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AMOLF-promovendus Said Rodriguez 

heeft de jaarlijkse FOM-prijs voor het 

beste proefschrift in de natuurkunde 

gewonnen. In zijn proefschrift  

‘Coupling Light and Matter in Metallic 

Nanoparticle Arrays’ beschrijft hij een 

aantal onderzoeken die ons begrip over 

de interactie tussen licht en materie 

vergroten. Rodriguez promoveerde in 

september 2014 cum laude aan de TU/e 

in de AMOLF-groep van Jaime Gómez 

Rivas. Veel van de concepten die hij 

onder de loep nam zijn niet alleen van 

fundamenteel belang, maar 

dragen ook bij aan de ont-

wikkeling van bijvoorbeeld 

ledverlichting.

Eén van de successen van 

Rodriguez’ promotieonder-

zoek bij AMOLF was het ont-

werp van een nieuw soort 

nanoschaal antenne voor 

licht, in de vorm van een 

piramide. De schuine vorm 

vergroot de interferentie 

tussen de magnetische en 

elektrische velden van het 

licht. Daardoor is de anten-

ne in staat om verschillende 

kleuren licht te versterken 

en in tegenovergestelde richtingen 

uit te zenden. De ontdekking zou leds 

efficiënter kunnen maken. Deze, en an-

dere toepassingsgerichte oplossingen, 

zorgden ervoor dat het onderzoek van 

Rodriguez in samenwerking met Philips 

Research tot vier patenten leidde.

Rodriguez zal de prijs, ter waarde 

van 10.000 euro, op 19 januari 2016 in 

ontvangst nemen, tijdens het congres 

Physics@FOM Veldhoven.•
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Said Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez 
wint FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2015

Pieter Rein ten Wolde en 
Andrea Alù benoemd tot 
APS-fellow 
De American Physical Society (APS) maakte dit najaar 

bekend dat AMOLF-groepsleider Pieter Rein ten Wolde en 

AMOLF-visiting scientist Andrea Alù benoemd zijn tot APS 

fellow. De leden van de APS kiezen zelf wie van hen fellow 

mag worden. Een dergelijke benoeming is voor slechts 

één op de tweehonderd leden weggelegd en is daarmee 

een eervolle erkenning van de collega-wetenschappers 

voor de bijdrage van de fellow aan het vakgebied.

Ten Wolde was 

voorgedragen door 

de APS-leden van 

de Division of  

Biological Physics 

vanwege “het 

verklaren van de 

ontwerpprincipes 

van biochemi- 

sche netwerken 

door degelijke  

theorie en innova-

tieve rekentechnie-

ken.”

De Division of Laser 

Science droeg Alù 

(University of 

Texas, Austin) 

voor om zijn be-

langrijke bijdrage 

aan de theorie en 

toepassingen van 

elektromagnetis-

me, nano-optica, 

plasmonics en  

metamaterialen.•
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Tom Shimizu is per 1 september benoemd tot bijzonder 

hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. 

Zijn leeropdracht is Experimental Physics of Behavior. 

Bij AMOLF is Shimizu leider van de onderzoeksgroep 

Systems Biology. 

Andere AMOLF-groepsleiders met een aanstelling  

bij de VU zijn Gijsje Koenderink en 
Pieter Rein ten Wolde, beiden werkzaam in de 

Systems Biophysics afdeling van AMOLF.•

Tom Shimizu hoogleraar aan 
de Vrije universiteit

Andrea Alù wint prijs in Texas 

 

Op 8 december maakte de Academy of Medicine,  

Engineering & Science of Texas (TAMEST) bekend dat  

Andrea Alù de ‘2016 Edith and Peter O’Donnell Award’  

gewonnen heeft. Deze prijs is een erkenning voor de  

uitzonderlijke bijdrage van een in Texas gevestigde  

onderzoeker aan één van de volgende vakgebieden:  

gezondheid, industriële wetenschappen en technolo- 

gische innovatie. Alù ontvangt de prijs van $ 25.000  

tijdens het jaarlijkse congres van de Academy op  

21 januari.•


