
 
 
 
Notulen van de op 3 juli 2019 gehouden PLOT ledenbijeenkomst bij Accell in Heerenveen 
 
Aanwezig zijn: 
 

1. Abronix B.V.     Ad Bastiaanssen 
2. Accell     Catharinus Helfrich 
3. Accell     Marten-Hans de Jong   
4. Adimec     Bram Jessen 
5. C.N. Rood     Ivo Kauffmann 
6. C.N. Rood     Geoffrey Raetsen 
7. Eurofins Materials Science Netherlands B.V. Ben Broers 
8. Eurofins Materials Science Netherlands B.V. Marcel van Doesburg 
9. Eurofins Materials Science Netherlands B.V. Pieter Klaassen 
10. Fokker Elmo B.V.     Benny de Bert 
11. J.J. Bos BV     Ramon van ’t Hoff 
12. MASER Engineering B.V.   Michel Faber 
13. R2R reliability support     Harry Roossien 
14. Signify     Boudewijn Jacobs 
15. V2i      Erik Veninga 

 
Alsmede aanwezig namens het bureau van de vereniging: 
FHI Jacqueline Lycklema 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 
Harry Roossien heet de leden van harte welkom en opent om 13.10 uur de bijeenkomst. Hij bedankt 
Accell voor de gastvrijheid. Thema van vandaag is “Corrosie”. 
 
De agenda wordt aangepast, omdat de rondleiding naar voren wordt gehaald zodat we de fabriek ook 
nog echt in werking kunnen zien. 
 
2. Mededelingen vanuit het bestuur 
 
Het bestuur licht een aantal activiteiten van de vereniging toe. 
 
Update CEEES bijeenkomst in Basel en EWS 
Van 18 t/m 20 september 2019 vindt de conferentie European Wheathering Symposium EWS plaats. 
Op 17 september zijn de Europese werkgroepen.  
Vertrek is op 18 september waarna de groep zich aan kan sluiten bij de technische tour naar 
laboratorium Huntsman Advanced Materials. Voorafgaand aan het diner probeert Harry Roossien alle 
corrossie-specialisten twee uur lang bij elkaar te krijgen. 
 
Op 19 en 20 september vindt de daadwerkelijke conferentie plaats. Op 20 september vertrekt de 
groep weer terug naar Nederland. Het volledige programma is terug te vinden op 
https://www.weathering-symposium.org/index.php/program/16-program en is rond gestuurd samen 
met de uitnodiging.  
 
De reis kost € 650,- exclusief extra kosten. PLOT wil graag iets voor haar leden doen en biedt een 
financiële bijdrage vanuit het eigen vermogen waardoor er nu een eigen bijdrage gevraagd wordt van 
€ 150,- per persoon. Een goede mogelijkheid voor PLOT-leden om deze conferentie bij te wonen en 
andere specialisten te ontmoeten en te netwerken. De deadline voor inschrijven staat op week 29. 
   
 
 
 

https://www.weathering-symposium.org/index.php/program/16-program


PLOT Showcase 2019 
 
Dit jaar zal de PLOT Showcase plaatsvinden op 20 of 21 november. Offertes zijn opgevraagd bij een 
aantal locaties te weten, High Tech Campus Eindhoven, Evoluon Eindhoven en Seats to Meet 
Eindhoven (alleen 20 november). Zodra de datum en locatie bekend zijn, zal de inschrijving worden 
gestart.  
 
Harry Roossien daagt de groep uit om tijdens de PLOT showcase te vertellen over leuke en 
interessante projecten waar ze nu mee bezig zijn of net hebben afgerond. Het voorstel is om de 
presentaties in te delen binnen de drie parallelle thema’s vanuit de werkgroepen. Dan kunnen de 
onderlinge presentaties ook goed op elkaar aansluiten. 
 
De Development Club leden uitnodigen of ze iets kunnen vertellen over bepaalde testen waar ze mee 
bezig zijn.  
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de vorige bijeenkomst is er een oproep geweest voor een bestuurslid. Marcel van Doesburg 
(Eurofins Materials Science Netherlands B.V.) is voorgedragen en Davy Pissoort (KU Leuven) is 
benaderd. Davy Pissoort is een goede toevoeging binnen het bestuur, omdat PLOT meer wil 
samenwerken met BSDE en hij hiervan de voorzitter is. Een gesprek met Marcel van Doesburg moet 
nog plaatsvinden om, samen met hem, te bepalen wat hij toe kan voegen. Marcel wordt uitgenodigd 
bij de eerste BVG PLOT. (actie: FHI) 
 
Elevatorpitches 
Er zijn geen elevatorpitches. 
 
Werkgroep Reliability  
Erik Veninga geeft een toelichting op de vorige bijeenkomst die plaats heeft gevonden van de 
werkgroep reliability. Het thema was Physics of Failure (PoF). Erik licht het plan PoF toe op basis van 
cases. Dit is een leermodel voor de groep. De volgende vergadering gaat de men aan de slag met de 
opzet van het testmodel. 
 
Werkgroep Klimaat 
Boudewijn Jacobs geeft een toelichting op de vorige vergaderingen van de werkgroep klimaat. De 
bijeenkomsten zijn altijd heel interactief. Vertaalslag met de praktijk is heel belangrijk. Hij vertelt ook 
nog over de verdere aanpak; test samples gaan definiëren, het liefste met elektronica. Er wordt een 
overzicht gemaakt van interessante literatuur en dit overzicht delen via Googledocs. Seminars op het 
gebied van corrosie opzetten en internationaal input krijgen over elektronica en corrosie.  
 
3.  Rondvraag 
 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 
  
4. Sluiting, volgende vergadering 
 
Om 16.00 uur wordt de vergadering gesloten. 


