt Van der Horst uit. 'In
een gedeelte van de kelder van RAF
komen de doka's en op RO komen de
opdampactiviteiten.' Als alles volgens plan
ning verloopt, zijn RAF-2, RAF-kelder en
Ra eind augustus gereed. 'Maar dan zijn
we er nog niet', vervolgt hij. 'Ook RE eer
ste beuk en deels tweede beuk wordt

voor de LFD-groep geschikt gemaakt.
Hier komen op de begane grond een aan
tal kantoren en nog een elektrotechnisch
laboratorium. Om hiervoor ruimte te

De verbouwing van RAF-p verloopt
nog precies volgens schema. 'Deze ruimte
is vrijgekomen, omdat de ontwikkel- en
productieactiviteiten van de Proeffabriek
naar RAD en Ra zijn verplaatst', legt Van
de Horst uit. De verbouwing van RAF-p is
verdeeld in twee fasen. In de eerste fase

worden alle oude machines met bijbeho
rende installaties van de Proeffabriek ont
manteld en afgevoerd. In een deel van de
hierdoor vrijgekomen ruimte komen tien
kantoren. Naar verwachting worden deze
eind juni opgeleverd. In het resterende
deel komen nog eens twaalf kantoren plus
enkele conferentiekamers en spreekka
mers. Als alles volgens planning verloopt,
is de gehele verbouwing van RAF-p eind
2000 gereed. De kosten van deze opera
tie liggen rond de één miljoen Euro.

LFD

Opslagruimte in kelder RAF
Ook de kelder van RAF is deze

zomer aan de beurt. 'Een deel van de kel

der werd door de voormalige
Proeffabriek gebruikt', vertelt Van der
Horst. 'De daar aanwezige machines met
bijbehorende installaties worden eveneens
ontmanteld en de vrijgekomen ruimte
wordt opslagruimte voor de bewoners
van RAF. En dat kunnen ze goed gebrui
ken ook, want op dit moment worden
nog veel teveel spullen op de gangen en
op de afdelingen bewaard. Verder wordt
de oude plotterruimte doka-meetruimten
voor de LFD.'

Naast het verbouwen van de ruim

ten van de voormalige Proeffabriek vinden
op dit moment nog diverse andere ver
bouwingen plaats. Deze hangen samen
met de komst van de LFD-groep naar
complex R. De circa vijftig LFD-medewer
kers werken nu nog vanuit verschillende
locaties. Een deel van hen is gehuisvest op
RAF-2, Ra, RU en RE. De overige mede-

I
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Jubilaris Faas Versteegt

Fascinatie voor medium tv gaat nooit over
'Het medium televisie is een geweldig product. Bij de televisie vergeleken is

de computer maar een leuk speeltje. De tv heeft veel meer impact', stelt Faas
Versteegt (58). Al veertig jaar houdt de jubilaris zich bezig met meettechnologie
aan beeldbuizen. Eerst als.laboratoriumassistent en nu test hij als meettechnoloog
de betrouwbaarheid van het gereed product. Zijn fascinatie voor het medium tv,
in combinatie met zijn in militaire dienst opgelopen gehoorbeschadiging waardoor
hij zich onbewust heeft geconcentreerd op het visuele aspect, zorgde ervoor dat
hij nooit de behoefte voelde om van werkterrein te veranderen.

Versteegt bij de schakeltest, voor het meten van de betrouwbaar
heid.

'De proces
technologie weet
alles van de fabrica

ge van beeldbuizen.
De meettechnolo

gen houden zich
bezig met het
gereed product. Wij
meten de samples
en laten daar statis

tieken op los om te
kijken of de buis
voldoet aan de

technische specifica
ties.' De betrouw
baarheid of reliabili

ty vindt Versteegt
het meest interes-

sante aspect van zijn werk.
Hij en zijn mensen testen niet alleen de
producten van de Modelshop, die veel
werk met zich meebrengen, maar ook
die van de IPC's. 'Dit laatste is eigenlijk
niet de bedoeling en dit proberen we
ook af te bouwen', zegt Versteegt.
'Zolang ze elders echter niet beschikken
over de equipment, de mensen en de
vaardigheden. zijn we niet te beroerd
om een handje toe te steken.'

Jubileum verzet
De officiële datum voor zijn jubi

leum is 27 juni. De meetspecialist heeft
deze datum echter twee dagen verzet.
Daardoor kan hij tenminste aanwezig
zijn op de Reliability Meeting in gebouw
TX, waar dan alle lPC's vertegenwoor
digd zijn. 'Ik ben geen slaaf van mijn
werk, maar feestvieren kan immers altijd
nog', stelt de gedreven jubilaris. Zelfs na
veertig jaar blijft het medium tv hem
boeien. 'Hoewel de tv-buis in feite al

honderd jaar oud is, is het een merk
waardig product, waar vanalles mis mee
kan gaan.' I

Nieuwe verkiezingen:

OR en oe zoeken
niet-meelopers

•mix van

Het liefst zou Roger Seys, voorzitter van de Ondernemingsraad DCE, 1700
kandidaten noteren voor de verkiezingen eind november. Deze verkiezingen
moeten de bezetting opleveren van de OR die zich -zoals het er nu uitziet
bezighoudt met de Site, Headquarters en de Central Gun Factory. Bovendien
behartigt de OR de collectieve aangelegenheden. Parallel aan de OR wordt een
Onderdelencommissie (OC) benoemd. De bevoegdheid van deze OC omvat de
hele poot innovatie; PPD, PTE, BTG en LFD. In totaal zijn er straks waarschijn
lijk 25 zetels te vergeven. Zeventien voor de OR en twaalf voor de OC, waarvan
vier personen zowel een OR als een OC-pet zullen dragen.

Over de opkomst van de kiezers
heeft de OR van DCE niet te klagen.
Gemiddeld zeventig procent van de men
sen kwam in het verleden stemmen. Seys
verwacht dat dit nu weer zo zal zijn,
omdat de OR de laatste jaren een actieve
rol heeft gespeeld. Bijvoorbeeld bij de

reorganisatie van de Proeffabriek en de
transformatie van de EED naar de PTE, de
verzelfstandiging van de PU Phosphoren &
Multiforms en de oprichting van de
Innovatiepoot. Ook de komende tijd zal
hectisch zijn vanwege de campus, de CGF
en herallocatie voor productie.
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Geen beloning
Omdat er meer mensen nodig zijn

dan voorgaande keren, wil de voorzitter
reeds nu aandacht vestigen op de komen
de verkiezingen. Van de kandidaten ver
wacht hij een stukje gevoel voor sociale
rechtvaardigheid en betrokkenheid bij de
maatschappij. Ook vergt het een stukje
idealisme, vult Ivo Vandormael aan. 'Als
OR lid doe je in de ogen van je brood
makkers nooit genoeg, terwijl je brood
heer van mening is dat je teveel energie in
de OR steekt. Een beloning moet je niet
verwachten. Maar als je dan een enkele
keer een signaal krijgt dat je het goed
doet, weet je weer waarom.'
(lees verder op de volgende pagina)



(vervolg van pagina 7)

Breed spectrum
Seys raadt niemand aan om net als

hij zestien jaar in de OR te zitten. 'Zo'n
lange periode heeft beslist een negatief
effect op je carrière.' Vandormael die zo'n
tien jaar op het OR-pluche zetelde, kan
dit beamen. 'Voor nieuwe medewerkers

die zich willen profileren binnen het

bedrijf kan één zittingsperiode erg nuttig
zijn', meent Seys. Aan de andere kant kan
de OR ook niet zonder de ervaring en de
durf van de mensen die uitgegroeid zijn in
salaris. Het ideale profiel van zowel de
OR als de OC-kandidaat is dan ook

moeilijk te geven. Seys: 'We verkiezen een
zo breed mogelijk spectrum. Mannen en
vrouwen, oud of jong, functiegroepen en

vakgroepen, iedereen is welkom. Wel
zoeken we mensen met gevoel voor spel
regels, maar beslist géén meelopers. Het
mag af en toe best knallen.'
Gegadigden kunnen voor informatie
terecht bij de voorzitter of bij OR secre
taris Frans Housen.

PPD-er André Duijmelink maakt elektronische muziek:

'Ikben een beetje allergisch voor,
zang

Op de zolder van André Duijmelink staat een groot aantal

synthesizers.

Honderden meters kabel en ongeveer vijftien synthesizers 'sieren' de zolder
van André Duijmelink, Devèlopment Engineer bij de Mechanical Deflection Unit
Group, PPD. Honderden nummers met vooral 'technohouse' heeft hij inmiddels
opgenomen, maar commerciële ambities heeft hij niet. Daar valt geen droog
brood mee te verdienen, luidt zijn commentaar. Wel draaide André in zijn stu
dententijd met twee vrienden regelmatig op mega houseparty's in de Randstad.
'Als een soort elektronische diskjockey', lacht hij. 'Inmiddels verkeert de PPD-er
in een rustiger vaarwater. 'Omdat deze optredens niet te combineren zijn met
een werkritme heb ik er een punt achter gezet, maar met het componeren van
elektronische muziek ga ik onverminderd door.'I

De liefde voor muziek kreeg
Duijmelink met de paplepel ingegoten.
Zijn vader speelde veertig jaar als trom
pettist in een oude stijl jazzorkest. André
raakte als 14-jarig knaapje al gefascineerd
door de mogelijkheden van de elektroni
sche muziek. Omdat ik zowel geïnteres
seerd ben in muziek als techniek sprak
deze combinatie mij bijzonder aan', aldus
André. Van zijn vader kreeg hij zijn eer
ste synthesizer cadeau. 'De elektronische
muziek stond toen nog in de kinder
schoenen', vertelt de muzikant. 'De syn
thesizers waren in die tijd analoge toon
generatoren. Om zo'n apparaat te kun
nen bedienen, moest je nog echt ver
stand van knoppen hebben.'

Van analoog naar digitaal
Eind jaren '70 werd de synthesizer

opeens razend populair in de wereld van
de popmuziek. André raakte met name
geïnspireerd door de muziekstijl van
groepen als Jean Michel Jarre, Kraftwerk
en Yazoo. 'Zij kwamen met iets com
pleet anders, een nieuw soort geluid en
andere ritmes. Voor mij was het liefde
op het eerste gezicht.'
Midden jaren '80 betekende een cultuur
omslag in de elektronische muziek. De
analoge synthesizer werd opgevolgd

door de digitale synthesizer met MIDI
interface. 'Hierdoor werd het mogelijk
om heel veel apparaten aan elkaar te

koppelen', legt Duijmelink uit. 'Bovendien
kan de informatie nu ook digitaal worden
opgeslagen.' Op het moment is qua tech
niek bijna alles mogelijk. 'Je kunt met de
computer alles: van muziek componeren,
inspelen, corrigeren tot afspelen.

Bladmuziek met de hand gemaakt, komt
nog nauwelijks voor.' Ondanks dat ieder
een tegenwoordig muziek op de compu
ter kan maken, blijft het volgens André
moeilijk om iets echt goeds in elkaar te
zetten. 'Het lijkt misschien makkelijk,
maar dat is het zeker niet.'

Houseparty
In de loop der jaren veranderde de

muziekvoorkeur van de PPD-er. In de

tijd dat hij nog regelmatig op housepar
ty's 'draaide', componeerde hij met name
technohouse. Sinds begin jaren '90 houdt

hij van wat meer rustigere
muziek. Zijn voorkeur gaat
hierbij uit naar instrumen
taal. Zang ziet hij als eên
noodzakelijk kwaad. 'Ik ben
een beetje allergisch voor
zang', bekent hij eerlijk. 'Als
er dan toch een menselijk
stemgeluid in voor moet
komen, vind ik wel dat het
elektronisch moet worden
herbewerkt.'

Muziek moet je
voelen

Zeker één avond per
week brengt André achter
zijn synthesizers, samplers
en ritmeboxen door. 'Met

name om te experimente
ren', legt hij uit. Het liefst
zou hij hierbij de volume

knop vol open zetten. 'Muziek moet je
voelen en dat kan alleen als je het hoort
op de geluidssterkte zoals het bedoeld is.
Maar als ik de muziek heel hard zou zet

ten, kan de hele straat "meegenieten".
Dus daar houd ik zeker rekening mee.'
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