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TU’s werpen financiële barrière 
op tegen Pakistaanse promovendi
De drie TU’s willen niet op
grote schaal Pakistaanse pro-
movendi toelaten die met een
Pakistaanse studiebeurs naar
Nederland gestuurd worden. 
Ir. Hans van Luijk, voorzitter
van de TU Delft en van de 3TU,
heeft bemiddelende orga-
nisatie Nuffic vorige maand per
brief laten weten dat de drie
universiteiten een bedrag van
minstens 17.500 euro per jaar
in rekening zullen brengen
voor begeleiding van de ‘gratis’
promovendi.

“Omdat Nuffic contracten afsluit
met Pakistan, moeten wij ze
maar plaatsen?”, vraagt Van Luijk
zich hardop af. “We laten ons
geen contingent promovendi op-
dringen. We willen zelf bepalen
wie we plaatsen.” 
Desgevraagd laat TU/e-woord-
voerder Peter van Dam weten dat
ook veiligheid ‘geen onbelang-
rijke factor’ is in de overweging
om geen Pakistaanse promo-

vendi te plaatsen in Eindhoven.
In de jaren zeventig wist de
Pakistaanse atoomspion Khan in
Nederland de kennis te ver-
zamelen die Pakistan in staat
stelde atoomwapens te maken.
Volgens Van Luijk speelt dit
echter geen rol bij het opstellen
van de maatregel. “Dat is al zo
lang geleden.”
Pakistan geeft dit jaar 199 stu-
denten die zijn geselecteerd door
Nuffic (Stichting Nederlandse
organisatie voor internationale
samenwerking in het hoger
onderwijs) een maandelijkse
beurs van 975 euro en onkosten-
vergoeding (voor vier jaar) om
aan een Nederlandse universiteit
te gaan promoveren. De universi-
teiten hoeven de promovendi
geen salaris te betalen. Van de
199 zouden iets meer dan vijftig
een plek moeten krijgen aan een
der TU’s.
De studenten komen in het kader
van het Pakistaanse HEC-
programma (Higher Education

Commission), waarin Nederland
sinds 2004 een partnerland is,
naast onder meer Duitsland en
Frankrijk. In maart van dit jaar
waren volgens Nuffic al zo’n
tachtig HEC-promovendi in
Nederland aan het werk,
waaronder een aantal op de TU/e,
bevestigt TU/e-woordvoerder
Peter van Dam. Begin 2008 is er
een nieuwe instroomronde. De
genoemde 17.500 euro-regel zal
waarschijnlijk pas ingaan voor
deze nieuwe lichting, omdat de
afspraken voor de huidige groep
al vaststaan.

Opmerkelijk
Volgens Nuffic staan de drie TU’s
alleen: de andere universiteiten
zouden geen problemen hebben
met de Pakistaanse bursalen. Het
feit dat bèta-promovendi, die
schaars zijn, geweerd worden is
opmerkelijk, vooral omdat ze
‘gratis’ zijn, vertelt een Nuffic-
medewerker. 
Dat de HEC-promovendi ‘gratis’

zijn, klopt niet, reageert Peter van
Dam. De bijdrage van 17.500
euro per jaar zou niet genoeg zijn
om de kosten aan begeleiding,
apparatuur en overhead af te
dekken, zou blijken uit bereke-
ningen. Voor kostendekkend-
heid zou volgens Van Dam
35.000 euro per jaar nodig zijn.
Een andere reden waarom de
HEC-promovendi niet met open
armen ontvangen worden, is dat
ze verplicht worden om direct na
het behalen van hun PhD-titel
terug te keren naar hun land, zegt
Van Dam. Bovendien haalt de
TU/e liever promovendi uit
landen waar haar partners 
-bedrijven of universiteiten- sterk
aanwezig zijn. Daar valt Pakistan
niet onder.
Pakistan klopte overigens begin
vorig jaar ook al aan bij de drie
TU’s, voor steun bij het opzetten
van een technische universiteit
in het Pakistan. Ook toen
werkten de TU’s niet mee./.

HaperHaperende inende inssttaall latie onthulatie onthulltt lulusstrumctrumcaadedeau au Simon Simon StStevevinin
UUiittllaatteenn,,  vvuuuurr,,  eemmmmeerrss,,  ggiieetteerrss,,
eeeenn  cciirrkkeellzzaaaagg,,  bbiieerrkkrraatttteenn,,  ggrroottee
ddoommiinnoosstteenneenn..  SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg
SSiimmoonn  SStteevviinn  ooppeennddee  ddee  eeiiggeenn  lluuss--
ttrruummwweeeekk  aaffggeellooppeenn  mmaaaannddaagg  mmeett
eeeenn  ggrroottee  iinnssttaallllaattiiee,,  ddiiee  vviiaa  eeeenn
aaaanneeeennsscchhaakkeelliinngg  vvaann  mmeecchhaanniiss--
mmeess  hheett  ccaaddeeaauu  vvaann  ddee  vveerreenniiggiinngg
aaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  mmooeesstt  oonntthhuull--
lleenn..  DDee  rreeggeenn  eenn  sstteerrkkee  wwiinndd  llaannggss
hheett  HHooooffddggeebboouuww  oonnttrreeggeellddeenn  ddee

cceerreemmoonniiee::  ddee  iinnssttaallllaattiiee  hhaadd  oopp
vvrriijjwweell  aallllee  ppuunntteenn  hheellppeennddee
hhaannddjjeess  nnooddiigg  oomm  uuiitteeiinnddeelliijjkk  hheett
ddooeekk  vvaann  hheett  ccaaddeeaauu  ttee  ttrreekkkkeenn,,
eeeenn  ggrroottee  kkllookk..
HHeett  uuuurrwweerrkk  kkrriijjggtt  eeeenn  ppllaaaattss  oopp
hheett  ggrraassvveelldd  ttuusssseenn  hheett  HHooooffdd--
ggeebboouuww  eenn  VVeerrttiiggoo..  MMaaaarr  nnuu  nnoogg
nniieett,,  wwaanntt  ddee  kkllookk  iiss  nnoogg  nniieett  aaff..
““DDaaaarr  wwoorrddtt  aaaann  ggeewweerrkktt””,,  zzeeii
JJoorriinnee  HHeelliinngg,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  SSiimmoonn

SStteevviinn,,  bbiijj  ddee  oonntthhuulllliinngg..
OOnnddeerrddeelleenn  vvaann  ddee  lluussttrruummwweeeekk
zziijjnn  oonnddeerr  mmeeeerr  eeeenn  ddiinneerr  vvoooorr  ssttuu--
ddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss,,  eeeenn  llaasseerr--
qquueessttccoommppeettiittiiee  iinn  ddee  WW--hhaall,,  eeeenn
bboorrrreell  oopp  ddee  mmiiddddeennbbeerrmm  vvaann  ddee
MMoonnttggoommeerryyllaaaann  eenn  eeeenn  ffeeeesstt  iinn  ddee
EEffffeennaaaarr,,  ssaammeenn  mmeett  ddee  eevveenneeeennss
vviijjffttiiggjjaarriiggee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn
JJaappiiee  eenn  TThhoorr..  SSiimmoonn  SStteevviinn  wwoorrddtt
oopp  3300  ookkttoobbeerr  ooffffiicciieeeell  vviijjffttiigg..  

FFoottoo::  PPeetteerr  SSppiijjkkeerr

OOpp  ddiinnssddaaggmmiiddddaagg  wweerrdd  llaasseerr--
qquueesstt  ggeessppeeeelldd  iinn  ddee  WW--hhaall..
FFoottoo::  IIrreennee  WWoouutteerrss

DFEZ-hoofd Lenoir
verlaat TU/e
Drs. Henk Lenoir (57), hoofd van
de Dienst Financiële en Econo-
mische Zaken (DFEZ), verlaat
per 1 januari 2008 de universi-
teit. Lenoir, die vijf jaar in dienst
was als baas van DFEZ, gaat als
freelancer interim- en consul-
tancywerk doen. Er is nog geen
opvolger bekend. De afscheids-
receptie heeft plaats op dinsdag
11 december in de University
Club om 16.00 uur.

TU/e-prof ook
naar Nijmegen
TU/e-deeltijdhoogleraar prof.dr.
Hans Zantema (W&I) is sinds 1
september ook deeltijdhoog-
leraar aan de Radboud Universi-
teit in Nijmegen. Hij heeft daar
de bijzondere leeropdracht
‘Applications of term rewriting in
theorem proving’ aanvaard.
‘Term rewriting’ is een formaat
voor het beschrijven van bereke-
ningen. ‘Theorem proving’ is een
technologie om wiskundige bewij-
zen met behulp van de computer
te controleren. Zantema richt
zich binnen zijn vakgebied onder
meer op het automatisch vinden
van oplossingen van problemen
met een grote zoekruimte. 
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De week van/Rik
Rik Mestrom (20) is derdejaars

Scheikundige Technologie en lid van de
lustrumcommissie van 
studievereniging Japie.

MMaaaannddaagg::  De dag begint goed, ik verslaap
me en ik heb nog maar een halfuurtje om
de trein te halen. Gelukkig word ik
geholpen en zo lukt het me om binnen
anderhalf uur vanuit mijn bed in Susteren
rond acht uur in Helix aan te komen.
Daarna snel door naar de ingang aan de
Kennedylaan, er moet nog geflyerd
worden voor het lustrumfeest. ’s Middags
hiervoor nog kaarten verkocht. Om half
vier arriveren zevenhonderd autobanden
voor de kartbaan, inclusief enkele zeer
behulpzame medestudenten. De banden
moeten de W-hal in, het parkeerterrein is
pas op dinsdag vrij.

DDiinnssddaagg:: De hele dag practicum gehad,
totdat om vier uur nog eens zevenhonderd
autobanden aankomen. Ondertussen is al

een groot deel van de kartbaan uitgelegd
en om vijf uur is hij klaar. Om half zeven
wordt in de F.O.R.T. Chinees bezorgd,
daarna begint het Chemiecafé. Na twee
bierestafettes en nog wat meer plezier
vertrek ik om elf uur naar mijn kamer.

WWooeennssddaagg:: Om acht uur ben ik aanwezig
bij de kartbaan. We regelen nog een paar
laatste zaken en om negen uur komen de
karts. Wanneer deze warmdraaien,
overvalt mij een groot enthousiasme; de
hele dag zullen deze autootjes over het
parkeerterrein scheuren! De dag verloopt
geweldig, en er blijven maar mensen
komen die graag een rondje rijden. Om
vier uur worden de karts weer ingeladen.
Even later zijn we bezig met de banden op
te ruimen. In de F.O.R.T. wordt nog even
nageborreld en moe maar zeer voldaan ga
ik naar huis.

DDoonnddeerrddaagg::  Na de middagpauze ga ik nog
even naar college, totdat om drie uur de

rest van de banden
weg gaat en we
eindelijk klaar
zijn. Nog even
naar de
donderdag-
middagborrel
en op tijd naar
huis.

VVrriijjddaagg:: Nog wat
werk verzet voor een presentatie volgende
week. In de pauze vergadering met de
lustrumcommissie en daarna eindelijk de
trein.

ZZaatteerrddaagg::  ’s Avonds in Dieteren naar een
geweldig optreden van de Janse Bagge
Bend.

ZZoonnddaagg::  ’s Ochtends harmonierepetitie en
‘s middags naar de kermis bij familie. Op
tijd naar bed, want maandag begint weer
een nieuwe week.

Niet dat hij de studentenmuziek
beu is, allesbehalve. “Het is
geweldig om met studenten te
werken”, vertelt hij. “Ik herken
nog heel veel uit mijn eigen stu-
dententijd in de studenten van
tegenwoordig. Jongvolwassenen
die gaan studeren, zijn nog een
beetje naïef. En dat bedoel ik

juist positief. Ze staan nog wat
los van de wereld, zijn nog heel
open en fris. Maar het zijn ook
heel intelligente mensen, zodat
je altijd dingen goed kunt uit-
leggen. Dat heeft me heel erg
gemotiveerd om Auletes (het
harmonieorkest van studenten
muziekgezelschap Quadrivium,
red.) te blijven begeleiden, ook al
loopt mijn agenda de laatste drie
jaar eigenlijk al over.”
Stoppen met Auletes was al een
keer eerder in het hoofd van de
dirigent opgekomen. Zo’n zeven
jaar geleden had Van de Braak
sterk het gevoel dat hij niet meer
verder kwam met het orkest.
Onder zijn leiding was Auletes
gegroeid van vijftien naar veertig
man, maar daar bleef het bij.
Nog lang niet voldoende voor
een complete bezetting van een
harmonieorkest. Van de Braak:
“Toen heb ik iets verzonnen om
nog meer leden te trekken. We
gingen grotere projecten op-
zetten.” En die opzet slaagde.
Auletes speelde een avond vol

met de bekendste musical-
muziek en uit dezelfde tijd
dateren de sfeervolle kerstcon-
certen in Helmond en Weert.
“Plotseling speelden we soms
voor zevenhonderd man
publiek. Dat waren de meeste
studenten helemaal niet
gewend. Ik heb wel mensen met
tranen in de ogen van ontroering
op het podium zien zitten.”
Mede door die grote uitvoerin-
gen, zoals ook de Carmina
Burana in het lustrumjaar van
de universiteit, is Auletes onder
Van de Braak gegroeid naar dik
zestig vaste leden. Daaronder
ook veel oud-studenten die, in de
woorden van Van de Braak, “niet
meer uit het orkest zijn weg te
slaan.” Die amateurmuzikanten
probeert hij het samenspelen bij
te brengen. Want dat is de taak
van een dirigent: al die indivi-
duen moeten met z’n allen goed
gaan klinken. “Ik had in het
begin wel moeite met het analy-
tische van de TU/e-studenten.
Bij muziek komt emotie kijken

en die heb ik ze soms bijna door
de strot moeten duwen. Maar
het heeft wel geholpen. Het is de
kunst van het loslaten hè. Een
student noemde dat laatst
‘spelen zonder maatstrepen’.
Dat vond ik wel een mooie uit-
drukking. Als je goed hebt 
gerepeteerd met z’n allen dan
heb je tijdens de uitvoering altijd
een paar momenten waarop je
denkt: ‘Hier doen we het voor’.
Dan kijk je zo eens rond en dan
zie je al die gelukzalige blikken
en denk je: wauw!”
Van de Braak constateert
simpelweg dat zijn agenda vol
zit. Zijn privéleven lijdt er niet
onder, dus hij vindt het niet erg.
Maar hij wil nog zoveel. “Ik wil
niet stil blijven staan. Hoe
langer je dit werk doet, hoe meer
de herhaling erin sluipt. Voor
veel dingen is dat ook goed,
maar ik kom tijd tekort om
mezelf op nieuwe gebieden te
ontwikkelen. En je leeft maar
één keer.” En dus gaat Van de
Braak met zijn blazersensemble

Zuiderwind een opera maken,
die begin 2009 in première
moet gaan. Een andere droom
van hem is het oprichten van
een nieuw orkest. “Ik realiseer
me dat het raar klinkt, nu ik stop
bij Auletes. Maar ik wil zelf een
modern harmonieorkest vormen
dat niet zo aan een regio gebon-
den is. Ik wil het traditionele
blaasorkest als kunstvorm neer-
zetten, minder als vereniging.
Ach ja, er zullen wel mensen
zijn die denken dat ik een mid-
lifecrisis heb. Maar alles wat ik
doe, doe ik met plezier.”/.
Op 16 november neemt Auletes in
Muziekcentrum Frits Philips afscheid
van dirigent Jos van de Braak. Het orkest
pakt groots uit met een uitvoering van
The Queen Symphony voor viool- en
pianosolisten, een koor van twee-
honderd zangers en een uitgebreid
harmonieorkest. Hierin is de muziek
van rockband Queen op klassieke wijze
verpakt.

Jim Heirbaut
Foto: Bart van Overbeeke

De weken van Jos van de Braak
(48) hebben tien dagen, zo

lijkt het. Niet alleen runt hij
een muziekuitgeverij,

daarnaast dirigeert hij ook nog
eens bij harmonieorkesten in
Thorn, Beek en Donk, Loon op

Zand, Bocholtz en bij het
professionele blazers-

ensemble Zuiderwind. En bij
het Eindhovense studenten

harmonieorkest Auletes,
tenminste, nog tot 16

november. Dan houdt Van de
Braak het na vijftien jaar 

voor gezien.

“Studenten zijn nog heel open en fris”

Jos van de Braak



Begroting OCW: Extra miljoenen voor
toponderzoek en beter onderwijs
OCW-minister Ronald Plasterk
trekt ruim veertig miljoen uit
om het universitaire onderwijs
over de hele breedte te verster-
ken. In de wetenschap besteedt
hij het geld liever aan top-
onderzoekers. Dat blijkt uit de
nieuwe begroting van OCW.

Het universitaire onderwijs kan
beter, vindt minister Plasterk.
Om de instellingen een handje te
helpen stelt hij tot 2012 gemid-
deld 40 miljoen euro beschik-
baar. Een deel van dat geld komt
uit de aardgasbaten. De universi-
teiten moeten daarmee hun
onderwijs kleinschaliger maken,
programma’s voor topstudenten
ontwikkelen en hun docenten
bijscholen. Ook worden instel-
lingen aangemoedigd een begin
te maken met de graduate
schools, waarin universiteiten
‘promotieopleidingen’ aanbie-
den. Daarvoor is met ingang van
de nieuwe begroting jaarlijks 2
miljoen euro beschikbaar. 
Daarnaast trekt Plasterk struc-
tureel 3,3 miljoen euro uit om de
studieuitval terug te dringen. Het
bescheiden bedrag is ook bedoeld
om meer contacturen te reali-
seren en meer docenten in te
huren.
Ruim 3,4 miljard euro gaat naar
de reguliere ‘lumpsumbekos-
tiging’: de basisfinanciering
waarmee de universiteiten hun
deuren openhouden. Per student
geeft OCW in 2008 gemiddeld

5.800 euro per jaar uit, 100 euro
meer dan dit jaar. Grote herzie-
ningen in de subsidiebereke-
ningen laten voorlopig nog op
zich wachten. In november pre-
senteert de minister zijn strate-
gische agenda, waarin hij met
een voorstel komt voor een nieuw
bekostigingssysteem. 

Onderzoek
Minister Plasterk kiest voor
jonge, veelbelovende onderzoe-
kers: de Vernieuwingsimpuls
van NWO krijgt er structureel 25
miljoen euro bij en komt uit op
een budget van 75 miljoen euro in
2008 en 150 miljoen euro vanaf
2009. 100 miljoen van het uit-
eindelijke budget komt uit de
bekostiging van de universi-
teiten. Daar staat tegenover dat
de universiteiten in de toekomst
geen extra geld meer hoeven te
betalen als een wetenschapper
zo’n NWO-beurs krijgt. De mat-
chingsverplichting vervalt na-
melijk.
De uitbreiding van de
Vernieuwingsimpuls is dus een
stuk minder opzienbarend dan
aangekondigd in de begroting:
bij lange na geen 150 miljoen. In
2007 stond nog maar 13,6
miljoen euro op de OCW-be-
groting voor de vernieuwing-
simpuls. Dat was het staartje van
een meerjarig budget. En daar
kwam volgend jaar 150 miljoen
euro ‘bovenop’.
Het kabinet geeft volgend jaar

minder uit aan toegepast en
maatschappelijk relevant on-
derzoek. Het heeft bijvoorbeeld
de ‘smart mix’ afgeschaft. Dat
was een subsidiepot waarmee be-
drijven en kennisinstellingen ge-
zamenlijk onderzoek konden be-
kostigen. De bezuiniging levert
het Rijk komend jaar 39 miljoen
euro op. 
Er staan wel enkele budgetverho-
gingen en nieuwe subsidies te-
genover. Zo komt er één miljoen
euro per jaar voor het benoemen
van meer vrouwelijke hoog-
leraren en is er jaarlijks twaalf
miljoen beschikbaar voor groot-
schalige research-infrastructuur.
Het structurele budget voor het
hele wetenschappelijk on-
derzoek gaat omhoog: van 26
miljoen euro extra in 2008 naar
ongeveer 67 miljoen euro extra in
2011. Toch betekent dit niet dat
alle wetenschappers volgend jaar
meer te besteden hebben. Er
gaan namelijk minder aard-
gasbaten naar onderzoek.
Daardoor ligt het totale onder-
zoeksbudget in 2008 40 miljoen
euro lager dan in 2007. Wel
wordt uit de aardgasbaten de
tweede fase van het Genomics-
project betaald. Het groot-
schalige geneticaonderzoek
krijgt er de komende jaren 271
miljoen bij, te beginnen met 17
miljoen in 2008 oplopend naar
46 miljoen vanaf 2011.
De studiefinanciering staat voor
3,65 miljard op de OCW-be-
groting, wat neerkomt op een
stijging van 400 miljoen euro ten
opzichte van 2007. Een aan-
zienlijk deel daarvan is toe te
schrijven aan de invoering van
het collegegeldkrediet (120
miljoen euro) en ‘meeneembare’
beurzen voor Nederlandse stu-
denten in het buitenland (34
miljoen euro). De kosten van de
ov-studentenkaart vallen in 2008
ongeveer 270 miljoen euro hoger
uit dan in 2007. De simpele
reden is dat de kosten voor 2007
al grotendeels waren betaald in
2006. (HOP)/.
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Ach en Wee
Kleinste laser ter wereld bij Elektrotechniek
Dr. Martin Hill van de faculteit
Elektrotechniek heeft de klein-
ste laser ter wereld gebouwd.
Daarover is op de website van
het toonaangevende blad
Nature Photonics een voor-
publicatie verschenen. Het
verkleinen van lasers betekent
dat ze sneller worden en
minder energie gebruiken. De
vindingen van Hill vormen dan
ook een grote belofte voor de
telecommunicatie en compu-
ters die schakelen met licht.

De laser bestaat uit een cilinder-
vormig torentje (diameter van
260 nanometer en een hoogte
van 1 micrometer) met laags-
gewijs verschillende halfgelei-
dermaterialen. De trilholte
waarin het licht gevormd wordt,
ontstaat door dit torentje te
omgeven met goud. Door een
kleine elektrische stroom in het
torentje te injecteren, ontstaat
licht en gaat de trilholte als een
laser werken.
Voor de laser werkte de Australiër
Hill, uit de groep Opto-Electronic

Devices, samen met collega’s van
onderzoeksinstituut COBRA.
Het idee voor het project kreeg hij
kort na een verblijf aan het Korea
Advanced Institute of Science

and Technology. Met de
simulatiesoftware die
twee Koreanen daar
hadden geschreven,
berekende Hill dat de
kleine lasers haalbare
kaart moesten zijn. “Die
simulaties combineren
met theorie vind ik het
leuke gedeelte”, vertelt
Hill. “Vervolgens is het
heel veel uren maken in
de cleanroom om die
theorie om te zetten in
een werkend ding. Vaak
gaat er iets mis en dan
kun je weer opnieuw
beginnen.”
Hill werkt nu aan
vervangen van het goud
door zilver. Nu werkt de
laser alleen nog maar bij
de temperatuur van
vloeibaar stikstof (77
kelvin), maar het zilver

moet werking bij kamertempe-
ratuur mogelijk maken. Ook ziet
hij nog ruimte om de laser nog
een factor tien te verkleinen. /.

Hilbers nieuwe decaan BMT
Prof.dr. Peter Hilbers wordt
waarschijnlijk per 1 oktober de
nieuwe decaan van de faculteit
Biomedische Technologie. Dit
is gisteren, woensdag 19 sep-
tember, besproken in de facul-
teitsraad van BMT. De huidige
decaan, prof.dr.ir. Frank
Baaijens, wordt met grote
waarschijnlijkheid de weten-
schappelijk directeur van het
BioMedical Materials Program
(BMM), een programma
waaraan ook de TU/e deel-
neemt.

Hilbers is nu nog vice-decaan van
BMT. Hij is sinds 1996 voltijds
hoogleraar aan de TU/e, werkend
bij zowel BMT als de faculteit
Wiskunde & Informatica.
Prof.dr. Klaas Nicolay, hoogleraar
Biomedische NMR, zou Hilbers
opvolgen als vice-decaan, laat
faculteitsraadslid Sietse Braak-
man weten. Omdat dinsdag 25
september het besluit valt over de
aanstelling van Baaijens bij
BMM, zijn ook de positiewisse-
lingen in het faculteitsbestuur
van BMT nog niet zeker.
Baaijens, die sinds september

2003 decaan is, zal de nieuwe
functie waarschijnlijk in twee
dagen per week parttime gaan
vervullen. Baaijens blijft hier
hoogleraar.
Op Prinsjesdag werd bekend dat
het Rijk BMM ondersteunt met
45 miljoen euro. Dit programma
moet onder meer nieuwe en
baanbrekende biomedische
materialen gaan ontwikkelen.
Materialen voor ziektebeelden
zoals hart- en vaatziekten, aan-
doeningen van bot en kraakbeen,
kanker en nierziekten. De eerste
projecten zouden in het eerste
kwartaal van 2008 van start
moeten gaan.
In BMM werken ongeveer 25
verschillende partijen samen,
waaronder bedrijven, kennis-
instellingen, universiteiten en
academische ziekenhuizen.
Naast de TU/e nemen onder
meer DSM, Philips Research,
Organon, TNO en de universi-
teiten van Maastricht, Gronin-
gen, Twente, en Nijmegen deel.
Het programma heeft een initiële
loopduur van vijf jaar en een
budget van 90 miljoen euro./.

Universiteiten raken 100 miljoen
niet in één klap kwijt

EEeenn  ddaagg  nnaa  hheett  vveerrsscchhiijjnneenn  vvaann  ddee
mmiilljjooeenneennnnoottaa  kkoonnddiiggtt  PPllaasstteerrkk
zziijjnn  eeeerrssttee  wwiijjzziiggiinngg  aaaann::  hhiijj  zzaall
nniieett  iinn  éééénn  kkeeeerr  110000  mmiilljjooeenn  eeuurroo
vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  nnaaaarr  NNWWOO
oovveerrhheevveelleenn..  HHiijj  ssmmeeeerrtt  ddee
mmaaaattrreeggeell  oovveerr  ddee  kkoommeennddee  jjaarreenn
uuiitt..  DDaaaarrddoooorr  wwoorrddtt  hheett  bbuuddggeett
vvoooorr  ddee  VVeerrnniieeuuwwiinnggssiimmppuullss  iinn
22000088  ggeeeenn  116633,,66  mmiilljjooeenn  eeuurroo,,

zzooaallss  iinn  ddee  bbeeggrroottiinngg  ssttaaaatt,,  mmaaaarr
7755  mmiilljjooeenn  eeuurroo..  IInn  ddee  jjaarreenn  ddaaaarrnnaa
iiss  eerr  115500  mmiilljjooeenn  bbeesscchhiikkbbaaaarr..
HHiieerroovveerr  hheebbbbeenn  uunniivveerrssiitteeiitteenn--
vveerreenniiggiinngg  VVSSNNUU  eenn  ddee  mmiinniisstteerr
ssaammeenn  eeeenn  aakkkkoooorrdd  ggeessllootteenn..  DDee
uunniivveerrssiitteeiitteenn  kkuunnnneenn  ddee  ggeevvoollggeenn
vvaann  ddee  oovveerrhheevveelliinngg  nnuu  bbeetteerr  oopp--
vvaannggeenn..  ((HHOOPP))

Prinses Máxima 
zaterdag op de TU/e

PPrriinnsseess  MMááxxiimmaa  iiss
kkoommeennddee  zzaatteerrddaagg,,  2222
sseepptteemmbbeerr,,  oopp  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiitt..  ZZee  bbeezzooeekktt
ddee  NNeeddeerrllaannddssee
vviieerriinngg  vvaann
WWeerreellddddoovveennddaagg,,
ddiiee  ddiitt  jjaaaarr
ggeehhoouuddeenn  wwoorrddtt  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  HHeett
ttiijjddssttiipp  vvaann  hhaaaarr
bbeezzooeekk,,  hheett  eeeerrssttee

bbeezzooeekk  vvaann  ddee  pprriinnsseess
aaaann  ddee  TTUU//ee,,  wwoorrddtt

ggeehheeiimm  ggeehhoouuddeenn..
VVoooorr  wwiiee  eerrbbiijj  wwiill
zziijjnn::  hheett  AAuuddiittoorriiuumm
iiss  ddiiee  ddaagg  ggeewwoooonn
ooppeenn  vvoooorr  hheett
ppuubblliieekk..  RReeccttoorr
pprrooff..ddrr..iirr..  HHaannss  vvaann

DDuuiijjnn  zzaall  aaaannwweezziigg
zziijjnn  oomm  MMááxxiimmaa

wweellkkoomm  ttee  hheetteenn..

Het cilindervormig torentje met halfgeleidermate-
rialen, waaruit de laser bestaat. Foto: ErikJan Geluk
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UK - Universiteit Groningen
Guerrilla-girl Tanja
HHeett  GGrroonniinnggssee  uunniivveerrssiitteeiittssbbllaadd  UUKK  bbeesstteeeeddtt  vvoolloopp
aaaannddaacchhtt  aaaann  oouudd--ssttuuddeennttee  eenn  FFAARRCC--ssttrriijjddsstteerr  TTaannjjaa
NNiijjmmeeiijjeerr..  DDiittmmaaaall  iinntteerrvviieewwss  mmeett  mmeennsseenn  ddiiee  hhaaaarr  bbeetteerr
kkeennddeenn..  RReeddaacctteeuurr  LLiieevveenn  SSiiooeenn  vvaann  ddee  BBeellggiisscchhee  kkrraanntt  DDee
SSttaannddaaaarrdd  rreeiissddee  iinn  aauugguussttuuss  22000011  ttiieenn  ddaaggeenn  mmeett  hhaaaarr
ddoooorr  CCoolluummbbiiaa..  HHiijj  rreekkeennddee  hhaaaarr  ddeessttiijjddss  zzeekkeerr  nniieett  ttoott  ddee
‘‘ggrrooeennttjjeess’’..  DDaatt  zziijjnn  wweesstteerrlliinnggeenn  ddiiee  vveerrbbaaaassdd  rreeaaggeeeerr--
ddeenn  oopp  ddee  mmeeddeeddeelliinngg  ddaatt  gguueerrrriillllaaggrrooeeppeenn  aallss  ddee  FFAARRCC
mmeennsseennrreecchhtteenn  sscchheennddeenn..  IIeemmaanndd  ddiiee,,  zzooaallss  NNiijjmmeeiijjeerr,,
ddaann  aall  eeeenn  jjaaaarr  iinn  CCoolluummbbiiaa  hheeeefftt  ggeewwoooonndd,,  mmooeett  oopp  ddee
hhooooggttee  zziijjnn  ggeewweeeesstt  vvaann  ddee  sslleecchhttee  rreeppuuttaattiiee  vvaann  ddee  FFAARRCC,,
aalldduuss  SSiiooeenn..  AAnnttrrooppoolloooogg  DDiicckk  PPaappoouusseekk  hheerriinnnneerrtt  zziicchh
hhaaaarr  aallss  eeeenn  ggooeeddee  ssttuuddeennttee  eenn  iiss  vveerrbbaaaassdd  oovveerr  hhaaaarr
FFAARRCC--vveerrbbiinntteenniiss..  ““MMaaaarr  iinn  hheett  aallggeemmeeeenn  kkiieezzeenn  mmeennsseenn
ssoommss  vvoooorr  ddee  ggooeeddee  zzaaaakk  aaaann  ddee  vveerrkkeeeerrddee  kkaanntt””,,  aalldduuss
PPaappoouusseekk..

U-Blad - Universiteit Utrecht

Bestorm het bestuursgebouw
IInn  hheett  UU--BBllaadd  rrooeepptt  hhiissttoorriiccuuss  TThhoommaass  vvaann  ddeerr  DDuunnkk  zziijjnn
ssttuuddeenntteenn  oopp  oomm  hheett  bbeessttuuuurrssggeebboouuww  ttee  bbeessttoorrmmeenn..  DDiitt
oommddaatt  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  GGeesscchhiieeddeenniiss  zziijjnnss  iinnzziieennss  ggeeeenn
ffaattssooeennlliijjkk  oonnddeerrwwiijjss  ggeeggeevveenn  kkaann  wwoorrddeenn..  VVaann  ddeerr  DDuunnkk
vveerrzzoorrggddee  vvoorriigg  jjaaaarr  aallss  iinnvvaalllleerr  eeeenn  ppaaaarr  ccuurrssuusssseenn  eenn
wweerrdd  ddaaaarr  nniieett  ggeelluukkkkiigg  vvaann..  DDee  ccoolllleeggeess  wwaarreenn  vveerrkkoocchhtt
aallss  rreessppoonnssiieeccoolllleeggeess  vvoooorr  mmaaxxiimmaaaall  vveeeerrttiigg  ssttuuddeenntteenn,,
mmaaaarr  iinn  wweerrkkeelliijjkkhheeiidd  zzaatteenn  eerr  hhoonnddeerrddvveeeerrttiigg..  WWeegg
iinntteerraaccttiiee..  OOpp  ddee  vvoooorrbbeerreeiiddiinngg  vvaann  zziijjnn  ssttuuddeenntteenn  hheeeefftt
hhiijj  ooookk  wweell  wwaatt  aaaann  ttee  mmeerrkkeenn..  ““SSoommmmiiggee  ssttuuddeenntteenn
ddaacchhtteenn  sseerriieeuuss  ddaatt  KKaarreell  ddee  GGrroottee  iinn  ddee  aacchhttttiieennddee  eeeeuuww
lleeeeffddee  eenn  ddaatt  BBrreezzjjnneevv  vvóóóórr  SSttaalliinn  kkwwaamm..””

Resource - Universiteit Wageningen
Killermug bedreigt ouderen en
kinderen
DDee  AAzziiaattiisscchhee  ttiijjggeerrmmuugg,,  ddiiee  ggaasstthheeeerr  iiss  vvaann  hheett  
cchhiikkuunngguunnyyaa--vviirruuss,,  zzoouu  eeeenn  bbeeddrreeiiggiinngg  kkuunnnneenn  ggaaaann
vvoorrmmeenn  vvoooorr  bbeejjaaaarrddeenn  eenn  kkiinnddeerreenn  iinn  EEuurrooppaa..  DDaatt  vveerrtteelltt
hhoooogglleerraaaarr  WWiilllleemm  TTaakkkkeenn  iinn  RReessoouurrccee..  IInn  IIttaalliiëë  zziijjnn  eerr  aall
ttwweeeehhoonnddeerrdd  mmeennsseenn  zziieekk  vvaann  ggeewwoorrddeenn,,  wwaaaarrvvaann  eerr  éééénn
iiss  oovveerrlleeddeenn..  OOookk  iinn  NNeeddeerrllaanndd  iiss  hheett  iinnffaammee  iinnsseecctt  aall
ggeessiiggnnaalleeeerrdd..  HHiijj  rreeiisstt  oonnddeerr  mmeeeerr  mmeeee  iinn  ppaarrttiijjeenn  ttwweeee--
ddeehhaannddss  bbaannddeenn,,  wwaaaarr  vvaaaakk  eeeenn  ppllaassjjee  wwaatteerr  iinn  bblliijjfftt
ssttaaaann..  EEeenn  pprraacchhttiiggee  bbrrooeeddppllaaaattss  vvoooorr  ddeezzee  bbllooeeddzzuuiiggeerr..

Delta -TU Delft

Afvallig zonder angst
DDoocceenntt  ffiilloossooffiiee  iirr..  BBeehhnnaamm  TTaaeebbii  vveerrtteelltt  iinn  DDeellttaa  oovveerr  hhooee
jjee  iinn  NNeeddeerrllaanndd  ooppeennlliijjkk  eexx--mmoosslliimm  kkuunntt  zziijjnn,,  zzoonnddeerr  ddaatt  jjee
vveerrssttootteenn  ooff  bbeeddrreeiiggdd  wwoorrddtt..  TTaaeebbii  zzeeggtt  zziicchh  ggeeëërrggeerrdd  ttee
hheebbbbeenn  aaaann  aallllee  oopphheeff  rroonnddoomm  EEsshhaann  JJaammii,,  ddee  PPvvddAA’’eerr  ddiiee
hheett  ccoommiittéé  vvaann  eexx--mmoosslliimmss  oopprriicchhttttee  eenn  ddiiee  bbeeddrreeiiggdd  eenn
mmiisshhaannddeelldd  wweerrdd..  AAllllee  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  JJaammii  wwaass  vvoollggeennss
TTaaeebbii  ttee  ddaannkkeenn  aaaann  hheett  ffeeiitt  ddaatt  hheett  vvoooorr  ddee  mmeeddiiaa
kkoommkkoommmmeerrttiijjdd  wwaass..  IInnmmiiddddeellss  hheeeefftt  hhiijj  zziicchh  mmeett  eeeenn
kklleeiinn  ggrrooeeppjjee  tteeggeenn  hheett  ccoommiittéé  vvaann  JJaammii  ggeekkeeeerrdd..  OOvveerr  ddee
vvrriijjhheeiidd  vvaann  mmeenniinnggssuuiittiinngg  zzeeggtt  hhiijj::  ““BBeezziigg  jjee  hheett  vvrriijjee
wwoooorrdd,,  ddaann  mmooeett  jjee  jjee  rreeaalliisseerreenn  ddaatt  jjee  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk--
hheeddeenn  hheebbtt..  VVrriijjhheeiidd  vvaann  mmeenniinnggssuuiittiinngg  ggeeeefftt  jjee  nniieett  hheett
rreecchhtt  oomm  mmeennsseenn  ttee  bbeelleeddiiggeenn..””

Folia - Universiteit van Amsterdam

Playmate gek op studeren
EEeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeennttee  GGeeddrraagg  eenn  ssaammeennlleevviinngg  MMaarrcceellllaa
NNiihhooff,,  tteevveennss  PPllaayymmaattee  vvaann  hheett  jjaaaarr  22000066,,  zzeeggtt  iinn  FFoolliiaa  ggeekk
ttee  zziijjnn  oopp  ssttuuddeerreenn..  VVaann  éééénn  vvaann  hhaaaarr  ddoocceenntteenn  kkrreeeegg  zzee
aallvvaasstt  eeeenn  ffiijjnn  ccoommpplliimmeenntt::  ““NNuu  hheebb  iikk  jjee  nnoogg  bbeetteerr  lleerreenn
kkeennnneenn..””  OOpp  ddee  vvrraaaagg  ooff  zzee  ddee  ffoottoorreeppoorrttaaggeess  iinn  PPllaayybbooyy
nniieett  vveerrnneeddeerreenndd  vviinnddtt  vvoooorr  vvrroouuwweenn,,  zzeeggtt  zzee::  ““IIkk  bbeeggrriijjpp
ddaatt  hheett  wweeiinniigg  eemmaanncciippeerreenndd  wwoorrddtt  ggeevvoonnddeenn..  MMaaaarr  iikk
mmaaaakk  mmiijjnn  eeiiggeenn  kkeeuuzzee..  HHeett  zziijjnn  mmiijjnn  ttiieetteenn  eenn  vvaaggiinnaa..””

Wil Kling, deeltijdhoogleraar intelligente elektriciteitsnetwerken

Betrouwbaarheid stroomvoorziening zal afnemen
De economische trendwatcher Jeremy Rifkin pleit in De
Volkskrant van maandag 17 september voor een vrij
energienet en stelt daarbij internet als voorbeeld.
Productie en distributie moeten gescheiden worden
volgens de Amerikaan. Daarbij moet ruim baan
gegeven worden aan de kleine toekomstige leveran-
ciers van energie, zoals huishoudens en kleine
bedrijven, die zelf energie gaan produceren met
behulp van zonnepanelen, wind, waterkracht en afval.

Deeltijdhoogleraar prof.ir. Wil Kling houdt zich bij de
faculteit Elektrotechniek onder meer bezig met het
ontwerp van het elektriciteitsnet, de transitie naar intel-
ligente netwerken, en het integreren van duurzame
bronnen zoals windenergie in het bestaande energie-
netwerk. Rifkin noemt drie opvattingen betreffende het
al dan niet splitsen van de energiebedrijven.
Eurocommissaris Neelie Kroes wil de energiebedrijven
dwingen hun leidingen te verkopen. Sommige collega’s
van haar willen juist dat de energiebedrijven eigenaar
blijven van de netwerken. En er bestaat een groep die
suggereert een nieuwe weg in te slaan. Zij willen het
netwerk in handen geven van een publieke autoriteit,
analoog aan het internet. Volgens Kling wordt in
Nederland sterk ingezet op die laatste optie. Toch is het
volgens hem ook heel goed denkbaar dat een energie-
bedrijf een onderdeel afsplitst, en dat het daarna onder
een andere naam wordt ondergebracht binnen de
holding van het bedrijf. “Je moet de activiteiten van dat
bedrijfsonderdeel dan wel heel zuiver apart zetten en ze
ook heel goed definiëren”, meent Kling.

Rifkin pleit in zijn stuk sterk voor splitsing. Wat kan daar de
reden van zijn?
“Ik denk dat hij bang is dat er anders blokkades worden
opgeworpen voor andere partijen die gebruik willen
maken van het netwerk. In Nederland zie je dat bij-
voorbeeld ook bij KPN. De beheerder van de infra-
structuur is meteen ook een heel grote speler op de tele-
communicatiemarkt. Daar moet je als overheid dan een
sterke regulering voor opzetten. In Nederland houdt de
OPTA er het toezicht op.”

Een veel gehoord argument tegen opsplitsing is de waar-
schuwing dat dit zal leiden tot vaker en langduriger uitval
van de stroomvoorziening. Is die waarschuwing reëel?
“Feitelijk bestaan er drie urgente eisen als het gaat om
stroomvoorziening. Het moet betrouwbaar zijn, eco-
nomisch rendabel en er moet rekening gehouden
worden met het milieu. Vooral dat laatste punt maakt dat
er de laatste jaren zoveel aandacht is voor het duurzaam

opwekken van energie met onder meer zonnepanelen en
windmolens. Betrouwbaarheid is in Nederland echter
van oudsher de meest belangrijke voorwaarde. Ik denk
dat we daar wel erg in waren doorgeschoten. Ik kan me
goed voorstellen dat de betrouwbaarheid in de toekomst
minder wordt, in ieder geval voor die afnemers die daar
niet zo’n behoefte aan hebben.”

Rifkin schat dat hervorming van het Europese elektriciteits-
netwerk naar het voorbeeld van internet de komende dertig
jaar 750 miljard euro gaat kosten, maar dat het ook tiendui-
zenden banen zal opleveren. Zijn die verwachtingen reëel?
“Over dat bedrag van 750 miljard durf ik niet zo één-
twee-drie een uitspraak te doen. Het IEA (International
Energy Agency, red.) in Parijs publiceert ook regelmatig
van dit soort cijfers, maar over het algemeen zitten
hierin ook de investeringen in nieuwe elektriciteitscen-
trales. Werken als een internet wil zeggen dat de klanten
er naar believen aan kunnen leveren en ervan kunnen
afnemen op basis van de eigen keuzes die men continu
kan maken. Dat zo’n hervorming veel banen gaat op-
leveren, lijkt me logisch. Er moeten nieuwe installaties
ontwikkeld worden, er moet software voor geschreven
worden. Veel industriële spin-offs zullen er het gevolg
van zijn. Dat kun je nu al zien bij de grootscheepse
aanpak van windmolens in Duitsland en Denemarken.
Dat heeft in die landen de laatste jaren ook duizenden
extra banen opgeleverd.”
“In Nederland heeft de regering besloten om de
komende jaren in alle huishoudens intelligente meters
te laten plaatsen. Het gaat dan om zo’n zes miljoen
exemplaren. Die moeten allemaal geplaatst worden en
de gegevens die de meters opleveren, moeten ook weer
verwerkt worden. En daarmee ontstaan dan geweldige
mogelijkheden om de individuele klant te betrekken bij
de handel van elektriciteit. Ook dat gaat weer banen op-
leveren.”/.

Prof.ir. Wil Kling. 

Elektrocutie en dronken studenten: los het maar op
Een dronken man ligt
onderaan het trapje dat
naar dakcafé De Tureluur
op het Hoofdgebouw leidt.
Zijn been is gebroken. Op
het dak van De Tureluur
staat iemand die door de
consumptie van softdrugs
geen zin meer heeft om
naar beneden te komen.
Zijn aandacht is gericht op
betrokkene nummer drie,
waarmee hij ruzie staat te
maken. En oh ja: er is
brand uitgebroken bij de
Tureluur. De opdracht aan
de TU/e-bhv’ers die
donderdag 13 september
meededen aan de grote
bhv-oefening: los het maar
op.
Het is een van de vier situa-
ties die de tachtig bhv’ers
donderdag voorgeschoteld
kregen. “Bijna ieder
gebouw heeft wel een stu-

dentenkroeg”, zo verklaart
TU/e-brandweercomman-
dant Mario de Roy van
Zuydewijn het beschreven
scenario. “Dan kun je dus
met vervelende dronken
mensen te maken krijgen.
Bovendien moet je de
bhv’ers ook eens iets
anders laten oefenen dan
de geijkte verwondingen.”
Zo kregen ze verder te
maken met een slagader-
lijke bloeding en elektro-
cutie, gif in de ogen en een
hartstilstand en hyperven-
tilatie en brandwonden.
Volgens de brandweercom-
mandant is de oefening
goed verlopen. Het doel
was primair ‘oefenen’: de
ongeveer 280 vrijwillige
bhv’ers op de campus zijn
verplicht jaarlijks mini-
maal tweemaal aan een
oefening deel te nemen. In

totaal waren 150 man bij de
oefening betrokken. Daar-
onder zo’n 20 Lotusslacht-
offers, mensen die
getraind zijn om
slachtoffer te spelen. 
Vorig jaar was er voor het
eerst een grote bhv-oefe-
ning op de TU/e-campus.
Het is de bedoeling deze in
het vervolg eens per twee

jaar te houden. De Roy van
Zuydewijn hoopt op ter-
mijn een oefening te doen
rond een echt grote calami-
teit, bijvoorbeeld een
explosie in chemicaliën-
opslaggebouw BBC. “Daar
zijn best mooie scenario’s
voor te bedenken”, aldus de
brandweercomman-
dant./.

Foto: Peter Spijker
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Soepeler instromen vanuit het hbo
Vanaf dit collegejaar kunnen
studenten van een aantal
Nederlandse hogescholen nog
tijdens hun bacheloropleiding
een zogeheten ‘doorstroom-
minor’ volgen. Deze moet de
overstap naar de TU/e versoe-
pelen. De eerste vijftig studen-
ten, van vijf verschillende
hogescholen, zijn hier inmid-
dels mee begonnen.

Met een hbo-bachelor op zak kun
je niet zonder meer een master
gaan doen aan de TU/e. Tot nu toe
moesten hbo’ers die dit wilden na
hun bachelor eerst een schakel-
programma volgen van dertig
studiepunten. Vaak kost ze dat
een heel jaar, omdat hun afstu-
deerdatum vaak niet aansluit bij
het begin van het collegejaar aan
de universiteit. Om deze situatie
te verbeteren, heeft een speciale
projectgroep van de TU/e onder
leiding van dr.ir. Bram de Kraker

in samenwerking met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN), Fontys Hogescholen, de
Avans Hogeschool, Hogeschool
Zuyd en de Hogeschool Utrecht
een zogeheten ‘doorstroom-
minor’ opgezet. De HAN onder-
tekent hierover aanstaande
maandag, 24 september, op de
TU/e een convenant. Deze hoge-
school levert dit pilot-jaar veruit
de meeste studenten: dertig.
Bij de doorstroom-minor komt
het erop neer dat het schakelen is
‘ingedaald’ in de hbo-opleiding.
Het hbo selecteert de studenten
die willen doorstuderen. Zij
volgen in het derde jaar van hun
studie één semester lang op de
woensdag en de vrijdag speciale
vakken aan de TU/e, waarbij de
nadruk ligt op wiskunde en de
oriëntatie op onderzoek. Halen
zij deze vakken op TU/e-niveau,
dan mogen ze aan de TU/e door
voor de doorstroom-minor, die

na het hbo vrijstelling oplevert
van het schakelprogramma van
de TU/e. “Wie de vakken slechts
op hbo-niveau haalt, gaat ook
door, maar dan aan de hoge-
school en binnen de minor ‘aca-
demische oriëntatie’. Zij moeten
bij de overstap wel gewoon het
schakelprogramma volgen”,
vertelt drs. Jim Bergmans van
STU.
IJverige en gemotiveerde hbo’ers
zullen dus soepeler kunnen over-
stappen. Voor de TU/e heeft deze
constructie als voordeel dat al op
het hbo een selectie plaatsvindt.
Bergmans: “We hebben er niets
aan als er grote aantallen hbo’ers
aan de TU/e zouden komen
studeren, die vervolgens de
overstap niet aan blijken te
kunnen. De doorstroom-minor is
dan ook niet gericht op kwan-
titeit, maar op kwaliteit. De juiste
studenten moeten op de juiste
plek terechtkomen.”/. Loopbaan onder de loep 

met MinorKeuze Middag
Een uitgelezen mogelijkheid
om je loopbaan nog eens onder
de loep te nemen; zo bestem-
pelt studieadviseur drs. Josje
Termeer-Knoop de keuze voor
een minor, waarmee studenten
onderwijs kunnen volgen aan
een andere bacheloropleiding.
Op woensdag 26 september
kunnen TU/e’ers die voor deze
keuze staan, zich uitgebreid
over de mogelijkheden laten
informeren op de tweede
MinorKeuze Middag.

Op de minorensite van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) is weliswaar al
veel informatie te vinden, “maar
op de keuzemiddag kunnen we
nadrukkelijker ingaan op indi-
viduele vragen en behoeften”,
aldus studieadviseur Termeer-
Knoop. In de W-hal wacht stu-
denten een minorenmarkt met
informatiestands, de minorbios
met korte videopresentaties en
de minorencafés, waarin de min-
orcoördinatoren van de facul-
teiten ‘eigen’ studenten bijpraten
over de regels en mogelijkheden.
Studenten Scheikundige Tech-
nologie en Technische Natuur-
kunde waren in 2006 de eersten
aan de TU/e die kennismaakten
met de minor. Afgelopen jaar
haakten diverse faculteiten aan

en kwam er een fiks aantal
minoren bij, zoals Engineering
for Health en Polymeren.
Overigens doen nog niet alle
faculteiten mee; studenten van
Biomedische Technologie en
Bouwkunde hoeven dit jaar nog
geen minor te kiezen.
Volgens ir. Marcel Visschers van
STU, lid van de werkgroep
Implementatie Minoren, zijn
nog geen getallen voorhanden
over hoeveel studenten met de
minor dichtbij huis blijven en
hoeveel er bij een andere bache-
loropleiding ‘shoppen’. “Maar ik
weet dat bijvoorbeeld Schei-
kunde en Natuurkunde hun stu-
denten nadrukkelijk stimuleren
om juist elders te gaan kijken.”
Of de minor al echt lééft bij stu-
denten? Moeilijk te zeggen, vindt
Termeer-Knoop. “Ik denk dat dat
per faculteit verschilt. We
merken wel dat de minor een
steeds grotere rol gaat spelen in
de aanloop naar de keuze voor
een master. Steeds meer studen-
ten zien het als een mogelijkheid
om in hun loopbaan een slag
naar links of naar rechts te
maken.”/.
Woensdag 26 september, 15.00-17.00
uur, W-hal. Aanmelden is niet nodig.

Secretarissen, Kanzler en Kanzlerinnen
bijeen in Eindhoven

DDee  uunniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriisssseenn  vvaann
NNeeddeerrllaanndd  eenn  vvaann  ddee  DDuuiittssee
ddeeeellssttaaaatt  NNoorrddrrhheeiinn--WWeessttpphhaalleenn
((KKaannzzlleerr  uunndd  KKaannzzlleerriinnnneenn iinn  hheett
DDuuiittss))  hhaaddddeenn  vvrriijjddaagg  1144  sseepptteemm--
bbeerr  hhuunn  ttwweeeejjaaaarrlliijjkkssee  oovveerrlleegg..
DDee  2233  sseeccrreettaarriisssseenn  --1111  uuiitt
NNeeddeerrllaanndd  eenn  1122  uuiitt  DDuuiittssllaanndd--
wwiisssseellddeenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eerrvvaarriinn--

ggeenn  uuiitt  eenn  sspprraakkeenn  oonnddeerr  mmeeeerr
oovveerr  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  33TTUU  eenn  ddee
DDuuiittssee  TTUU99..
DDee  bbiijjeeeennkkoommsstt  iiss  oomm  ddee  ttwweeee
jjaaaarr,,  aaffwwiisssseelleenndd  iinn  NNeeddeerrllaanndd  eenn
iinn  DDuuiittssllaanndd,,  eellkkee  kkeeeerr  aaaann  eeeenn
aannddeerree  uunniivveerrssiitteeiitt..  OOookk  mmeett
BBeellggiisscchhee  ccoolllleeggaa’’ss  eenn  ccoolllleeggaa--
sseeccrreettaarriisssseenn  uuiitt  ddee  nnoooorrddeelliijjkkeerr

ggeelleeggeenn  ddeeeellssttaaaatt  NNiieeddeerrssaacchhsseenn
zziijjnn  eerr  vveerrggaaddeerriinnggeenn  mmeett  eeeenn
ssoooorrttggeelliijjkkee  rreeggeellmmaaaatt,,  llaaaatt
TTUU//ee--sseeccrreettaarriiss  iirr..  HHaarrrryy  RRoouummeenn
wweetteenn..  VVrriijjddaaggaavvoonndd  ggiinngg  hheett
ggeezzeellsscchhaapp  uuiitt  eetteenn,,  oopp  zzaatteerrddaagg--
oocchhtteenndd  bbeezzoocchhtt  ddee  ggrrooeepp  ddrriiee
mmuusseeaa  iinn  EEiinnddhhoovveenn..
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Ontgroening door Delftsch
Studenten Corps ‘onacceptabel’
De SP-fractie van de Delftse
gemeenteraad wil dat het college
van B en W van Delft onderzoek
doet naar de vermeende mishan-
deling van een student tijdens de
afgelopen ontgroeningsperiode
bij het DSC. Aanleiding is een
ingezonden stuk in nrc-next
(http://www.nrc.nl/opinie/
article768070.ece), geschreven
door de vader van de student, zelf
een oud-lid van DSC. SP-raadslid
Martijn Sipkema vindt de
ontgroeningspraktijken ‘onaccep-
tabel’.
Volgens de vader, Karel Kuilman,
werd zijn zoon ’s nachts wakker
gehouden met fel licht dat
reageerde op een bewegings-
sensor en sliep hij in een natte
slaapzak. ‘Feuten’ werden aan
hun polsen opgehangen in een
kast, hij kreeg een rauw ei te

slikken, de feuten werden veel-
vuldig geslagen - met de vlakke
hand, meisjes werden aange-
sproken met ‘hoer’, ze moesten
zitten in ijswater en ze moesten
allemaal drinken van dezelfde
fles. De zoon liep bij de ont-
groening keel- en oorontsteking
op en kwam ‘mentaal gesloopt’
thuis, schrijft Kuilman. “Het
DSC is verworden tot een kweek-
vijver voor beulen die zich
zouden thuis voelen in de Abu
Ghraib-gevangenis in Irak”, con-
cludeert hij.
Het DSC laat in reactie op het opi-
niestuk van Kuilman weten dat
het ei-incident ‘absoluut niet iets
is dat tijdens de KMT (kennisma-
kingstijd) gebeurt’. Verder is
fysiek contact ‘uit den boze’,
aldus de DSC-woordvoerder./.

Mare blijft weekblad met nieuws
Het Leidse universiteitsblad
Mare blijft wekelijks verschij-
nen. Dat heeft het bestuur van
de Universiteit Leiden beslo-
ten. Plannen om het blad zijn
nieuwsfunctie te ontnemen,
gaan niet door.

In een persbericht laat het
bestuur van de instelling weten
‘oprecht verbaasd’ te zijn over de
commotie die in de media
ontstond over de plannen rond
het weekblad. Van een aanval op
de onafhankelijkheid van Mare
zou nooit sprake zijn geweest.
Toch kiest het bestuur eieren
voor zijn geld. 
Wel staat het nog steeds achter
het idee dat Mare een aanvulling
moet zijn op de nieuwsbrief,

waarvan de woordvoerder van het
College van Bestuur hoofd-
redacteur is. ‘Ter voorkoming
van doublures en uit het oogpunt
van efficiëntie’ is het volgens het
Leidse CvB ‘uitstekend mogelijk
om een dergelijke complemen-
taire functie in een tweewekelijks
verschijnend ritme vorm te
geven’. Daarom was het plan een
‘innovatief idee’, niet bedoeld als
beknotting van Mare.

Mare-hoofdredacteur Frank
Provoost is opgelucht. Een twee-
wekelijks opinieblad zonder
nieuws zou volgens hem geen
bestaansrecht hebben gehad. “Ik
hoop dat het college ons
voorlopig een jaar of vijf met rust
laat.” (HOP)/.

Emoticons werken
Emoticons kunnen gezichtsuit-
drukkingen vrij goed vervangen.
Ze uiten emoties en zetten uit-
spraken kracht bij. Dat blijkt uit
het proefschrift ‘Exploring the
missing wink’ van psycholoog
Daantje Derks, waarop zij vrijdag
21 september promoveert aan de
Open Universiteit. Emoticons
werken best goed, concludeert ze.
Toch begrijpen ontvangers van
emoticons de gele gezichtjes
soms verkeerd. Zo denken ze
vaak dat de emoticons bedoeld
zijn om boodschappen ‘in het
juiste perspectief te zetten’. Die
reden hebben de verzenders
zelden. Smileys kunnen echte
gezichten niet vervangen, stelt
Derks. “Als iemand iets vrolijks
vertelt met een droevig gezicht,
dan geloven mensen de bood-

schap meteen niet meer. Dan
vragen ze bijvoorbeeld: ben je wel
echt zo gelukkig? Als iemand
schrijft dat hij gelukkig is en dan
erachter zet, dan weet dat pop-
petje toch niet de hele boodschap
te ondergraven.” Ze heeft niet
onderzocht hoeveel mensen zich
ergeren aan smileys. (HOP)

Fotowedstrijd 
jarig KNAW
De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
bestaat in 2008 tweehonderd
jaar. In het kader hiervan heeft de
KNAW een fotowedstrijd uitge-
schreven met ‘de magie van
wetenschap’ als thema. Op
www.knaw.nl/photo is meer
informatie te vinden.

Dief verstopt tas
op TU/e
Op dinsdag 18 september hield de
politie rond 16.45 uur aan de
zuidzijde van De Bunker een
jongeman op een scooter staande.
Hij bekende eerder die dag een
inbraak te hebben gepleegd in
Son. Daarna zou hij de buit op het
TU/e-terrein hebben verstopt om
later op te komen halen. Politie
en opgeroepen TU/e-bewakers
gingen op aanwijzing van de
jongen naar de fietsenstalling bij
het Helixgebouw, waar zij inder-
daad een gestolen tas aantroffen.
Wat erin  zat, is niet bekend. De
politie heeft jongen en tas mee-
genomen naar het bureau.
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Het ontsluieren van de diepere 
betekenis in oude software

“Software evolueert soms met rare
sprongen”, zegt Voinea. “Soms neemt
een programmeur een ontwerpbeslissing
die op het moment klein lijkt, maar die in
de loop der tijd een flinke impact heeft op
de stabiliteit van het hele programma.”
Het beroemdste voorbeeld hiervan is de
millenniumbug. Om in de begintijd van
de softwareprogrammatuur ruimte te
besparen, die toen ontzettend duur was,
werden de jaartallen in slechts twee
cijfers weergegeven. Om de overgang
naar het jaar 2000 toch vlekkeloos te
laten verlopen, was een wereldwijde
reparatie-inspanning noodzakelijk.
“Met dit simpele voorbeeld kun je zien
dat veel problemen in software vaak niet
het gevolg zijn van stomme fouten, maar
van bewust gemaakte keuzes. Met mijn
methode kun je erachter komen wat de
redenen van de programmeurs indertijd
waren voor het maken van ontwerp-
codes.” Een voorbeeld van software uit
het verre verleden is de vele ‘onleesbare’
antieke software bij bijvoorbeeld banken.
Bovenop de eerste oude regels code is
vaak een lappendeken aan nieuwe pro-
grammatuur ontstaan, waarbij niet altijd
meer te achterhalen is waarom ontwerp-
beslissingen in het verleden genomen
zijn. Voinea: “Een programmeur kan
bijvoorbeeld besloten hebben om twee
stukken software te splitsen. Wellicht
omdat dat beter is voor de stabiliteit van
het programma. Maar dat weet je nu niet.
Een programmeur die in een volgende
versie die stukken software bij elkaar zou
willen zetten, kan dan onbewust een
flinke fout begaan.”
Het maken van grote pakketten software
die foutloos werken, is in de praktijk dan
ook een zeer moeilijke opgave. Steeds
vaker zijn softwareproblemen de oorzaak
van treinvertragingen, elektriciteits-
storingen of internetuitval. Zo werd in
juni van dit jaar bekend dat mislukte ict-
projecten de overheid in de afgelopen vijf
jaar maar liefst honderd miljoen euro
hebben gekost. Elke manier om de
kwaliteit van het ontwerp en het onder-
houd van software te verbeteren, is dan
ook meer dan welkom.
“Een bekende manier om te snappen hoe
software in elkaar zit, is ‘reverse engi-
neering’. Hierbij maak je een snapshot

Software/Xavier Theunissen
Foto/Bart van Overbeeke

Softwareprogramma’s zijn zelden foutloos. Afhankelijk van de samenwerking
tussen verschillende programmeurs, de complexiteit van de software en de
duur van de testperiode zal een programma sneller of minder snel crashen.

Vaak is het echter niet mogelijk om als softwaregebruiker hier een vinger
achter te krijgen. Promovendus Lucian Voinea ontwikkelde voor het eerst een
methode om de ontstaansgeschiedenis, en daarmee deels de kwaliteit, van
een softwareprogramma visueel inzichtelijk te presenteren. Hij verdedigt op

maandag 1 oktober zijn proefschrift ‘Software Evolution Visualization’.

Zuivere simulatietechniek voor vuile verbranding
Ruim een half miljard auto’s rijden er
momenteel wereldwijd rond, en
daarnaast nog eens zo’n tweehonderd
miljoen bussen en vrachtwagens. Toch
kan de auto-industrie nog niet precies
modelleren hoe verbranding in motoren
verloopt. Promovendus ir. Vincent
Huijnen (28) zette de eerste stappen om
nauwkeurig op elk punt en elk tijdstip
te berekenen wat er gebeurt in een
cilinder van een dieselmotor. Hij
gebruikte hiervoor een methode uit de
wereld van de weersvoorspelling.

“RANS is eigenlijk gerommel”, vertelt aio
Vincent Huijnen over de techniek die
momenteel de standaard is om processen
in verbrandingskamers van motoren te
simuleren. RANS kijkt naar gemiddelde
waardes, bijvoorbeeld voor de luchtsnel-
heid, waardoor het weinig kan zeggen
over de zeer turbulente stromings- en
verbrandingspatronen in cilinders.
Met LES (Large Eddy Simulation) moet
dat wel kunnen, is de gedachte achter het
onderzoek van Huijnen. “LES komt oor-
spronkelijk uit de weervoorspelling-

techniek. Het is een hele schone, zuivere
techniek, die nog heel weinig is toegepast
op verbrandingsmotoren”, vertelt hij. De
crux van LES zit ‘m in het woord Eddy,
wat ‘vortex’ ofwel werveling betekent. De
techniek bekijkt wat voor wervelingen er
plaatsvinden en hoe die wervelingen
elkaar weer beïnvloeden. “Het idee is: ik
reken elke wervel uit, en als je dat heel
precies doet, dan weet je alles. In de
theorie dan. In de praktijk blijkt dat niet
zo gemakkelijk. Bij het weer, in de atmo-
sfeer, heb je weinig randen. Dat maakt
het daar gemakkelijk toe te passen. Maar
in een motor heb je een complexe geo-
metrie met heel veel wanden, die de
stroming beïnvloeden. Bovendien heb je
heel hoge snelheden en heel kleine
Eddy’s die je moet meenemen in je
berekeningen.”
Huijnen beperkte zich daarom bij de toe-
passing van LES op motoren tot het op-
lossen van een deel van het probleem. Hij
maakte een simulatie van alleen de
bovenkant van een cilinder -van een
dieselmotor- daar waar de lucht binnen-
stroomt. Verder staan de kleppen en de

zuiger van de motor stil in zijn simulatie.
En er wordt ook geen diesel ingespoten,
dus er is ook nog geen verbranding. De
enige beweging is die van de lucht die
naar binnenstroomt langs de kleppen.
“En dat was al complex genoeg”, vertelt de
aio. Want echt betrouwbaar bleken zijn
simulaties uiteindelijk niet. Zijn model
voorspelt de stromingspatronen in grote
lijnen goed, en in veel meer detail dan
RANS. Maar bij verschillende simulaties
komen er niet dezelfde voorspellingen
uit. Dat wil overigens niet zeggen dat hij
geen vooruitgang heeft geboekt. “Mijn
belangrijkste bijdrage is dat we nu weten
wat de aspecten zijn waarop je moet
letten en welke problemen je moet op-
lossen.”
Een tweede stap die hij zette, was het toe-
passen van LES op de simulatie van de
inspuiting van brandstof bij zogenoemde
gasjet-systemen. Hij bekeek hoe het
turbulente mengproces van brandstof
met lucht tijdens de inspuiting verloopt.
Dit leverde wel een betrouwbare simu-
latie op.
Pas bij stap drie kwamen er vlammen

kijken bij het onderzoek van Huijnen, dif-
fusievlammen. Dat zijn vlammen waarbij
de verbranding aan de rand van de vlam
plaatsvindt, daar waar zuurstof en brand-
stof mengen. Net zoals in een diesel-
motor. Hij modelleerde de verbranding
van twee stoffen: methaan (CH4) en
benzeen (C6H6). “Bij methaan komt
chemisch nog niet zo veel kijken.
Benzeen is een stapje verder. Daar
ontstaat al roet bij.” Met name dit laatste
aspect had zijn interesse: het chemisch
complexe en relatief onvoorspelbare
proces van roetvorming. Waar in de vlam
ontstaat hoeveel roet? Hij keek nog niet
naar dieselvlammen. “Diesel bestaat
onder meer uit heptaan, C7H16. De ver-
branding daarvan is nog te ingewikkeld
om chemisch te beschrijven.”
Huijnen typeert zijn werk als een terrein-
verkenning van de toepassing van LES op
verbrandingsmotoren. Toch is het de
toekomst, denkt hij. Vroeger was gedetail-
leerde simulatie onmogelijk door gebrek
aan rekencapaciteit. Maar die bottleneck
verdwijnt snel door de toegenomen
rekenkracht van computers. Bovendien
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van het huidige systeem, en probeer je te
begrijpen hoe alle componenten op
elkaar inwerken. Maar het is slechts een
plaatje wat je krijgt. Je kunt niet achter-
halen wat de overwegingen zijn geweest
waarom de software zo in elkaar zit, of
hoe de software is geëvolueerd. Want daar
kun je ook erg relevante informatie uit
halen.”
Voinea heeft in zijn onderzoek een
speciale tool ontwikkeld, de Visual Code
Navigator (VCN), waarmee hij op basis
van het gehele softwarearchief veel
informatie kan opduiken. Zo kan hij
bijvoorbeeld op het niveau van coderegels
goed visueel in kaart brengen welke code
een bepaalde programmeur heeft
geschreven, of wat hij precies heeft
veranderd. “Dit is vooral handig voor
nieuwkomers in een project. Zij kunnen
hierdoor snel ingewerkt raken in het
team, en een goed overzicht krijgen van
de voorgaande kwesties die bij de ontwik-
keling van de software hebben gespeeld.”
Ook op het niveau van afzonderlijke files,
of op het niveau van het gehele systeem
kan Voinea nieuwe informatie opdiepen.
“Wat je als projectmanager van het ont-
wikkelen van nieuwe software wilt
voorkomen, is dat je teveel afhankelijk
wordt van één persoon. Stel dat deze ziek
wordt, of opeens een andere baan kiest,
dan hang je en kun je soms voor een
groot deel opnieuw beginnen.” In de soft-
warepakketten die Voinea analyseerde
voor zijn proefschrift kwam hij dat
probleem vooral tegen bij open source-
software. “Dat zijn vooral in het begin
hobbyprojecten waarbij een goeroe het in
zijn eentje van de grond heeft getrokken
en het voor een groot deel blijft doen. De
inbreng van anderen zijn, al klinkt het
misschien een beetje tegenstrijdig bij
open source-software, relatief beperkt. Bij
commerciële pakketten zie je een meer
gelijke verdeling.” Voinea moet lachen bij
zijn verhaal over een softwareproject bij
zijn faculteit Wiskunde & Informatica.
Hier had een tijdelijke kracht zich
praktisch onmisbaar gemaakt door een
heel groot deel van het programmeerwerk
voor zijn rekening te nemen. Er restte de
faculteit niets anders dan deze persoon
na afloop van zijn tijdelijke dienst-
verband een verlengd contract aan te
bieden. “Niet dat dat een groot probleem
was, want hij kon erg goed program-
meren”, aldus Voinea.

Programmeerhistorie
Voinea kan met zijn tool nog andere
nieuwe informatie uit de programmeer-
historie halen. Zo weet hij de groei van
het aantal coderegels in de loop van de

tijd in kaart te brengen, evenals de groei
van de complexiteit van de software. Dat
is vaak een oplopende lijn. Solide soft-
wareprogrammatuur met weinig fouten
zou idealiter hierbij een afvlakkende
curve moeten vertonen, waarbij je kunt
zien dat de laatste periode vrijwel uit-
sluitend besteed is aan het testen en
verwijderen van ‘bugs’ in de software.
Voinea heeft bij zijn ontwerp de gebrui-
ker van de software altijd in zijn vizier
gehouden. “Deze moet in een oogopslag
kunnen zien wat de kwaliteit van de
software is. Dus inzicht in de mogelijke
afhankelijkheid van een dominante
programmeur is cruciaal, net als een
bewijs dat er veel energie en tijd heeft
gezeten in het testen van de software. Het
ergste wat je kan overkomen, is dat je
software krijgt aangeleverd waarbij tot op
de laatste dag nog nieuwe regels zijn toe-
gevoegd.”

Ondernemerschap
Voinea realiseert zich dat hij een interes-
sante tool heeft ontwikkeld. “Misschien
begin ik hiermee wel mijn eigen start-
up”, zegt hij verwachtingsvol. “Want dit is
een tool die je op praktisch alle bestaande
software kunt loslaten, mits je volledige
inzage hebt in de ontstaansgeschiedenis.
Dus alle regels vanaf versie 1.0. Vanuit
een aantal partijen is al interesse
getoond. Zo ben ik met een van de ont-
wikkelaars van KDE, een desktop-
omgeving van Linux, in gesprek. Hij wil
de Visual Code Navigator misschien
inzetten in hun kwaliteitssysteem, omdat
hij erg geïnteresseerd is in een manier
om continu de kwaliteit van de software
te monitoren.”
Dus, wie weet, misschien dat Voinea
binnenkort de stap zet naar het onderne-
merschap. Hij merkt wel dat maar weinig
mensen echt enthousiast reageren als hij
zijn plannen vertelt. “Ik krijg vaak te
horen dat het een te groot risico is, dat ik
teveel bureaucratie ga krijgen of dat ik
beter eerst een baan bij een groter bedrijf
kan nemen. De sfeer in Nederland is niet
echt ondernemers-minded, in tegenstel-
ling tot in Roemenië, waar ik vandaan
kom. Daar beginnen veel meer studenten
na hun studie te pionieren. Gelukkig kom
ik af en toe ook mensen tegen die me wel
enthousiasmeren. En ik heb ook al een
gesprek met het TU/e Innovation Lab
gehad, dat helpt ook.”/.
Wie kennis wil maken met de tool die Voinea heeft
ontwikkeld, kan deze downloaden op
www.win.tue.nl/~lvoinea/VCN.html.

““PPhhiilliippss  hheeeefftt  ddee  HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss  ((HHTTCC))  oopp--
ggeerriicchhtt  oomm  iinnnnoovvaattiiee  ttee  ssttiimmuulleerreenn..  DDaatt  kklliinnkktt
ggooeedd,,  mmaaaarr  hhooee  bbeerreeiikk  jjee  ddaatt??””  OOpp  wwooeennssddaagg
55  sseepptteemmbbeerr  ssttuuddeeeerrddee  bbiijj  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ddee  eeeerrssttee  lliicchhttiinngg  vvaann  mmaasstteerr--
oopplleeiiddiinngg  IInnnnoovvaattiiee  MMaannaaggeemmeenntt  aaff..  MMiicchheell
vvaann  ddeerr  BBoorrgghh  wwaass  eeeenn  vvaann  ddee  ggeessllaaaaggddeenn..  HHiijj
oonnddeerrzzoocchhtt  hheett  ccaammppuussmmaannaaggeemmeenntt  vvaann  ddee
HHTTCC..
VVaann  ddeerr  BBoorrgghh  bbeezzoocchhtt  vvoooorr  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk
bbeeddrriijjvveenn  ddiiee  oopp  ddee  ccaammppuuss  zzaatteenn,,  ooff  eerr  nneett
wwaarreenn  vveerrttrrookkkkeenn..  UUiitt  zziijjnn  lliitteerraattuuuurroonnddeerr--
zzooeekk  bblleeeekk  ddaatt  bbeeddrriijjvveenn  eeeenn  llooccaattiiee  aallss  ddee
HHTTCC  kkiieezzeenn  oomm  vviieerr  rreeddeenneenn,,  wwaaaarrvvaann  eeffffii--
cciiëënnttiiee  eenn  rreeppuuttaattiiee  ddee  ttwweeee  bbeellaannggrriijjkkssttee
zziijjnn..  VVaann  ddeerr  BBoorrgghh  oonnddeerrvvrrooeegg  zzee  oopp  ddiiee  vviieerr
ppuunntteenn..  ““ZZee  zziijjnn  eenntthhoouussiiaasstt  oovveerr  ddee  ffaacciillii--
tteeiitteenn..  EErr  zziijjnn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  cclleeaannrroooommss  eenn
dduurree  aappppaarraattuuuurr  ttee  hhuuuurr..””  OOookk  ddee  rreeppuuttaattiiee
bblleeeekk  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  aarrgguummeenntt..  ““PPhhiilliippss  iiss  zzoo
bbeekkeenndd,,  ddaatt  zzee  ddee  HHTTCC  ttoott  iinn  SSiinnggaappoorree
kkeennnneenn..  DDaatt  iiss  aannddeerrss  aallss  jjee  oopp  iinndduussttrriiee--
tteerrrreeiinn  DDee  HHuurrkk  zziitt..””  MMiinnddeerr  tteevvrreeddeenn  wwaarreenn
ddee  bbeeddrriijjvveenn  oovveerr  ddee  oorrggaanniissaattiieessttrruuccttuuuurr  eenn
ddee  hhooggee  hhuuuurrpprriijjss..  ““WWiiee  eeeenn  iinnnnoovvaattiieeff  iiddeeee
hheeeefftt,,  hheeeefftt  iinn  ddee  bbeeggiinnffaassee  mmeeeessttaall  nniieett  hheett
ggeelldd  oomm  zziicchh  oopp  ddee  ccaammppuuss  ttee  vveessttiiggeenn..””  DDaatt
bblleeeekk  eeeenn  ppiijjnnppuunntt,,  wwaanntt  PPhhiilliippss  ffooccuusstt  iinn
wweerrvviinnggssccaammppaaggnneess  jjuuiisstt  oopp  ssttaarrtteerrss..
VVaann  ddeerr  BBoorrgghh  sscchhrreeeeff  eeeenn  rraappppoorrtt  wwaaaarriinn  hhiijj

hheett  mmaannaaggeemmeenntt  vvaann  ddee  HHTTCC  aaddvviisseeeerrtt  zziicchh  ttee
rriicchhtteenn  oopp  bbeeddrriijjvveenn  ddiiee  aall  iieettss  vveerrddeerr  zziijjnn  iinn
hhuunn  oonnttwwiikkkkeelliinngg..  ““BBiieedd  ssttaarrtteerrss  ddee  mmooggeelliijjkk--
hheeiidd  vvaann  ddee  ffaacciilliitteeiitteenn  ggeebbrruuiikk  ttee  mmaakkeenn,,
mmaaaarr  pprroobbeeeerr  nniieett  kkrraammppaacchhttiigg  oomm  zzee  nnaaaarr  ddee
HHTTCC  ttee  hhaalleenn..  IInn  ddee  bbeeggiinnffaassee  zziijjnn  zzee  bbeetteerr  aaff
oopp  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  uunniivveerrssiitteeiittssccaammppuuss..  IIkk
aaddvviisseeeerr  ddee  HHTTCC  ddaaaarroomm  nnaauuwwee  bbaannddeenn  ttee
oonnddeerrhhoouuddeenn  mmeett  uunniivveerrssiitteeiitteenn..  DDaann  zzaall  eeeenn
bbeeddrriijjff  mmaakkkkeelliijjkkeerr  oovveerrssttaappppeenn  wwaannnneeeerr  hheett
bbeeggiinntt  ttee  ggrrooeeiieenn..””  OOookk  mmooeett  ddee  HHTTCC  nniieett
pprroobbeerreenn  bbeeddrriijjvveenn  vvaasstt  ttee  hhoouuddeenn  ddiiee  ddee
oovveerrssttaapp  mmaakkeenn  nnaaaarr  ggrroooottsscchhaalliiggee  pprroodduucc--
ttiiee..  DDaaaarrvvoooorr  lleeeenntt  hheett  tteerrrreeiinn  zziicchh  nniieett  ggooeedd..
““HHeett  vveerrttrreekk  vvaann  bbeeddrriijjvveenn  wweerrdd  aallss  ffaalleenn
bbeesscchhoouuwwdd,,  mmaaaarr  vvoollggeennss  mmiijj  iiss  hheett  eeeenn
llooggiisscchhee  oonnttwwiikkkkeelliinngg””,,  zzeeggtt  VVaann  ddeerr  BBoorrgghh..
““BBoovveennddiieenn  kkoommtt  eerr  zzoo  wweeeerr  rruuiimmttee  vvoooorr
nniieeuuww  iinniittiiaattiieevveenn..””
VVoooorr  hheett  mmaannaaggeemmeenntt  wwaarreenn  ddee  bbeevviinnddiinnggeenn
vvaann  VVaann  ddeerr  BBoorrgghh  eeeenn  eeyyeeooppeenneerr..  ““IIkk  hheebb
mmiijjnn  aannaallyyssee  aall  iinn  eeeenn  aaaannttaall  rraappppoorrtteenn
vvoooorrbbiijj  zziieenn  kkoommeenn..””
DDee  ssttuuddeenntt  ggaaaatt  nnoogg  nniieett  zzeellff  hheett  bbeeddrriijjffss--
lleevveenn  iinn..  DDee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  aaaannppaakk  bbeevviieell
hheemm,,  dduuss  iiss  hhiijj  bbeeggoonnnneenn  aaaann  eeeenn  pprroommoottiiee..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

nemen de eisen die gesteld worden aan
de uitstoot en aan de zuinigheid steeds
verder toe, waardoor het steeds meer
noodzakelijk wordt om in een vroeg
stadium van motorontwerp goed te weten
hoe die presteert. En daarvoor is simu-
latie hét middel bij uitstek. Maar er zal
nog minstens tien jaar voorbij gaan voor
LES zijn intrede doet in de auto-indu-
strie, verwacht de aio. “Dit staat nog in de
kinderschoenen.”
Zelf zal hij er waarschijnlijk geen
bijdrage meer aan leveren. Hij krijgt geen
speciaal gevoel van motoren en vlam-
men. Maar wel van wervels, turbulentie
en complexiteit. Vandaar dat de 28-jarige
aio vanaf 1 september werkt bij het
KNMI, waar hij onder meer gaat werken
aan modellen van luchtvervuiling./.

Ir. Vincent Huijnen is op 4 september
gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld 
‘On the Application of Large-Eddy Simulations
in Engine-related Problems’. 

Onderzoek in het kort

Perspectief op nanotechnologie
OOpp  ddoonnddeerrddaagg  44  ookkttoobbeerr  hhoouuddtt  TTeecchhnnoollooggiieessttiicchhttiinngg  SSTTWW  iinn  DDee  DDooeelleenn  iinn  RRootttteerrddaamm  ddee
ccoonnffeerreennttiiee  ‘‘NNiieeuuwwee  ppeerrssppeeccttiieevveenn’’..  GGeedduurreennddee  eeeenn  ddaagg  wwoorrddtt  iinnggeeggaaaann  oopp  ddee  vvrraaaagg  wweellkkee
bbiijjddrraaggee  nnaannootteecchhnnoollooggiieeëënn  kkuunnnneenn  lleevveerreenn  aaaann  ddee  ggrroottee  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  eenn  eeccoonnoo--
mmiisscchhee  uuiittddaaggiinnggeenn..  IInn  ddee  oocchhtteenndd  zziijjnn  eerr  oovveerr  ddiitt  oonnddeerrwweerrpp  lleezziinnggeenn,,  eeeenn  ddeebbaatt  eenn
wwoorrkksshhooppss..  ’’ss  MMiiddddaaggss  vviinnddtt  ddee  ssttrriijjdd  ppllaaaattss  oomm  ddee  SSiimmoonn  SStteevviinn  GGeezzeell  22000077,,  wwaaaarrvvoooorr
ddrriiee  rreecceenntt  ggeepprroommoovveeeerrddeenn  vvaann  ddee  ddrriiee  TTUU’’ss  iinn  aaaannmmeerrkkiinngg  kkoommeenn..  NNaammeennss  ddee  TTUU//ee
mmaaaakktt  ddrr..iirr..  MMaarrttiijjnn  MMiieess  kkaannss  oopp  ddee  pprriijjss..  HHiijj  iiss  ggeepprroommoovveeeerrdd  oopp  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  eeeenn
iinnnnoovvaattiieeff  mmiiccrroorreeaaccttoorrssyysstteeeemm  vvoooorr  hheett  tteesstteenn  eenn  ssccrreeeenneenn  vvaann  ddiivveerrssee  ccooaattiinnggss..  DDee
mmiiddddaagg  wwoorrddtt  aaffggeessllootteenn  ddoooorr  pprrooff..ddrr..iirr..  TToonn  vvaann  ddeerr  SStteeeenn  vvaann  hheett  EErraassmmuuss  MMeeddiisscchh
CCeennttrruumm,,  ddiiee  ddee  SSiimmoonn  SStteevviinn  MMeeeesstteerroonnddeerrsscchheeiiddiinngg  22000077  kkrriijjggtt  uuiittggeerreeiikktt..  HHiijj  zzaall  eeeenn
vvoooorrddrraacchhtt  hhoouuddeenn  oovveerr  iinnnneerrlliijjkkee  iinnzziicchhtteenn  iinn  hhaarrtt--  eenn  hheerrsseenniinnffaarrcctteenn..  MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee
oopp  wwwwww..ssttww..nnll//ccoonnffeerreennttiiee22000077..

TU’s betalen Kennislink
DDee  ddrriiee  NNeeddeerrllaannddssee  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  ddrraaggeenn  ssiinnddss  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddiitt  ssttuuddiieejjaaaarr
ggeezzaammeennlliijjkk  ddee  kkoosstteenn  vvoooorr  eeeenn  vvaakkrreeddaacctteeuurr  tteecchhnniieekk  bbiijj  ddee  ppooppuullaaiirr--wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee
wweebbssiittee  KKeennnniisslliinnkk  ((wwwwww..kkeennnniisslliinnkk..nnll))..  DDooeell  iiss  eeeenn  ggooeeddggeevvuullddee  vvaakkppaaggiinnaa  mmeett  hheett
llaaaattssttee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  nniieeuuwwss,,  iinnffoorrmmaattiieevvee  aacchhtteerrggrroonnddaarrttiikkeelleenn  eenn  vveerrddiieeppeennddee
ddoossssiieerrss  oopp  aaccttuueellee  tthheemmaa’’ss  uuiitt  ddee  tteecchhnniisscchhee  wweetteennsscchhaappppeenn..  EEeerrddeerr  aall  sslloooott  KKeennnniisslliinnkk
mmeett  vveerrsscchhiilllleennddee  aannddeerree  ppaarrttnneerrss  vveerrggeelliijjkkbbaarree  oovveerreeeennkkoommsstteenn  vvoooorr  eeeenn  ggrroooott  aaaannttaall
vvaakkggeebbiieeddeenn  uuiitt  zzoowweell  ddee  bbèèttaa,,  ddee  aallffaa--  eenn  ddee  ggaammmmaawweetteennsscchhaappppeenn..  
DDee  wweebbssiittee  KKeennnniisslliinnkk  iiss  oonnttwwiikkkkeelldd  iinn  ooppddrraacchhtt  vvaann  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann  OOnnddeerrwwiijjss,,  CCuullttuuuurr
eenn  WWeetteennsscchhaapp  ((OOCCWW))  oomm  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  iinnffoorrmmaattiiee  ttooeeggaannkkeelliijjkk  ttee  mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn
bbrreeeedd  ppuubblliieekk..  SSiinnddss  hhaaaarr  llaanncceerriinngg  iinn  aapprriill  22000022  iiss  KKeennnniisslliinnkk  mmeett  iinnmmiiddddeellss  eeeenn  hhaallff
mmiilljjooeenn  uunniieekkee  bbeezzooeekkeerrss  ppeerr  mmaaaanndd  uuiittggeeggrrooeeiidd  ttoott  éééénn  vvaann  ddee  mmeeeesstt  bbeezzoocchhttee  ppooppuullaaiirr--
wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  wweebbssiitteess  iinn  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  ttaaaallggeebbiieedd..  OOnnddeerr  mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolliieerreenn
eenn  hhuunn  ddoocceenntteenn  iiss  KKeennnniisslliinnkk  eeeenn  vveeeellggeebbrruuiikkttee  iinnffoorrmmaattiieebbrroonn..

Een vlam gesimuleerd met RANS (links) en 
met LES (rechts).
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Schuitje varen, pilsje drin
Het water onder de Erasmusbrug weer-
kaatst de gekleurde lichten van de
kantoren aan de Maasboulevard. Het is al
donker en een grote groep TU/e’ers staat,
zit en ligt op de kade. Ze praten wat na en
mopperen over de vertraagde bussen die
hen terug naar Eindhoven moeten voeren.
Twee studenten vragen zich hardop af

hoeveel deze zesde Mystery Tour de uni-
versiteit gekost heeft. De vergadering en
de lunch in de Rotterdamse Kuip, de
rondtocht op het monumentale stoom-
schip De Majesteit, een bierproeverij in
Dordrecht en het royale dinerbuffet op het
schip met zeker tien soorten toetjes.
“Minstens vijftienduizend euro”, schat

Geert Jansen overtuigd. Het werkelijke
bedrag blijft onduidelijk, aangezien het
CvB dit liever voor zichzelf houdt. De
meeste deelnemers zijn te moe, te verza-
digd of te beschonken om zich er druk
over te maken. Het uitstapje heeft de hele
dag al weinig scherpe randjes gehad. Niet
dat de studenten mak zijn. Ze hebben

gretig gebruik gemaakt van de
gelegenheid het universiteitsbestuur
aan de tand te voelen over allerlei
onderwerpen. Avondeten in de
kantine. De toekomst van De Bunker.
De integratie van de buitenlandse
TU/e-studenten. De huisvesting op
de campus. Maar het was toch
bovenal reuzegezellig, zo met zijn
allen op die boot. De zon
scheen, de fanfare speelde
vrolijke liedjes en universiteits-
secretaris Harry Roumen liep
zichtbaar in zijn element rond
over het dek met een glas in
zijn hand en studenten aan
zijn zijde. 

Slangenkuil
’s Morgens tegen elven, de
vergaderruimte in De Kuip.
“Dus ik teken Israël op een
kaartje, trek er een cirkel

omheen en zeg tegen de geest uit de
fles: zorg maar dat er vrede komt”,
vertelt rector Hans van Duijn zijn ver-
baasde, gniffelende toehoorders. “En
de geest antwoordt: sorry, dat is zo’n
enorme slangenkuil, dat is me te

complex. Ik zeg, maak in
dat geval Feyenoord maar
kampioen. De geest kijkt
me aan en vraagt: mag ik dat
kaartje nog eens zien?”
De grapjes van de rector en
secretaris Harry Roumen over
hun favoriete voetbalclubs zijn
voorspelbaar, maar vallen deze
ochtend in zeer goede aarde. Ze
zetten de toon voor de rest van de
dag. Hoewel er wel degelijk veel
inhoudelijk wordt gediscussieerd,
blijft de sfeer altijd opgewekt en
ontspannen. Even dreigt bestuurs-
voorzitter Amandus Lundqvist het
tij die ochtend te keren met een
tergend formele bestuurlijke
agenda. Maar discussieleider en
Bouwkundedecaan Jan Westra
brengt de moraal met zijn spits-
vondige opmerkingen weer snel op
het juiste niveau. 

Van de discus-
siepunten die
Van Duijn die
ochtend presen-
teert, blijven
enkele de

gemoederen de rest van de dag bezig-
houden. Ten eerste het idee om voor elke
bacheloropleiding een canon vast te
stellen: een zogenoemde ‘body of
knowledge’ dat elke student aan het eind
van de bachelor toetsbaar moet beheersen.
Het idee oogst bij de studenten voorname-
lijk kritiek. Een onderwerp dat veel stu-
denten na aan het hart blijkt te liggen, is
de integratie van buitenlandse studenten
in het Eindhovense studentenleven.
Terwijl ze vanaf het dek van De Majesteit
Kinderdijk voorbij zien glijden en bege-
leid door de fanfare in lange stoet door
Dordrecht struinen, zetten de studenten
en de bestuursleden hun discussies
hierover begeesterd voort (zie de kader-
stukken).

Kennis maken
Het doel van de tweejaarlijkse Mystery
Tour is al jaren onveranderd: de aanwe-
zigen krijgen uitgebreid de mogelijkheid
elkaar beter te leren kennen en te begrij-

Mystery Tour/
Foto’s/Iren

Met een pilsje in de hand en e
het prettiger kennismaken da
Vanuit die gedachte vond op

zesde Mystery Tour plaats: h
College van Bestuur met z
bestuurders uit alle geled

studentenleven. Het bier vloe
tongen kwamen los tijdens ee

de Rotterd

““WWee  pprraatteenn  vvaakkeerr  oovveerr bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  ddaann  mmeett
zzee””,,  mmeerrkktt  rreeccttoorr  HHaannss  vvaann  DDuuiijjnn  oopp  aaaann  hheett  bbeeggiinn  vvaann
ddee  ddaagg..  ““HHooee  zzoouuddeenn  wwee  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  mmeeeerr
kkuunnnneenn  bbeettrreekkkkeenn  bbiijj  hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn??””
IIddeeeeëënn  hhiieerroovveerr  zziijjnn  eerr  ggeennooeegg..  EEggbbeerrtt  TTeeeesseelliinnkk,,
bbeessttuuuurrsslliidd  vvaann  ddee  TTuunnaa,,  ddeennkktt  ddaatt  ddee  IInnttrroo  hhiieerrvvoooorr
eeeenn  ggooeedd  iinnssttrruummeenntt  kkaann  zziijjnn..  ““DDee  iinnttrroodduuccttiieewweeeekk
vvoooorr  ddee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  vviinnddtt  eeeenn  wweeeekk  nnaa  ddee  ggeewwoonnee
IInnttrroo  ppllaaaattss..  VVeeeell  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  zziijjnn  bbuuiitteennllaannddeerrss..
WWaaaarroomm  zzoouuddeenn  wwee  zzee  nniieett  ggeewwoooonn  llaatteenn  mmeeeeddooeenn  mmeett
ddee  ggeewwoonnee  iinnttrroodduuccttiieewweeeekk??  ZZoo  wwoorrddeenn  zzee  mmeetteeeenn
bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn..””
HHeett  iiddeeee  kkrriijjggtt  vveeeell  bbiijjvvaall..  NNeett  zzooaallss  ddee  ssuuggggeessttiiee  oomm
bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  eeeenn  NNeeddeerrllaannddssee  bbuuddddyy ttooee  ttee
wwiijjzzeenn..  DDee  oopplleeiiddiinngg  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  hheeeefftt
ddaaaarr  eenniiggee  eerrvvaarriinngg  mmeeee..  DDee  eexxcchhaannggee  ssttuuddeenntteenn
kkrriijjggeenn  hhuunn  iinnttrroodduuccttiiee  ttiijjddeennss  ddee  nnoorrmmaallee  iinnttrroodduuccttiiee--
wweeeekk  eenn  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  hhuunn  mmeennttoorr..  ““JJee
zziieett  ddaatt  ddiiee  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  llaatteerr  hheeeell  vvaaaakk
tteerruuggvvaalllleenn  oopp  iinnttrrooppaappaa’’ss””,,  wweeeett  SSaannddeerr  vvaann  WWiijjkk  uuiitt

eerrvvaarriinngg..  VVaann  WWiijjkk  iiss  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee  PPFF
eenn  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  ““JJee  hheebbtt  ggeewwoooonn
zzoo’’nn  bbrruuggggeettjjee  nnooddiigg..  PPaass  ssttoonnddeenn  eerr  3388  bbuuiitteennllaannddeerrss
bbiijj  oonnzzee  eeeerrssttee  bboorrrreell  nnaa  ddee  vvaakkaannttiiee..  OOmmddaatt  iikk  zzee  hhaadd
mmeeeeggeennoommeenn..  ZZee  zziijjnn  nniieeuuwwssggiieerriigg  eenn  wwiilllleenn  ggrraaaagg
mmeeeeddooeenn..  EEnn  vviiaa  ddiiee  eexxcchhaannggee  ssttuuddeenntteenn  bbeerreeiikk  jjee  vvaaaakk
ooookk  ddee  bbuuiitteennllaannddeerrss  ddiiee  hhiieerr  llaannggeerr  bblliijjvveenn..””
HHeett  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennlleevveenn  iiss  vvoooorr  bbuuiitteennllaannddeerrss
vvaaaakk  oonnzziicchhttbbaaaarr,,  wweetteenn  vveerrsscchhiilllleennddee  aaaannwweezziiggeenn..  ZZee
wwiilllleenn  wweell  mmeeeeffeeeesstteenn,,  mmaaaarr  wweetteenn  nniieett  wwaaaarr  eenn
wwaannnneeeerr  ddiiee  ffeeeesstteenn  ppllaaaattssvviinnddeenn..  JJooeepp  HHuuiisskkaammpp,,
bbeelleeiiddssmmeeddeewweerrkkeerr  eenn  pprroojjeeccttlleeiiddeerr  EEiinnddhhoovveenn
SSttuuddeenntteennssttaadd,,  ddeennkktt  ddaatt  hheett  vvoooorr  aallllee  ssttuuddeenntteenn  mmaakk--
kkeelliijjkkeerr  mmooeett  wwoorrddeenn  eellkkaaaarr  ttee  oonnttmmooeetteenn..  ““EEiinnddhhoovveenn
iiss  eeeenn  ssttaadd  wwaaaarr  hheeeell  vveeeell  ggeebbeeuurrtt,,  mmaaaarr  eerr  iiss  vveeeell
vveerrsspplliinntteerriinngg..  DDaaaarrddoooorr  wweetteenn  vveerrsscchhiilllleennddee  cclluubbjjeess
nniieett  vvaann  eellkkaaaarr  wwaatt  zzee  oorrggaanniisseerreenn..  HHeett  zzoouu  eeeenn  iiddeeee
zziijjnn  oomm  eeeenn  ssttuuddeenntteennppoorrttaall  ttee  mmaakkeenn,,  wwaaaarroopp  iieeddeerr--
eeeenn  ggeemmaakkkkeelliijjkk  kkaann  zziieenn  wwaatt  eerr  ttee  ddooeenn  iiss..””

Intro en integratie buitenlanders
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pen. De meeste studenten kennen rector
Hans van Duijn en bestuursvoorzitter
Amandus Lundqvist als abstracte perso-
nages die hen stijfjes toespreken tijdens
de dies natalis of de opening van het aca-
demisch jaar. Vandaag kan daar veran-
dering in komen. 
Discussieleider Jan Westra heeft de
bestuurders ‘s ochtends nadrukkelijk de
opdracht gegeven zich zo weinig mogelijk
met elkaar te bemoeien en zoveel moge-
lijk met de studenten. Dat geldt ook voor
de verschillende directeuren bedrijfs-
voering, de decanen en de beleidsmensen
die deze Mystery Tour opluisteren.
Af en toe drukken de bestuurders hun
snor. Terwijl de studenten opeen gepakt
hun glas heffen in de Dordrechtse bier-
proeverij De Raedtskelder, nippen Van
Duijn en Lundqvist samen met een tiental
kaderleden buiten op de balustrade van
hun pilsje. “Hier staat de oude garde”,
zegt Harry Roumen zodra ze op hun af-
zondering worden aangesproken. “Er is

hier meer zuurstof”, voert Lundqvist op
als excuus. 
Toch krijgen de studenten ruimschoots de
gelegenheid om met de heren van gedach-
ten te wisselen. “Ik heb met Van Duijn
gepraat over de rekrutering van studen-
ten”, zegt Egbert Teeselink van de Tuna
avonds tevreden. “Ze rekruteren in het
buitenland en in de regio, maar waarom
niet boven de rivieren? We hebben hier
genoeg om daar te promoten. Daar was hij
het mee eens.” Ook Eugen Schindler van
de Japanse cultuurvereniging Kinjin is na
afloop zeer voldaan. Hij vouwt een lijstje
open met eigen discussiepunten. Ze zijn
allemaal aan bod gekomen. “We hebben
goed gebruik gemaakt van de mogelijk-

heid te praten met de hoge piefen.
Ze namen alle vragen heel serieus.
We kregen een duidelijk ja of nee,
of werden doorgestuurd naar de
juiste persoon. Ze deden absoluut
niet moeilijk.”
Mieke Nickien van het Eindhovens
Studenten Corps vindt dat Lundqvist
en Van Duijn wel erg samen-
klitten. “Dat was wel grappig.
Ze gingen het gesprek wel
aan, maar zochten het niet
echt op.”
Ook het CvB is tevreden over
de interactie. Universiteits-
secretaris Harry Roumen heeft
ontdekt dat er onvrede bestaat
over de selectie van de teams
voor de Europese kampioen-
schappen. Dit jaar deed geen
enkel team van de TU/e mee,
terwijl de kampioenschappen in
Eindhoven plaatsvonden. “Daar
moeten we dus wat aan doen.”
Voor Van Duijn waren vooral de

gesprekken over het betrekken van de
buitenlandse studenten in de universi-
teitsgemeenschap zeer nuttig. “Hoe
kunnen we bijvoorbeeld de introducties
van verschillende groepen studenten-
bachelor- en masterstudenten, buiten-
landse studenten- beter met elkaar
stroomlijnen? Dergelijke opmerkingen
neem ik echt ter harte.”/.

Enith Vlooswijk
ne Wouters
en luxe boot onder de voeten is
an in een stoffig TU/e-kantoor.
p donderdag 13 september de
het tweejaarlijkse uitje van het
o’n honderddertig student-

deren van het Eindhovense
eide, het orkest speelde en de

en zonovergoten boottocht over
amse Maas.

Canon: kennis of vaardigheden?
““SSttuuddeenntteenn  wweerrkkeenn  vvaann  tteennttaammeenn  nnaaaarr  tteennttaammeenn””,,  lliicchhtt
rreeccttoorr  HHaannss  vvaann  DDuuiijjnn  zziijjnn  vvrraaaaggsstteelllliinngg  oopp  ddoonnddeerrddaagg--
oocchhtteenndd  ttooee..  ““ZZeekkeerr  aallss  ddoocceenntt  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee
&&  IInnffoorrmmaattiiccaa  hheebb  iikk  mmee  vvaaaakk  aaffggeevvrraaaaggdd  wwaatt  ddaaaarrvvaann  nnaa
hheett  tteennttaammeenn  nnoouu  eeiiggeennlliijjkk  bblliijjfftt  hhaannggeenn..  IIss  hheett  wweennsseelliijjkk
ddaatt  wwee  vvoooorr  eellkkee  bbaacchheelloorroopplleeiiddiinngg  eeeenn  ssoooorrtt  ccaannoonn  vvaasstt--
sstteelllleenn??  EEeenn  ‘‘bbooddyy  ooff  kknnoowwlleeddggee’’  ddaatt  eellkkee  ssttuuddeenntt  ppaarraaaatt
mmooeett  hheebbbbeenn  aallss  wwee  hheemm  ooff  hhaaaarr  mmiiddddeenniinn  ddee  nnaacchhtt
wwaakkkkeerr  bbeelllleenn??””
WWeelllliicchhtt  sscchhiieett  vvoooorraall  ddaatt  ‘‘mmiiddddeenniinn  ddee  nnaacchhtt  wwaakkkkeerr
bbeelllleenn’’  ddee  ssttuuddeenntteenn  iinn  hheett  vveerrkkeeeerrddee  kkeeeellggaatt..  HHuunn
rreeaaccttiiee  oopp  hheett  vvoooorrsstteell  vvaann  ddee  rreeccttoorr  vvaarriieeeerrtt  vvaann  lliicchhtt
sscceeppttiisscchh  ttoott  zzeeeerr  aaffwwiijjzzeenndd..  DDaatt  hheeeefftt  ddeeeellss  ttee  mmaakkeenn
mmeett  eeeenn  pprraakkttiisscchh  bbeezzwwaaaarr::  hhooee  mmooeett  ddeezzee  bbaassiisskkeennnniiss
aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  ddee  bbaacchheelloorr  ggeettooeettsstt  wwoorrddeenn??  ““IIkk  bbeenn
wweell  vvoooorr  eeeenn  ccaannoonn,,  mmaaaarr  jjee  bbeenntt  zzeekkeerr  ddrriiee  ddaaggeenn  bbeezziigg
oomm  zzooiieettss  aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  eeeenn  oopplleeiiddiinngg  ttee  ttooeettsseenn””,,
zzeeggtt  WWiilllleemm  BBuurrggeerr  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  TThhoorr
((EElleekkttrrootteecchhnniieekk))..  ““AAllss  hheett  mmiinnddeerr  llaanngg  dduuuurrtt,,  hhoouuddtt  hheett
ttee  wweeiinniigg  iinn..””
EEeenn  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeennttee  mmaaaakktt  zziicchh  zzoorrggeenn  oovveerr  ddee
iinnhhoouudd  vvaann  ddee  ccaannoonn..  ““DDee  oopplleeiiddiinngg  BBoouuwwkkuunnddee  bbiieeddtt
vveeeell  kkeeuuzzeevvrriijjhheeiidd..  BBeelleemmmmeerrtt  ddee  ccaannoonn  nniieett  oonnzzee
vvrriijjhheeiidd  oomm  eeeenn  eeiiggeenn  rriicchhttiinngg  ttee  kkiieezzeenn??””  TTeennsslloottttee  zziijjnn
eerr  nnoogg  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  zziicchh  vveerrzzeetttteenn  tteeggeenn  hheett  hheellee
pprriinncciippee  vvaann  eeeenn  ccaannoonn..  IIeemmaanndd  ooppppeerrtt  vvoooorr  eeeenn  ‘‘bbooddyy  ooff
sskkiillllss’’  iinn  ppllaaaattss  vvaann  eeeenn  ‘‘bbooddyy  ooff  kknnoowwlleeddggee’’..  ““HHeett  iiss
bbeellaannggrriijjkk  oomm  hhaannddvvaatteenn  ttee  kkrriijjggeenn  wwaaaarrmmeeee  jjee  tthheeoorriieeëënn
iinn  pprraakkttiijjkk  kkuunntt  bbrreennggeenn””,,  vviinnddtt  eeeenn  bbeessttuuuurrsslliidd  vvaann  rrooeeii--

vveerreenniiggiinngg  TThhêêttaa..  ““HHeett  kkaann  mmee  nniieett  sscchheelleenn  aallss  iikk  kkeennnniiss
uuiitt  eeeenn  bbooeekk  mmooeett  hhaalleenn,,  aallss  iikk  mmaaaarr  wweeeett  ddaatt  ddee  tthheeoorriiee
bbeessttaaaatt  eenn  wwaaaarr  iikk  hheemm  mmooeett  zzooeekkeenn..  DDee  iinnggeenniieeuurrss--
oopplleeiiddiinngg  ggeeeefftt  jjee  eeeenn  pprroobblleeeemmoopplloosssseenndd  vveerrmmooggeenn..
HHaarrddee  kkeennnniiss  hhoooorrtt  ddaaaarr  wweell  bbiijj,,  mmaaaarr  hheett  ttooeeppaasssseenn  vvaann
ddee  kkeennnniiss  iiss  hheett  bbeellaannggrriijjkksstt..””
VVaann  DDuuiijjnn  llaaaatt  zziicchh  nniieett  oovveerrttuuiiggeenn  ddoooorr  ddiitt  aarrgguummeenntt..
““NNaattuuuurrlliijjkk  zziijjnn  vvaaaarrddiigghheeddeenn  ooookk  bbeellaannggrriijjkk..  MMaaaarr  eellkkee
oopplleeiiddiinngg  mmooeett  kkuunnnneenn  ffoorrmmuulleerreenn  wwaaaarr  ddee  ssttuuddiiee  vvoooorr
ssttaaaatt..  WWaatt  hheebbbbeenn  wwee  mmeeeeggeeggeevveenn??  HHeett  ggaaaatt  mmee  nniieett
aalllleeeenn  oomm  hheett  ttooeettsseenn  vvaann  ddee  ssttuuddeenntt,,  mmaaaarr  ooookk  vvaann  ddee
oopplleeiiddiinngg..  MMiijjnn  eerrvvaarriinngg  bbiijj  wwiisskkuunnddee  iiss  ddaatt  wweeiinniigg
bbeekklliijjfftt..  DDaann  iiss  eerr  iieettss  nniieett  ggooeedd..  MMiisssscchhiieenn  mmooeetteenn  wwee
ttiijjddeennss  ddee  ssttuuddiiee  mmeeeerr  nnaaddrruukk  lleeggggeenn  oopp  bbeeppaaaallddee
vveerrbbaannddeenn,,  zzooddaatt  bbeeggrriippppeenn  vvaakkeerr  tteerruuggkkoommeenn..””
OOpplleeiiddiinnggssddiirreecctteeuurr  FFaaaass  MMoooonneenn  hheeeefftt  bbiinnnneenn  zziijjnn
ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  aall  ggeesspprreekkkkeenn  oovveerr  ddee  ccaannoonn
ggeevvooeerrdd..  DDee  mmeenniinnggeenn  vveerrsscchhiillddeenn  oovveerr  wweellkkee  bbeeggrriippppeenn
iinn  eeeenn  BBoouuwwkkuunnddeeccaannoonn  tthhuuiiss  hhoorreenn..  ““EEiiggeennlliijjkk  vviinndd  iikk
hheett  pprraatteenn  oovveerr  eeeenn  ccaannoonn  iinntteerreessssaanntteerr  ddaann  ddee  ccaannoonn
zzeellff..  HHeett  iiss  zzooaallss  bbiijj  aannddeerree  ccaannoonnss::  wwaatt  uuiitteeiinnddeelliijjkk
hhooggeerr  oopp  ddee  rraanngglliijjsstt  kkoommtt,,  vviinndd  iikk  nniieett  bbooeeiieenn..  MMaaaarr  hheett
eerroovveerr  hheebbbbeenn  iiss  iinntteerreessssaanntt..  IIkk  ssttoonndd  ddaaaarriinn  wweell  aalllleeeenn..””
OOookk  BBoouuwwkkuunnddeeddeeccaaaann  JJaann  WWeessttrraa  vvoooorrzziieett  pprroobblleemmeenn
bbiijj  ddee  ffoorrmmuulleerriinngg  vvaann  eeeenn  ccaannoonn..  ““IIkk  hheebb  aall  vveerrsscchhiilllleennddee
ddiissccuussssiieess  mmeeeeggeemmaaaakktt..  MMeenn  wwoorrddtt  hheett  nnooooiitt  mmeett  eellkkaaaarr
eeeennss,,  wwaanntt  iieeddeerreeeenn  vviinnddtt  zziijjnn  eeiiggeenn  vvaakkggeebbiieedd  hheett
bbeellaannggrriijjkksstt..  IIkk  zziiee  ooookk  hheett  ggeevvaaaarr  ddaatt  eeeenn  ccaannoonn  iieettss
eennccyyccllooppeeddiisscchh  wwoorrddtt..””
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STU
Minorkeuzemiddag op 
26 september
Overweeg jij een minor te gaan kiezen?
Dan heb je te maken met een nieuw
schakelmoment in je studieloopbaan.
Een moment waarop je opnieuw moet
kiezen en beslissen hoe je (studie)loop-
baan voort te zetten.
De Werkgroep Implementatie Minoren
houdt in samenwerking met het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) een minorkeuzemiddag
op 26 september in de W-hal van 15.00
tot 17.00 uur. Tijdens deze middag wordt
een aantrekkelijk programma aangebo-
den, waarin informatievoorziening over
de verschillende minoren een rol speelt.
Ook is er aandacht voor het maken van
de keuze voor een minor.
Heb je interesse voor deze minorkeuze-
middag neem dan eens een kijkje op de
website van de TU/e over major-minor,
bekijk het programma en bestudeer
alvast de digitale presentaties van de
minorcoördinatoren. Een absolute must
voor studenten die een minorkeuze over-
wegen.
Tot woensdagmiddag 26 september!

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
De 3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI), reikt op
donderdag 27 september diploma’s uit
aan kandidaten die met goed gevolg een
tweejarige postgraduate opleiding heb-
ben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). Kandidaten van de vol-
gende opleidingen krijgen hun diploma:
Architectural Design Management
Systems (ADMS), Information and
Communication Technology (ICT),
Logistics Management Systems (LMS) en
Process and Product Design (PPD).
U bent van harte welkom om deze fees-
telijke diploma-uitreiking bij te wonen.
De uitreiking begint om 15.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. 

DPO/Didactische scholing
Cursus ‘Opzetten en verzorgen
van hoorcolleges’
Wie het middel hoorcolleges beter wil
leren bedienen, kan terecht bij trainers
van DPO bij de cursus ‘Opzetten en ver-
zorgen van hoorcolleges’. In de cursus
komen vragen aan de orde als:
- hoe maak ik mijn presentatie afwisse-
lender en aantrekkelijker?
- hoe vertel ik een verhaal?
- hoeveel stof kan ik behandelen?
- hoe kan ik het leereffect van hoorcolle-
ges verbeteren?
- wat kun je wel en niet met een hoorcol-
lege?

- welke stof uit boek of dictaat behandel
ik en welke niet?
- hoe bevorder ik dat studenten thuis de
stof bijhouden?
- hoe laat ik mijn toehoorders meeden-
ken?
Deelnemers zullen in de cursus veelal
zelf actief zijn. De cursus vindt plaats op
donderdag 1 en 8 november van 9.00 tot
17.00 uur. Nadere informatie is te ver-
krijgen bij Willem van Hoorn (tst. 4237).
Aanmelding kan per telefoon (tst. 2520),
per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via
internet (www.tue.nl/didactische
_scholing). 

Educational training/DPO
Workshop ‘Course design’
On October 16th DPO will carry out a
workshop on ‘Course design’. Objective
of the workshop: enable teachers to
design a course in a systematic way. The
workshop aims at UD, UHD’s and
Professors who are responsible for
designing or redesigning parts of the
curriculum. 
Topics in this short workshop will be:
organizing principles, educational
models and course design. After a short
introduction participants will work on
the design of their own course.
Especially teachers who are preparing a
new course will benefit from this works-
hop.
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (extension 3126).
You can enroll for the course by telepho-
ne (2520), e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by internet (www.tue.nl/educational_
training).

Afscheidscollege
Prof.dr. S.W. Douma houdt op vrijdag 21
september zijn afscheidscollege. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van het
college luidt ‘Met of zonder baas?’.
Douma werkt aan de faculteit
Technologie Management.

Promoties
C.A. Guerrero Sanchez MSc verdedigt op
maandag 24 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘Ionic sys-
tems in materials research: New mate-
rials and processes based on ionic poly-
merizations and/or ionic liquids’.
Guerrero Sanchez promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. U.S. Schubert.

M. Palkovic MSc verdedigt op maandag
24 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-

missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Enhanced
Applicability of Loop Transformations’.
Palkovic promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr. H. Corporaal en prof.dr.ir. F.
Catthoor.

N. Rane MSc verdedigt op woensdag 26
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 11.00 uur in het
Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘Hydrocarbon
Conversion over Brønsted and Lewis
Acidic Zeolites’. Rane promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. R.A. van Santen.

Dipl.Arch. U.C. Maurer-Dietrich verde-
digt op woensdag 26 september zijn
proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Den Schulbau neu denken, fühlen
und wollen Erneuerung der
Fundamente, Entwicklung von
Leitbildern und Perspektiven jenseit der
Moderne’. Maurer-Dietrich promoveert
aan de faculteit Bouwkunde. De promo-
toren zijn prof.mag.arch.ing.dr.h.c. P.
Schmid en prof.dr. J.L.F. Gerding.

Ir. B.J.P. Roset verdedigt op donderdag
27 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Manufacturing
Systems Considered as Time Domain
Control Systems: Receding Horizon
Control and Observers’. Roset promo-
veert aan de faculteit Werktuigbouw-
kunde. De promotoren zijn prof.dr. H.
Nijmeijer en prof.dr.ir. J.E. Rooda.

Scheikundige Technologie
en Biomedische Techno-
logie
Sixma Organische Chemie 
Prijs 2007
Maar liefst vier studenten hebben de
Sixma Organische Chemie Prijs 2007
gewonnen. Rik Nijhuis, Wenya Zhou
(Scheikundige Technologie), Stefanie
Hectors en Christine Huizer
(Biomedische Technologie) waren de
gelukkige prijswinnaars. Deze prijs,
bestaande uit een oorkonde en een klei-
ne verrijking van geest en lichaam, werd
tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10
september uitgereikt door prof.dr. Bert
Meijer. Met ingang van het studiejaar
1992-1993 heeft de capaciteitsgroep
Macromoleculaire en Organische

Chemie van de TU/e een aanmoedi-
gingsprijs voor chemici ingesteld. Deze
Sixma Organische Chemie prijs wordt
toegekend aan die studenten die een uit-
muntende prestatie hebben geleverd in
de Organische Chemie. Zowel Inleiding
Organische Chemie en Organische
Chemie 1, alsmede de practica en de
vaardigheidsblokken in dit werkgebied
moeten alledrie op meer dan voortreffe-
lijke wijze afgerond zijn.

Vredescentrum
Water, bron van conflicten
Op donderdag 27 september, aanvang
13.30 uur, wordt een symposium met
bovenstaande titel gehouden in de
Dorgelozaal in Traverse. Bij dit symposi-
um gaat het vooral om een tekort aan
water. ‘Schaarste of betere verdeling?’ is
dan ook de ondertitel. Vaak is er name-
lijk wel water in de buurt, maar is dit
technisch moeilijk bereikbaar. Ook komt
het voor dat politieke verhoudingen een
grote hindernis vormen. Oorlog kan dan
het gevolg zijn. Onder de sprekers
prof.dr. Marc Van Molle, verbonden aan
de Vrije Universiteit Brussel. Hij zal een
overzicht geven van de mondiale situatie.
Verder spreekt drs. Gerben de Jong,
directeur Milieu en Water bij ons minis-
terie voor Buitenlandse Zaken. Hij zal
ingaan op het Nederlands beleid hierom-
trent. Voorts spreekt prof.dr.ir. Georg
Frerks, verbonden aan Instituut
Clingendael en ook de Universiteit
Utrecht. Hij zal ingaan op de lopende
conflicten en mogelijke oplossingen.
Andere gewassen telen; betere pompen?
Diverse zaken zullen naar voren komen.
Voor een forumdiscussie ter afsluiting,
met vooral de zaal, zal ruim de tijd zijn.
De bijeenkomst duurt tot ca 17.00 uur.

KIVI NIRIA
Speeddaten
Als je ieder sollicitatiegesprek heer en
meester wilt worden, is dit jé kans! De
Young KIVI NIRIA Students stellen je in
de gelegenheid om op 10 oktober a.s.
met verschillende hightech bedrijven uit
de regio korte sollicitatiegesprekken te
voeren. Dit alles wordt georganiseerd in
samenwerking met technisch projectbu-
reau USG Innotiv uit Eindhoven.
Niet alleen mag je met prominente men-
sen uit het bedrijfsleven kort ‘daten’,
tevens krijg je alle kneepjes van het solli-
citatiegesprek geleerd door de professio-
nals zelf. Op 10 oktober kun je rond
19.00 uur (precieze tijd volgt later)
geheel gratis deelnemen aan deze handi-
ge activiteit. Let wel; er is slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Inschrijven kan door een mail te sturen
naar yks-eindhoven@kiviniria.nl voor 6
oktober.

Assistant Professor Visual Interaction
(V51.053), User-Centered Engineering
group, department of Industrial Design
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m
4190.00 euro).

Coördinator Tentamens en Videocolleges
(interne vacature) (V87.036), dienst
Interne Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2387.00 t/m 3278.00 euro).

Arbo- en Milieucoördinator(V35.384),
faculteit Biomedische Technologie, facul-
teit Werktuigbouwkunde (0.6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).

PhD Student ‘Computer-aided tissue
engineering of articular cartilage’
V50.080), Orthopedic Bonemechanics,
department of Biomedical Engineering
1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

Research Analist (V50.079), Soft Tissue
Engineering,  faculteit Biomedische
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1902.00 t/m 2569.00 euro).

PhD Student ‘advanced antenna structu-
res’ (V36321), ECR, department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

Two years open post doc position at
ESPCI, Paris (V34.295), the Dutch
Polymer Institute (DPI), department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).

Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl

Algemeen

Mensen

Faculteiten

Diversen

Vacatures

VIND JE HET LEUK OM KENNIS 
OVER TE DRAGEN?

Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken Biologie, 
Economie, Geschiedenis, Latijn, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde 
A en B en de moderne vreemde talen komt de Universiteit Leiden graag in con-

per dag (incl. logies en maaltijden). Je kunt rekenen op een gedegen opleiding. 

de middelbare school naar Gabriela Estramil: sollicitaties@sslleiden.nl.
Zie ook www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Zeker weten!
Durf te denken

Schrijf een prikkelend 

essay en win de 

Banningprijs 2008

Meer info: ‘Banningprijs’

www.Zingeving.net

(Advertenties)
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Cricket workshop to rid sport of ‘boring’ image
A normal cricket match
takes five days, a short
one ‘only’ eight hours.
Nonetheless cricket
lovers have ventured to
present the game to
students in a two-hour
introductory workshop.
Organizer Huzaifa Das, a
student of Chemical
Engineering and Chemi-
stry, admits that it is
impossible to learn this
sport, known for its
multitude of rules and
extensive matches,
within such a brief
period: “But we don’t
want to bore them out the
first time.”

On Thursday night 13
September  a number of
enthusiastic students
populated the PSV cricket
field at Karel Martelweg. In
groups numbering about
six persons they were in-
structed in the different
components of the game:
‘fielding’, ‘batting’ and
‘bowling’. Instructor Vish-
wanath Parimi, a member
of the PSV Tegenbosch

cricket team, is satisfied
with the students’ fielding
performance. “You can see
that they have engaged in

similar sports: they can
catch a ball. Beginners do
not catch anything.”
Parimi was asked by Das to

run the workshop together
with some other PSV
players. Das developed this
idea for a test night when
Student Faculty Associa-
tion Japie asked him to
organize an activity that
would bring Dutch and
foreign students into
contact with each other.
Unfortunately, there were
only two non-Dutch parti-
cipants among the group of
nineteen on the night of
the workshop. 
Das does have an explana-
tion for the low turnout of
foreign students: “Cricket
is relatively unknown and

has a boring image.
Moreover, the people who
are interested in the game
have usually had so much
practice that they don’t
need an introductory
workshop anymore. Still,
for me the night was a
success: we have brought
the beautiful sport of
cricket to the masses”, says
Das, showing an almost
comic grin. Then, serious
again: “Perhaps we are
going to have a follow-up
workshop - we shall cer-
tainly be looking at the
options if participants ask
for this.”/.

For several years now the
TU/e has deployed a new
means to attract math
students. With its
Master’s program
Industrial Mathematics
the Department of
Mathematics & Computer
Science (W&I) parti-
cipates in the Erasmus
Mundus program of the
European Committee.
Master students of this
program can attend the
two-year study at two of
the three participating
universities. In addition,
students from countries
of third parties qualify
for grants.

One big benefit of the
Erasmus Mundus

program, says assistant
professor dr. ir. Martijn
Anthonissen, is that gra-
duates have a diploma
from two universities: “A
‘double degree’ looks very
good on your CV.”
Besides the TU/e, appli-
cants can choose
Technische Universität
Kaiserslautern (Germany)
and the Johannes Kepler
Universität Linz (Austria).
The subjects taught are not
identical everywhere,
although they logically
have an identical intrinsic
setup. The first year is of a
theoretical nature and in-
volves many lectures, and
in the second year students
graduate.
“The Erasmus Mundus

looks quite similar to the
Computational Science
and Engineering (CSE)
track, which can be
followed in full at the TU/e.
Students of CSE can thus
also take part in the
program”, explains
Anthonissen. The assis-
tant professor at W&I is
one of the driving forces
behind the Master’s
program in the TU/e
Department. This study
was started on 1 September
2005. Dr. Hennie ter
Morsche filed the original
application for the
program and set it up
jointly with prof. dr. Bob
Mattheij. For this Master’s
study international coope-
ration was sought with
Kaiserslautern and Linz,
with which there were
contacts already in con-
nection with scientific
cooperative relationships.
The program does not
boast large numbers of

students yet, however.
Anthonissen: “In
September three students
graduated at the TU/e.
Three or four graduated in
Linz and two in
Kaiserslautern who also
studied at the TU/e.”

Competitors
As a result of its interna-
tional cooperation the
Eindhoven university has
not only acquired partners
but also direct competitors.
Why should students select
Eindhoven to pass one of
their years of study?
Anthonissen cannot
answer that one straight
away. “The other univer-
sities also have very good
programs. One of the
reasons for choosing the
TU/e might be that there
are many enterprises in the
immediate surroundings.
Usually, though, students
have personal reasons for
the location of their

choice.”
This is true also for Patricio
Ivan Rosen Esquivel.
Originally from Mexico,
this student wanted to gain
cultural experience. On the
Internet he came across in-
formation that would lead
to his choice for the
Erasmus Mundus
program. Esquivel decided
on Eindhoven because he
found the cultural diffe-
rences between Germany
and the Netherlands more
interesting than those
between Austria and
Germany. 
In the meantime Patricio
has completed one year in
Kaiserslautern and is st-
arting on his second year at
the TU/e. “I thought it was
fun to form part of German
society. It is interesting to
see different people
engaged in mathematics,
so I am really looking
forward to the year ahead of
me.”/.
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In short
Jeu de boules
tournament
It looks as if it is a simple
game, and in fact it is.
Nevertheless, jeu de
boules requires concen-
tration, skill and tactics.
Anyone who already likes
it or who wishes to try it
can register for the jeu de
boules tournament on
Sunday 30 September,
organized by the TU/e
Staff Association. The
event will take place from
10.00 to 17.00 hours. The
entry fee is seven euros,
including drinks, snacks
and lunch. The fee for
members of the Staff
Association is five euros.
Registration is possible via
the Staff Association
website.

Film ‘Interview’
in De Zwarte
Doos
They may be ravishingly
beautiful and famous, but
actually soap stars are just
thick broads with sawdust
for brains and silicone
breasts. This is the pre-
judice featuring promi-
nently in the film
‘Interview’ by film maker
Theo van Gogh, and of
course it is emasculated
mercilessly. 
The American remake of
the film will be shown in
De Zwarte Doos on
Thursday 20, Tuesday 25
and Wednesday 26
September. Here, too, a
cynical, prejudiced jour-
nalist (played by actor
Steve Buscemi) has to 
interview a female soap
star (a role off Sienna
Miller). The interview
results in interviewer and
interviewee playing cat
and mouse: who is doing
the interviewing and who
turns out to be the cat,
who the mouse? Start:
20.00 hours. 

Hello to Cursor

Starting from this Cursor,
Franca Gilsing will be
writing weekly articles for
the English page. She
succeeds Elke van Cassel,
who did this in the past
eighteen months.
Franca may be reached via
engcursor@tue.nl for tips
and questions.

Erasmus Mundus program weapon 
in the battle for the math student

Martijn Anthonissen. Photos: Bart van Overbeeke

Indian initiative: cricket at the Sports Center
NNeexxtt  SSaattuurrddaayy,,  2222  SSeepptteemmbbeerr,,  wwiillll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  tthheerree  wwiillll
bbee  aa  ccrriicckkeett  pprraaccttiiccee  aatt  tthhee  TTUU//ee  SSttuuddeenntt  SSppoorrttss  CCeenntteerr..
EEvveerryybbooddyy  iiss  wweellccoommee  ttoo  aaccqquuaaiinntt  tthheemmsseellvveess  wwiitthh  tthhiiss
ttyyppiiccaallllyy  EEnngglliisshh  ssppoorrtt..  TThhee  ttrraaiinneerr  iiss  aa  mmaann  ffrroomm  IInnddiiaa,,  wwhhoo
wwoorrkkss  ffoorr  PPhhiilliippss..  TThhee  iinniittiiaattiivvee  iiss  ffrroomm  aannootthheerr  IInnddiiaann::  
2266--yyeeaarr--oolldd  CChhaattttaarrbbiirr  SSiinngghh,,  ddooccttoorraall  ccaannddiiddaattee  aatt  tthhee
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  CChheemmiissttrryy..  PPeeooppllee
wwiitthhoouutt  ssppoorrttss  ccaarrddss  ccaann  jjooiinn  iinn  aass  wweellll..
IItt  iiss  SSiinngghh’’ss  iinntteennttiioonn  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhee  ssppoorrtt  ttoo  DDuuttcchh
ssttuuddeennttss..  HHee  iiss  ccoouunnttiinngg  oonn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  aatt  tthhee
TTUU//ee  wwhhoo  aarree  aallrreeaaddyy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhiiss  ssppoorrtt  ttoo  ccoommee  aanndd
hheellpp  hhiimm  ggeett  DDuuttcchh  ssttuuddeennttss  pprrooppeerrllyy  ppllaayyiinngg  ccrriicckkeett..  SSiinngghh

hhooppeess  tthhaatt  tthhee  pprraaccttiicceess,,  sscchheedduulleedd  oonn  SSaattuurrddaayyss  ffrroomm  1144..3300
ttoo  1166..3300  hhoouurrss  oonn  tthhee  ppiittcchh  nneexxtt  ttoo  tthhee  ffiittnneessss  ggyymm,,  wwiillll  eevveenn--
ttuuaallllyy  aattttrraacctt  ttwweennttyy  ttoo  tthhiirrttyy  ppeeooppllee..  HHee  hhiimmsseellff  hhaass  ppllaayyeedd
ccrriicckkeett  ffoorr  PPSSVV  TTeeggeennbboosscchh  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  nnooww,,  wwhheerree  hhee
eessttiimmaatteess  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  aa  ddoozzeenn  ootthheerr  TTUU//ee  ssttuuddeennttss//
eemmppllooyyeeeess  ggoo  iinn  ffoorr  tthhiiss  ssppoorrtt..
TThhee  pprraaccttiiccee  wwiillll  nnoott  bbeeggiinn  wwiitthh  tthhee  ccuussttoommaarryy  hhaarrdd  bbaallll,,  bbyy
tthhee  wwaayy,,  bbuutt  wwiitthh  aa  ssoofftt  bbaallll,,  ttoo  hheellpp  aassppiirriinngg  ccrriicckkeett  ppllaayyeerrss
ggeett  uusseedd  ttoo  tthhiinnggss..  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  ccrriicckkeett
pprraaccttiicceess    ((oonn  2222  aanndd  2299  SSeepptteemmbbeerr))  iiss  ssttiillll  ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt
aa  ssppoorrttss  ccaarrdd,,  bbuutt  aafftteerr  tthhaatt  aa  ccaarrdd  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd..

Patricio Ivan Rosen Esquivel.

Photo: Rien Meulman

Franca Gilsing.
Photo: Bart van Overbeeke
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‘We kunnen heel systematisch werken!’

‘Op dit moment werk ik met zes collega’s 
aan het CONCOR-project, een samen-
werkingsproject van alle ziekenhuizen 
in Nederland, waarbij patiënten met een 
aangeboren hartafwijking worden geregi-
streerd.
Doel: Wetenschappelijk onderzoek naar 
oorzaken en behandelingen mogelijk 
maken en uiteindelijk de zorg verbeteren. 
Dankzij SURFgroepen gaan we bij dit 
project heel praktisch en systematisch te 
werk. We ‘sharen’ bijvoorbeeld power-
pointpresentaties. Dan hoeven we dus 
niet steeds heen en weer te mailen. 

Ook overleggen we wie we aanschrij-
ven en hoe we dat doen en de resulta-
ten zetten we vervolgens ook weer op 
SURFgroepen. Daarbij is het handig dat 
als de één reageert, de ander even niks 
kan doen en daarna dus altijd werkt met 
de meest actuele informatie. Handig is 
ook dat ik met mijn wachtwoord op alle 
plaatsen ter wereld op SURFgroepen kan 
inloggen. Altijd en overal ben ik dus op 
de hoogte van de ontwikkelingen in het 
CONCOR-project. Op dit moment zijn er 
trouwens al 8000 patiënten in kaart 
gebracht’.

Als u onderzoeker bent, 
heeft u recht op een assistent!

Irene Harms is onderzoeks-
verpleegkundige bij het ICIN.

Samenwerken is in het wetenschappelijk onderzoek aan de orde van de dag. Die samenwerking 
overstijgt instellingen, landen en continenten en vindt steeds vaker plaats vanachter de computer,
of liever: via SURFgroepen. SURFgroepen is het gratis online samenwerkingsplatform van 
universiteiten en onderzoeksscholen, waarop u als onderzoeker 24 uur per dag kunt inloggen. 

Via SURFgroepen kunt u documenten, afbeeldingen en verslagen opslaan, die u deelt met anderen.
Ook kunt u takenlijsten, agenda’s en statussen bijhouden. Of u overlegt met collega’s ‘all over the 
world’ via de chat-functie en in de virtuele vergaderruimte. In de dagelijkse praktijk is SURFgroe-
pen een ideale assistent, waarmee u gestructureerder, sneller en kwalitatiever resultaten boekt!

www.surfgroepen.nl

bevolking vond dat
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/Veiligheid?
Doe het zelf!
AAllss  iieeddeerreeeenn  mmaaaarr  bbrraaaaff  eenn  ffaatt--
ssooeennlliijjkk  wwaass,,  ddaann  wwaarreenn  ccaammeerraa’’ss
iinn  ddee  ooppeennbbaarree  rruuiimmttee,,  pprreevveennttiieeff
ffoouuiilllleerreenn,,  iiddeennttiiffiiccaattiieepplliicchhtt  eenn
bbooddyyssccaannss  oovveerrbbooddiigg..  DDee  lleezziinngg
‘‘VVeeiilliigghheeiidd??  DDooee  hheett  zzeellff!!’’  oopp
wwooeennssddaagg  2266  sseepptteemmbbeerr  ggaaaatt  oovveerr
ddee  vvrraaaagg  wwaaaarroomm  mmooddeerrnnee
bbuurrggeerrss  bblliijjkkbbaaaarr  nnííeett  zzoo  zziijjnn..  EErr
lliijjkktt  aalltthhaannss  sstteeeeddss  mmeeeerr  ddwwaanngg
vvaann  bboovveennaaff  nnooddiigg  oomm  hheenn  iinn  hheett
ggaarreeeell  ttee  hhoouuddeenn..  DDrr..  GGiijjss  vvaann
OOeenneenn  ((EErraassmmuuss  UUnniivveerrssiitteeiitt
RRootttteerrddaamm))  sspprreeeekktt  vveerrddeerr  oovveerr  ddee
vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn  eenn  ddee
bbeevvooeeggddhheeddeenn  vvaann  ddee  oovveerrhheeiidd
oomm  bbuurrggeerrss  tteeggeenn  eellkkaaaarr  eenn
zziicchhzzeellff  ttee  bbeesscchheerrmmeenn..  OOmm  ddeezzee
vvrraaggeenn  oovveerr  ggeewweelldd  eenn  vveerraanntt--
wwoooorrddeelliijjkkhheeiidd  kkrraacchhtt  bbiijj  ttee
zzeetttteenn,,  iiss  aaaannsslluuiitteenndd  ddee  ffiillmmkkllaass--
ssiieekkeerr  ‘‘AA  cclloocckkwwoorrkk  oorraannggee’’  vvaann
SSttaannlleeyy  KKuubbrriicckk  ttee  zziieenn..  DDee  lleezziinngg
bbeeggiinntt  oomm  1111..4455  uuuurr  iinn  DDee  ZZwwaarrttee
DDooooss,,  ddee  ffiillmm  oomm  1133..3300  uuuurr..

/Cult en
Tumult
CCuulltt  &&  TTuummuulltt  iiss  eeeenn  jjaaaarrlliijjkkss
ggrraattiiss  ccuullttuurreeeell  ffeessttiivvaall  iinn
VVeellddhhoovveenn  ddaatt  ddiitt  jjaaaarr  ppllaaaattssvviinnddtt
vvaann  vvrriijjddaagg  2211  ttoott  eenn  mmeett  zzoonnddaagg
2233  sseepptteemmbbeerr..  OOpp  zzaatteerrddaaggaavvoonndd
iiss  vvaannaaff  2211..3300  uuuurr  eeeenn  aaaannttaall
bbiiggbbaannddss  ttee  zziieenn  iinn  ddee  mmuuzziieekk--
sscchhooooll  aaaann  ddee  BBoosssseebbaaaann  6600..  OOookk
ssttuuddeenntteenn  bbiiggbbaanndd  SSttuuddeennttpprrooooff
zzaall  eeeenn  ooppttrreeddeenn  vveerrzzoorrggeenn..  HHeett
rreeppeerrttooiirree  bbeessttaaaatt  nniieett  aalllleeeenn  uuiitt
kkllaassssiieekkee  bbiiggbbaannddnnuummmmeerrss..  TTee
hhoorreenn  zziijjnn  ooookk  eennkkeellee  SSuurriinnaaaammss--
AAmmeerriikkaaaannssee  jjaazzzznnuummmmeerrss  vvaann  ddee
AAmmsstteerrddaammssee  bbiiggbbaanndd  FFrraaFFrraa..
MMeeeerr  iinnffoo  oovveerr  hheett  ffeessttiivvaall::
wwwwww..ccuulltteennttuummuulltt..nnll..

/Jeu de boules
HHeett  lliijjkktt  eeeenn  ssiimmppeell  ssppeelllleettjjee  eenn
ddaatt  iiss  hheett  ooookk..  TTeeggeelliijjkkeerrttiijjdd
vveerreeiisstt  jjeeuu  ddee  bboouulleess  ccoonncceennttrraattiiee,,
vvaaaarrddiigghheeiidd  eenn  ttaaccttiieekk..  WWiiee  eerr  aall
vvaann  hhoouuddtt  ooff  hheett  eeeennss  wwiill
pprroobbeerreenn,,  kkaann  zziicchh  iinnsscchhrriijjvveenn
vvoooorr  hheett  jjeeuu  ddee  bboouulleess--ttooeerrnnooooii  oopp
zzoonnddaagg  3300  sseepptteemmbbeerr,,  ggeeoorrggaannii--
sseeeerrdd  ddoooorr  ddee  ppeerrssoonneeeellssvveerreennii--
ggiinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee..  HHeett  ttooeerrnnooooii
dduuuurrtt  vvaann  1100..0000  ttoott  1177..0000  uuuurr..
DDeeeellnnaammee  kkoosstt  zzeevveenn  eeuurroo,,
iinncclluussiieeff  ddrraannkk,,  hhaappjjeess  eenn  lluunncchh..
LLeeddeenn  vvaann  ddee  ppeerrssoonneeeellssvveerreennii--
ggiinngg  bbeettaalleenn  vviijjff  eeuurroo..  IInnsscchhrriijjvveenn
kkaann  vviiaa  ddee  wweebbssiittee  vvaann  ddee
ppeerrssoonneeeellssvveerreenniiggiinngg..

/Interview
ZZee  mmooggeenn  bbeeeellddsscchhoooonn  eenn
bbeerrooeemmdd  zziijjnn,,  mmaaaarr  eeiiggeennlliijjkk  zziijjnn
ssooaappsstteerrrreenn  aallss  KKaattjjaa  SScchhuuuurrmmaann
sslleecchhttss  ddoommmmee  mmookkkkeellss  mmeett
zzaaaaggsseell  aallss  hheerrsseenneenn  eenn  ssiilliiccoonneenn
aallss  bboorrsstteenn..  DDee  ffiillmm  ‘‘IInntteerrvviieeww’’  vvaann
ffiillmmmmaakkeerr  TThheeoo  vvaann  GGoogghh  ggaaaatt
oovveerr  ddiitt  vvoooorroooorrddeeeell,,  ddaatt  uuiitteerraaaarrdd
ggeennaaddeellooooss  wwoorrddtt  oonnttkkrraacchhtt..  DDee
AAmmeerriikkaaaannssee  rreemmaakkee  vvaann  ddee  ffiillmm
iiss  oopp  ddoonnddeerrddaagg  2200,,  ddiinnssddaagg  2255  eenn
wwooeennssddaagg  2266  sseepptteemmbbeerr  ttee  zziieenn  iinn
DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..  OOookk  hhiieerr  mmooeett
eeeenn  ccyynniisscchhee,,  vvoooorriinnggeennoommeenn
jjoouurrnnaalliisstt  ((eeeenn  rrooll  vvaann  SStteevvee
BBuusscceemmii))  eeeenn  vvrroouuwweelliijjkkee
ssooaappsstteerr  ((ggeessppeeeelldd  ddoooorr  SSiieennnnaa
MMiilllleerr))  iinntteerrvviieewweenn..  HHeett  iinntteerrvviieeww
lloooopptt  uuiitt  oopp  eeeenn  kkaatt  eenn  mmuuiissssppeell::
wwiiee  iinntteerrvviieewwtt  nnuu  wwiiee  eenn  wwiiee  iiss  uuiitt--
eeiinnddeelliijjkk  kkaatt  ooff  mmuuiiss??  AAaannvvaanngg::
2200..0000  uuuurr..  

Staaltechnicus ‘schiet’ popartiesten
Goed nieuws voor studenten
met stille hoop het ooit ver te
schoppen als fotograaf: ook
popfotograaf Loe Beerens (53)
is ooit als amateur begonnen.
Inmiddels bevolken nogal wat
groten van deze aarde, althans
op muziekgebied, zijn indruk-
wekkende portfolio. Op
dinsdag 25 september geeft
Beerens een gratis lezing bij
studenten fotografievereni-
ging Dekate Mousa.

Alles of niets. Dat is het motto
van Loe Beerens. Geen half werk
verrichten en aanrommelen,
maar met hart en ziel voor één
passie gaan. Sommigen kennen
hem daardoor alleen als gedre-
ven ‘artist manager’. In de jaren
negentig legde Beerens zijn
camera namelijk korte tijd opzij
om artiesten te coachen en te
promoten voor platenmaat-
schappij Universal Music. Zo
intens was hij betrokken bij de
wereld die hij fotografeerde. “Ik
vond het op dat moment
boeiend. En ik denk dat je beter
maar één ding kunt doen als je
het op een professioneel niveau
wilt doen.”
Die korte ‘time out’ heeft zijn
carrière als popfotograaf alleen
maar goed gedaan, denkt hij
achteraf. Wie ergens goede foto’s
van wil maken, moet het thema
volgens hem door en door
kennen. “Iemand die voetbal
fotografeert, moet alles weten
van voetbal. Omdat ik hun
wereld ken, kan ik beter commu-
niceren met artiesten. Ze staan
ervoor open om extra dingen toe
te laten.”
Beerens is autodidact. Na zijn
opleiding staalconstructie

besloot hij rond zijn twintigste
te kiezen voor de persfotografie.
“Natuurlijk is een opleiding
handig”, vertelt hij hier zelf over.
“Maar het is zoals bij een kind
dat op zijn elfde ontdekt dat hij
lekker gitaar speelt. Dan is het

nog maar de vraag of hij op zijn
achttiende het conservatorium
gaat doen.” Het kan anders
lopen, wil Beerens maar zeggen.
Het bloed kruipt uiteindelijk
toch waar het niet gaan kan. En
dus hing hij op zijn 21ste rond in

Wijster om foto’s te schieten van
‘s lands beroemdste treinkaping.
Pas in de jaren tachtig raakte hij
op dreef als popfotograaf. Hij
maakte foto’s van legendes als
Ike en Tina Turner, Rod Stewart
and the Faces, Annie Lennox in
The Tourists en Van Halen en
David Lee Roth. Hij was er bij
toen de Dire Straits hun debuut-
toer maakten en The Police de
eerste festivalpodia betraden.
Inmiddels toont zijn website een
indrukwekkende hoeveelheid
nationale en internationale
beroemdheden. Van Nederpop
tot jazz, hiphop en blues, van
Alanis Morisette tot Anastacia,
50 cent, Iggy Pop en Marilyn
Manson. Kleurrijke foto’s vol
dynamiek, haarscherp, hoewel
gemaakt in een duistere concert-
omgeving. Het is zijn speciali-
teit. Zijn technische achter-
grond, geeft hij toe, speelt
daarbij ook een rol. “Ik heb wel
een technische insteek, ja. Ik
merk dat ik praktische proble-
men bij concerten, bijvoorbeeld
bij het gebruik van een ‘remote
camera’, altijd relatief eenvoudig
zelf oplos. Ik zoek zelf uit hoe
dingen in elkaar steken.”
Zo zie je maar weer waar een
technische opleiding goed voor
kan zijn./.

De gratis lezing begint om 20.00 uur bij
Dekate Mousa in Scala, Kanaalstraat 4.
Vanwege de beperkte ruimte alleen voor
studenten toegankelijk.

Bril tovert wereld om in ‘ASCII art’
KKuunnsstteennaaaarrss  bbeekkiijjkkeenn  ddee  wweerreelldd
ggrraaaagg  ddoooorr  eeeenn  aalltteerrnnaattiieevvee  bbrriill..  DDee
RRuussssiisscchhee  kkuunnsstteennaaaarrss  AAlleexxeeii
SShhuullggiinn  eenn  AArriissttaarrkkhh  CChheerrnnyysshheevv
ddooeenn  ddiitt  zzeellffss  iinn  ddee  mmeeeesstt  lleetttteerr--
lliijjkkee  zziinn..  HHuunn  zzeellffggeebboouuwwddee  ‘‘MMaattrriixx
ggooggggllee’’  iiss  eeeenn  bbrriill  ddiiee  ddee  oommggeevviinngg
oommttoovveerrtt  iinn  ‘‘AASSCCIIII  aarrtt’’::  bbeeeellddeenn  oopp--
ggeebboouuwwdd  uuiitt  cciijjffeerrss  eenn  lleetttteerrss..
VVoooorroopp  ddee  bbrriill  zziitt  eeeenn  ccaammeerraa  ddiiee
mmeett  kkaabbeellss  iiss  vveerrbboonnddeenn  aaaann  eeeenn
pprroocceessssoorr  iinn  eeeenn  ddoooossjjee  oomm  ddee  nneekk
vvaann  ddee  bbrriillddrraaggeerr..  DDee  ccaammeerraa--

bbeeeellddeenn  wwoorrddeenn  vvoooorrttdduurreenndd
bbeewweerrkktt  ddoooorr  aallggoorriittmmeenn,,  vveerrggee--
lliijjkkbbaaaarr  mmeett  ddiiee  iinn  eeeenn  pprrooggrraammmmaa
aallss  PPhhoottoosshhoopp..  DDee  oommggeevviinngg  vvaann
ddee  bbrriillddrraaggeerr  vveerraannddeerrtt  ddaaaarrddoooorr
‘‘rreeaall  ttiimmee’’  iinn  eeeenn  llaannddsscchhaapp  vvaann
cciijjffeerrss  eenn  lleetttteerrss..
““OOnnzzee  bbeeddooeelliinngg  iiss  ddee  eecchhttee  wweerr--
kkeelliijjkkhheeiidd  ttee  vveerraannddeerreenn  iinn  eeeenn
vviirrttuueellee  wweerreelldd..  WWee  wwiillddeenn  iieettss  bbiijj--
ddrraaggeenn  aaaann  ddee  AASSCCIIII  aarrtt””,,  vveerrtteelltt
eeeenn  zzwwaaaarr  bbeebbaaaarrddee  RRuuss  iinn  hheett
ddeemmoonnssttrraattiieeffiillmmppjjee  ddaatt  ttee  vviinnddeenn

iiss  oopp  hheett  iinntteerrnneett  ((hhttttpp::////eenngglliisshh
rruussssiiaa..ccoomm//??pp==11337777##mmoorree--11337777))..
DDee  bbrriillddrraaggeerr  kkaann  ooookk  kkiieezzeenn  vvoooorr
aannddeerree  ffiilltteerrss,,  ddiiee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  oopp
vveerrsscchhiilllleennddee  mmaanniieerreenn  ddee  kklleeuurreenn
vveerraannddeerreenn..  DDee  ppssyycchheeddeelliisscchhee  eerr--
vvaarriinngg  jjee  vvrriieennddeenn  ttee  zziieenn  rroonndd--
llooppeenn  aallss  vvrreeeemmddee  AASSCCIIII--wweezzeennss  iiss
hheellaaaass  nnoogg  nniieett  iieeddeerreeeenn  ggeeggeevveenn..
DDee  MMaattrriixx  GGooggggllee  iiss  nnoogg  nniieett  oopp  ddee
mmaarrkktt  ggeebbrraacchhtt..  DDee  kkuunnsstteennaaaarrss
wweerrkkeenn  eecchhtteerr  aaaann  eeeenn  lliicchhtteerree  eenn
ggooeeddkkooppeerree  vvaarriiaanntt..

Overspelige man ritueel geslacht in Mohammed & Omnya
Terwijl Mohammed zich
voorover buigt tijdens zijn
ochtendgebed, snijdt zijn
jeugdliefde Omnya ritueel zijn
keel door. Het toneelstuk
Mohammed & Omnya, te zien
op vrijdag 21 september in
Plaza Futura, gaat niet in de
eerste plaats over moslims in
Nederland, maar over hoe
liefde kan stuklopen en over-
winnen.

Zestien jaar geleden ging er een
golf van moorden door Egypte:
vrouwen die wraak namen op
hun gewelddadige mannen. Dat
was de inspiratiebron van de
Egyptische Nederlander Sabri
Saad El Hamus voor het
theaterstuk Mohammed &
Omnya. Het is geschreven door
zijn toenmalige vriendin, Lisa de
Rooy. Saad el Hamus regisseert
het verhaal en speelt tevens de

hoofdrol. Hij laat zien hoe
Mohammed arriveert in
Amsteram, zich te buiten gaat
aan seks en hiervan geen genoeg
krijgt als hij trouwt met zijn
jeugdliefde, Omnya. Wanneer
de relatie hierdoor bekoelt,
begint hij haar fysiek te mis-
handelen. Haar laatste uitvlucht
betekent niet alleen het einde
van hun relatie, maar is tevens
het begin van een onderzoek:

waar ging het verkeerd?
Mohammed & Omnya is het
tweede deel van een vijfluik over
de islam. Voor zijn rol werd Saad
El Hamus genomineerd voor de
Louis d’Or voor de beste
acteur./.
Zie www.plazafutura.nl voor meer
informatie.

Kaiser Chiefs-zanger Ricky Wilson. Foto: Loe Beerens
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En hoe is het in Singapore?

Hallo Eindhoven!

Nu we al zes weken in
Singapore leven en
studeren, is het tijd om
onze culturele avonturen
en ontdekkingen in in-
dustrial design met jullie

te delen. Aan de National
University of Singapore is
onze studie vooral gericht
op de artistieke, esthe-
tische en ergonomische
aspecten van ontwerpen.
We volgen een project
waarin we ons droombad
ontwerpen. De belang-
rijke onderwerpen daarbij
zijn het gebruik van
kunstvormen, kleuren en
materialen. Het is hier
normaal dat je bijna elke
week je vooruitgang aan
je groep presenteert en
tegen de tijd dat we onze
eindpresentatie hebben,
wordt een geavanceerde
3D-tekening van ons
verwacht. Daarnaast
volgen we vakken die te
vergelijken zijn met onze
assignments, waarin we
bijvoorbeeld leren
emoties aan producten te

geven door metaforen en
abstracties toe te passen.
Singapore is een relatief
jong land, vandaar dat
hier een aparte mix van
nieuw design en cultuur
te vinden is.
Nu even wat nutteloze
feitjes over Singapore.
Singaporezen plakken ‘la’
achter elke zin la. Uitgaan
is extreem duur: vijftig
euro per nacht. Pas met
stappen op voor alles wat
op een vrouw lijkt, maar
geschapen is als een man.
In de metro laat de
overheid filmpjes zien
van exploderende treinen
en terroristische aan-
slagen. Als je jarig bent,
word je gestript. Voor
meer nutteloosheden:
www.sijmeenjerome.com.
Aan het NUS studeren
extreem veel uitwisse-

lingsstudenten, maar dat
is nog niet het geval voor
onze studie. Meestal gaan
we dus om met mensen
van onze Raffles Hall.
Deze Hall is op de
campus en er wonen
bijna alleen maar
Aziatische mensen. Elke
woensdagavond is het
ladies night, tijd om te
stappen dus in de meest
populaire clubs als
Ministry of Sound, Café
del Mar en Zouk. We
hebben het getroffen met
de locals, die ons
meenemen naar de beste
lokale feesten zoals
Bhangra Nights en
Arabian Nights. 
Natuurlijk gaan we zo
vaak als de studie het
toelaat op vakantie. Twee
weken geleden zijn we
naar Phuket geweest: een

exotisch honeymoon-
eiland waar de film ‘The
Beach’ is opgenomen (zie
foto). Volgende week gaan
we naar de lokale costas:
Bali (Indonesië) en
Jakarta. Op de planning
staan: golfsurfen op
Bintan, duiken tussen de
haaien in Maleisië,
Sijme’s zus ontmoeten in

Bangkok en een culturele
trip naar Vietnam om de
meest schitterende
stranden van Zuidoost-
Azië aan te doen!

Sijme Geurts en Jerome
Maes, studenten Industrial
Design

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Jerome (rechts) en 
Sijme op Phuket.

‘Sloffen’ tijdens zware vijfde
Outdoor Challenge

66  uuuurr  eenn  4499  mmiinnuutteenn  hhaadd  hheett
ssnneellssttee  kkooppppeell  eerr  zzaatteerrddaagg
1155  sseepptteemmbbeerr  vvoooorr  nnooddiigg  oomm
AAllll  TTeerrrraaiinnss  OOuuttddoooorr
CChhaalllleennggee  ttee  vvoollbbrreennggeenn..  DDee
vviijjffddee  nnoonn--ssttoopp  aaddvveennttuurree
rraaccee  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
oouuttddoooorrvveerreenniiggiinngg  vvoooorr
ssttuuddeenntteenn  wwaass  vvoooorr  hheett
eeeerrsstt  nniieett  aalllleeeenn  eeeenn  NNSSKK,,
mmaaaarr  ooookk  eeeenn  ooppeenn
NNeeddeerrllaannddss  kkaammppiiooeennsscchhaapp..
NNeeggeennttiigg  kkooppppeellss  ggiinnggeenn
zzaatteerrddaaggoocchhtteenndd  ddee  ssppoorrttiiee--
vvee  ssttrriijjdd  aaaann,,  ddiiee  oopp  hheett
TTUU//ee--tteerrrreeiinn  vvaann  ssttaarrtt  ggiinngg
eenn  ddaaaarr  ’’ss  mmiiddddaaggss  ooookk  wweeeerr
eeiinnddiiggddee,,  eenn  hheenn  iinnttuusssseenn
oovveerr  SSoonn,,  SSiinntt--OOeeddeennrrooddee
eenn  BBeesstt  vvooeerrddee..  OOnnddeerrwweegg
wwaacchhtttteenn  hheenn  oonnddeerr  mmeeeerr
eeeenn  oorriiëënnttaattiieelloooopp  oovveerr  ddee
ccaammppuuss,,  ddee  ttwwaaaallff  vveerrddiiee--
ppiinnggeenn  tteelllleennddee  ttrraappppeennrruunn
iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww,,  eeeenn
kklliimmsseessssiiee  vviiaa  nneetttteenn  iinn  ddee
WW--hhaall,,  eeeenn  zzeeeepphheelllliinngg  eenn
ddiivveerrssee  ‘‘ssppeecciiaall  ttaasskkss’’  eenn
ssnneellllee  eettaappppeess  ttee  vvooeett,,  ppeerr
sstteepp,,  mmoouunnttaaiinnbbiikkee  eenn  kkaannoo..
DDee  rraaccee,,  wwaaaarrvvaann  ddee  ddeeeell--
nneemmeerrss  aall  ddooeennddee  zzeellff  ddee
rroouuttee  mmooeesstteenn  uuiittvvooggeelleenn,,
bblleeeekk  zzwwaaaarrddeerr  ddaann
vveerrwwaacchhtt..  VVoooorraall  oopp  ddee
eellkkaaaarr  ooppvvoollggeennddee  oonnddeerr--

ddeelleenn  sstteeppppeenn  ((ttwwiinnttiigg  kkiilloo--
mmeetteerr)),,  ooffff--rrooaadd  llooppeenn  ((vviieerr
kkiilloommeetteerr))  eenn  ddee  sstteepp--aanndd--
rruunn  bblleeeekk  hheett  ‘‘ssllooffffeenn’’,,  aalldduuss
wweeddssttrriijjddlleeiiddeerr  DDoollff  NNiijjsseenn..
NNiieett  ddaatt  ddee  oorrggaanniissaattiiee  ddee
rraaccee  bbeewwuusstt  eellkk  jjaaaarr  eeeenn
bbeeeettjjee  zzwwaaaarrddeerr  wwiill  mmaakkeenn,,
bbeennaaddrruukktt  NNiijjsseenn..  ““WWee
wwiilllleenn  ddee  OOuuttddoooorr  CChhaalllleennggee
ttooeeggaannkkeelliijjkk  hhoouuddeenn,,  ooookk
vvoooorr  rreeccrreeaattiieevvee
kkooppppeellss..””  
HHeett  aallggeemmeeeenn
kkllaasssseemmeenntt  ((hheett
NNKK))  wweerrdd  zzaatteerr--
ddaagg  ggeewwoonnnneenn
ddoooorr  hheett  TTeeaamm
NNiikkee  AACCGG
OOuuttddoooorr  VVaalllleeyy
vvaann  oouudd--TTUU//ee’’eerr

PPeetteerr  HHoolllleebbrraanndd  eenn
MMaaaarrtteenn  BBoosscchh..  NNaa  TTeeaamm  FFiitt
eeiinnddiiggddee  hheett  AATT  TTeeaamm  aallss
ddeerrddee,,  ggeevvoorrmmdd  uuiitt  RReemmyy
vvaann  ddeerr  VVlliieess  eenn  DDaanniiëëll
MMoooonneenn..  DDee  ttwweeee  TTUU//ee--
aalluummnnii  wwoonnnneenn  tteevveennss  hheett
NNSSKK,,  wwaaaarrbbiijj  zzee  DDee
SSppeerreennddee  LLaammaa’’ss  eenn  TTeeaamm
SSyynneerrggyy  aacchhtteerr  zziicchh  lliieetteenn..  

Indiaas initiatief: cricket op het Sportcentrum
Komende zaterdag, 22 sep-
tember, is er voor de eerste
keer een crickettraining bij
het Studenten Sport-
centrum van de TU/e.
Iedereen is welkom om
kennis te maken met deze
typisch Engelse sport. De
trainer is een man uit
India, die bij Philips werkt.
Ook het initiatief komt uit
de koker van een Indiër: de
26-jarige Chattarbir Singh,
aio bij de faculteit
Scheikundige Technologie.
Ook mensen zonder sport-
kaart kunnen meedoen.

Het is de bedoeling van
Singh om de sport te intro-
duceren bij de Neder-
landse studenten. Hij
hoopt dat de internationale
studenten aan de TU/e die
al bekend zijn met de sport,
mee komen helpen om de
Nederlandse student aan
het cricketen te krijgen. De
ST-aio hoopt dat de trai-
ningen, op zaterdagen van
14.30 uur tot 16.30 uur op
het grasveld naast de
fitnesszaal, uiteindelijk
zeker twintig tot dertig
man trekken. Zelf speelt

hij al drie jaar cricket bij
PSV Tegenbosch, waar
volgens hem ook ruim tien
andere TU/e’ers deze sport
beoefenen.
De training beginnen ove-
rigens niet met de gebrui-
kelijke harde bal, maar met
een zachte bal, zodat de
aspirant cricketspelers
kunnen wennen. Bij de
eerste twee trainingen (op
22 en 29 september) is
deelname nog mogelijk
zonder sportkaart, daarna
is de kaart wel nodig./.

FFoottoo’’ss::
IIrreennee
WWoouutteerrss  

Kleurrijke stapels in nieuwe studiezaal

SSttuuddeenntteenn  ddiiee  ddeennkkeenn  iinn  ddee  wwaanndd  oonnvveerr--
wwaacchhttee  lliitteerraaiirree  sscchhaatttteenn  ttee  kkuunnnneenn  vviinnddeenn,,
kkoommeenn  bbeeddrrooggeenn  uuiitt..  IInn  ddee  vveeeellkklleeuurriiggee
sscchheeiiddiinnggsswwaanndd  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  ssttuuddiieezzaaaall
vvaann  ddee  cceennttrraallee  bbiibblliiootthheeeekk  zziitttteenn  nnaammeelliijjkk
ggeeeenn  iinntteerreessssaannttee  bbooeekkttiitteellss,,  mmaaaarr  bboovveennaall
ttiijjddsscchhrriifftteennbbaannddeenn  eenn  cciittaattiiee--iinnddeexxeenn  ((ddiiee
iinnmmiiddddeellss  ooookk  ddiiggiittaaaall  bbeesscchhiikkbbaaaarr  zziijjnn  eenn
ddaaaarroomm  uuiitt  ddee  ‘‘ttaassttbbaarree’’  ccoolllleeccttiiee  zziijjnn
ggeehhaaaalldd))..  AAnnnneekkee  VVrriieennss,,  wweebbmmaannaaggeerr  vvaann
ddee  TTUU//ee--bbiibblliiootthheeeekk,,  hhoooopptt  ssoowwiieessoo  ddaatt  ssttuu--
ddeenntteenn  zziicchh  nniieett  uuiittggeeddaaaaggdd  vvooeelleenn  ddee  ssttee--
vviigghheeiidd  vvaann  ddee  wwaanndd  ttee  tteesstteenn..  DDee  cciirrccaa  zzeess--
dduuiizzeenndd  lleeeessbbuunnddeellss  zziijjnn  vvoollggeennss  hhaaaarr
wweelliisswwaaaarr  ssttrraakk  ooppggeessttaappeelldd  ttoott  eeeenn  ssoolliiddee
ggeehheeeell,,  ““mmaaaarr  aalllleess  kkaann  nnaattuuuurrlliijjkk  kkaappoott..””
DDee  nniieeuuwwee  ssttuuddiieezzaaaall,,  wwaaaarr  ssttuuddeenntteenn  oonnddeerr
aannddeerree  tteerreecchhtt  kkuunnnneenn  vvoooorr  ggrrooeeppsswweerrkk,,
iinnddiivviidduueellee  ssttuuddiiee,,  eenn  kkooppiieeeerr--  eenn  ssccaann--
kklluusssseenn,,  iiss  eeeenn  oonnttwweerrpp  vvaann  aarrcchhiitteecctt  BBeerrtt
SSttaaaall  vvaann  BBuurroo  SSttaaaall//CChhrriisstteennsseenn..  DDee  zzaaaall  iiss

nnuu  aannddeerrhhaallvvee  wweeeekk  iinn  ggeebbrruuiikk  eenn  hhooeewweell  ddee
pprraakkttiijjkk  mmooeett  lleerreenn  ooff  hheett  nniieeuuwwee  ssttuuddiiee--
llaannddsscchhaapp  ooookk  eecchhtt  wwéérrkktt  zzooaallss  bbeeddaacchhtt,,
zziijjnn  ddee  eeeerrssttee  rreeaaccttiieess  vvoollggeennss  VVrriieennss  hheeeell
ppoossiittiieeff..  OOookk  ddee  bbiieebbmmeeddeewweerrkkeerrss  zziijjnn
vvoollggeennss  hhaaaarr  aaaannggeennaaaamm  vveerrrraasstt  oovveerr  hhooee
ddee  iinnrriicchhttiinngg  vvaann  hhuunn  nniieeuuwwee  wweerrkkpplleekk  hheeeefftt
uuiittggeeppaakktt..  DDee  zzaaaall  iiss  wweelliisswwaaaarr  ttiijjddeelliijjkk,,  iinn
aaffwwaacchhttiinngg  vvaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  rroonndd  ddee
WW--hhaall  wwaaaarr  oovveerr  eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr  aallllee  ssttuuddeenn--
tteennvvoooorrzziieenniinnggeenn  eeeenn  pplleekk  mmooeetteenn  kkrriijjggeenn,,
mmaaaarr  oopp  kkwwaalliitteeiitt  eenn  ssffeeeerr  iiss  vvoollggeennss  hhaaaarr
zzeekkeerr  nniieett  bbeezzuuiinniiggdd..  
WWeell  wwoorrddeenn  ddee  kkoommeennddee  ttiijjdd  nnoogg  wwaatt  ppuunntteenn
oopp  ddee  ii  ggeezzeett..  ZZoo  mmooeetteenn  ddee  ggrrooeeppsswweerrkk--
rruuiimmtteess  nnoogg  vveerrddeerr  wwoorrddeenn  iinnggeerriicchhtt  eenn
mmooeetteenn  ddee  ssttuuddiieettaaffeellss  nnoogg  wwoorrddeenn  vvoooorrzziieenn
vvaann  eelleekkttrriicciitteeiittssaaaannsslluuiittiinnggeenn;;  nnuu  iiss  hheett
vvoooorr  nnootteebbooookkggeebbrruuiikkeerrss  nnoogg  iieettwwaatt  iimmpprroo--
vviisseerreenn,,  aalldduuss  VVrriieennss..  HHeett  llaaaattssttee  wwoorrddtt
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ddeezzee  wweeeekk  nnoogg  ooppggeelloosstt..

FFoo
ttoo

::  II
rree

nnee
  WW

oouu
ttee

rrss
  



Studentenleven /15
Cursor 20 september 2007

BBiijj  JJeerrooeenn  rrooeepptt  ddeezzee  kkaammeerr
mmeetteeeenn  eeeenn  IIkkeeaa--ggeevvooeell  oopp..
DDiitt  iiss  bboovveennddiieenn  eeeenn  bbiijj--
zzoonnddeerr  ggeeoorrddeenndd  ppeerrssoooonn..
WWaannnneeeerr  hhiijj  ddee  ddvvdd--bbooxxeenn
vvaann  CChhaarrmmeedd  zziieett  ssttaaaann,,
wweeeett  hhiijj  zzeekkeerr  ddaatt  hhiieerr  eeeenn
vvrroouuww  wwoooonntt..  OOookk  ddee  ppoosstteerr
vvaann  AAsssseeppooeesstteerr  bbeevveessttiiggtt
ddiitt..  OOookk  JJoorrddii  vviinnddtt  ddiitt  eeeenn
ooppggeerruuiimmddee  kkaammeerr  eenn  hhiijj
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  ddee  kklleeuurreenn  ggooeedd
bbiijj  eellkkaaaarr  ppaasssseenn..  DDee  ggoorrddiijj--
nneenn  ddiiee  eerr  hhaannggeenn,,  vviinnddtt  hhiijj
nniieett  eecchhtt  mmaannnneennggoorrddiijjnneenn..
HHiieerr  wwoooonntt  dduuss  eeeenn  vvrroouuww..  EEnn
ddaann  vvaalllleenn  eerr  aall  vveeeell  ssttuuddiieess
aaff..  WWaatt  vvoollggeennss  JJoorrddii  nnoogg
oovveerrbblliijjfftt,,  iiss  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn,,  BBoouuwwkkuunnddee,,
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiiee--
wweetteennsscchhaappppeenn,,  BBeeddrriijjffss--
kkuunnddee  eenn  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee..  HHiijj  ggookktt  oopp  ddee
llaaaattssttee..  DDee  kkaammeerr  iiss  dduuss--
ddaanniigg  iinnggeerriicchhtt  ddaatt  hhiijj
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  zzee  aall  wwaatt  llaannggeerr
oopp  kkaammeerrss  wwoooonntt,,  hheett  iiss  eeeenn
ggeeoorrddeennddee  eenn  pprraakkttiisscchhee
iinnrriicchhttiinngg..  DDaaaarroomm  ddeennkktt  hhiijj
ddaatt  zzee  oonnggeevveeeerr  vviieerrddeejjaaaarrss

iiss..  JJeerrooeenn  ddeennkktt  ddaatt  zzee  BBMMTT
ssttuuddeeeerrtt..  DDee  kkaammeerr  iiss  ttee
ssiimmppeell  iinnggeerriicchhtt  vvoooorr  eeeenn
IIDD’’eerr,,  hheett  iiss  ooookk  nniieett  iieemmaanndd
ddiiee  eeeenn  ssttuuddiiee  ddooeett  aaaann  ddee
‘‘hhaarrddee  kkaanntt’’  vvaann  ddee  TTUU//ee..  EEnn
aallss  zzee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  zzoouu
ssttuuddeerreenn,,  zzoouu  eerr  vveeeell  mmeeeerr
ttrrooeepp  oopp  hhaaaarr  bbuurreeaauu  lliiggggeenn..
HHiijj  ttwwiijjffeelltt  nnoogg  eevveenn  oovveerr
BBoouuwwkkuunnddee,,  mmaaaarr  ddaann
zzoouuddeenn  eerr  mmeeeerr  ggeekknnuuttsseellddee
ddiinnggeenn  ttee  zziieenn  mmooeetteenn  zziijjnn..
DDee  sseerriiee  bbooeekkeenn  nnaaaasstt  ddee
ddvvdd--bbooxxeenn  wwoorrddtt  vvoollggeennss
hheemm  ddoooorr  wwaatt  jjoonnggeerree
mmeeiissjjeess  ggeelleezzeenn  eenn  ooookk
CChhaarrmmeedd  iiss  eeeenn  sseerriiee  wwaaaarr
wwaatt  jjoonnggeerree  vvrroouuwweenn  nnaaaarr
kkiijjkkeenn..  JJeerrooeenn  sscchhaatt  iinn  ddaatt  zzee
ttwweeeeddeejjaaaarrss  iiss..  HHiijj  mmeerrkktt  oopp
ddaatt  zzee  HHyyvveess  ooppeenn  hheeeefftt
ssttaaaann  oopp  hhaaaarr  llaappttoopp..  DDiitt  zzoouu
eerroopp  kkuunnnneenn  wwiijjzzeenn  ddaatt  zzee  lliidd
iiss  vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntteennvveerreennii--
ggiinngg,,  mmaaaarr  hhiijj  zziieett  ggeeeenn
vveerreenniiggiinnggsskklleeddiinngg..  WWeell  zzoouu
hheett  mmiisssscchhiieenn  kkuunnnneenn  ddaatt
bboorrddeeaauuxxrroooodd  nniieett  aalllleeeenn  ddee
kklleeuurr  vvaann  hhaaaarr  vvllooeerrbbeeddeekk--
kkiinngg  iiss,,  mmaaaarr  ooookk  vvaann  hhaaaarr

vveerreenniiggiinngg  ooff  ddiissppuuuutt..  EEeenn
ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  iiss  hheett
eecchhtteerr  nniieett..  ZZee  hhoouuddtt  wweell  vvaann
ccuullttuuuurr,,  zzooaallss  ttee  zziieenn  iiss  aaaann
ddee  ppoosstteerr  vvaann  AAsssseeppooeesstteerr,,
mmaaaarr  zzee  iiss  ggeeeenn  ttyyppee  vvoooorr
eeeenn  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg..  JJoorrddii
iiss  hheett  hhiieerr  nniieett  mmeeee  eeeennss..  HHiijj
ddeennkktt  ddaatt  zzee  wweell  eeeennss  lliidd  zzoouu
kkuunnnneenn  zziijjnn  vvaann  DDooppppiioo..  EEnn
wwaatt  lliiggtt  eerr  bbiijj  hhaaaarr  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt??  ZZooaallss  iieeddeerreeeenn,,
hheeeefftt  ooookk  zziijj  bbrrooooddbbeelleegg  iinn
ddee  kkooeellkkaasstt  lliiggggeenn,,  ccoonnssttaa--
tteeeerrtt  JJoorrddii..  ZZee  hheeeefftt  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  ooookk  ffrriissddrraannkk  iinn
hhuuiiss  eenn  wwiittttee  wwiijjnn  ooff  rroosséé..
JJeerrooeenn  iiss  eerrvvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt
zzee  ttwweeee  ggrroottee  ggooeeddkkooppee
AAllbbeerrtt  HHeeiijjnn  lliitteerrfflleesssseenn  rroosséé
kkoouudd  hheeeefftt  lliiggggeenn..  EEnn
kkrruuiiddeennbbootteerr..  VVeerrddeerr  hheeeefftt
zzee  nniieettss  ssppeecciiaaaallss  iinn  hhuuiiss,,  hhiijj
ddeennkktt  ddaatt  zzee  eeeenn  ttyyppee  iiss  ddaatt
’’ss  oocchhtteennddss  llaannggss  ddee  ssuuppeerr--
mmaarrkktt  ggaaaatt  oomm  oonnttbbiijjtt  ttee
hhaalleenn..  JJeerrooeenn  iiss  oovveerriiggeennss
ggeesscchhookktt  ddoooorr  ddee  aaffwweezziigg--
hheeiidd  vvaann  eeeenn  ttvv  oopp  ddeezzee
kkaammeerr..

SSiinnddss  ddee  zzoommeerr  vvaann  22000066
wwoorrddtt  ddeezzee  kkaammeerr
bbeewwoooonndd  ddoooorr  RRoobbiinn  AAeerrttss,,
ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddee..  ZZee  vvoonndd  hheett
lleeuukk  oomm  hhaaaarr  kkaammeerr  iinn  ttee
rriicchhtteenn,,  zzee  iiss  ddaann  ooookk  wweell
ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  iinntteerriieeuurr
aarrcchhiitteeccttuuuurr..  ZZee  iiss  ooookk
hheelleemmaaaall  ggeekk  vvaann  IIkkeeaa,,  eeeenn
eerrffeenniiss  vvaann  hhaaaarr  oouuddeerrss,,
ddiiee  hheelleemmaaaall  ggeekk  zziijjnn  vvaann
ZZwweeddeenn..  HHeett  pprroonnkkssttuukk  vvaann
hhaaaarr  kkaammeerr  iiss  ddee
AAsssseeppooeesstteerrppoosstteerr  mmeett
hhaannddtteekkeenniinnggeenn..  RRoobbiinn
vvuulltt  hhaaaarr  ddeeeell  vvaann  ddee  ggeezzaa--
mmeelliijjkkee  hhuuiiss--kkooeellkkaasstteenn
mmeeeessttaall  mmeett  iijjsstthheeee,,  mmeellkk
eenn  ssoommss  eexxoottiisscchh  ffrruuiitt..  DDee
bbooeekkeennsseerriiee  iiss  eeeenn  sseerriiee
vvaann  hhaaaarr  ffaavvoorriieettee
sscchhrriijjffsstteerr  JJiillll  MMaannsseellll::
mmeeiiddeennvveerrhhaalleenn  mmeett
hhuummoorr,,  vveeeell  ffaannttaassiiee  eenn
eeiinndd  ggooeedd,,  aall  ggooeedd..  

Het sleutelgat

CCaannoonn  vvaann  bbllaaaattvveerrhhaalleenn

EEeenn  ccaannoonn  iiss  eeeenn  lliijjssttjjee,,  eenn
mmeennsseenn  hhoouuddeenn  vvaann
lliijjssttjjeess..  DDiitt  vveerrtteellddee
RRoobbbbeerrtt  DDiijjkkggrraaaaff  bbiijj  eeeenn
iinntteerreessssaannttee  lleezziinngg  oovveerr
ddee  bbèèttaaccaannoonn..  HHeett  kkoommtt
mmiijj  vvoooorr  aallssooff  hhiijj  zzeellff  nniieett
oovveerrttuuiiggdd  wwaass  vvaann  hheett
bbeessttaaaannssrreecchhtt  vvaann  zziijjnn
ccaannoonn..  HHiijj  bbeeggoonn  mmeett  eeeenn
lliijjssttjjee  tteeggeennaarrgguummeenntteenn,,
eenn  ddaaaarr  bblleeeeff  hheett  eeiiggeennlliijjkk
bbiijj..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  hheeeefftt
DDiijjkkggrraaaaff  iinn  hheett  vveerrggaa--
ddeerreenn  oovveerr  ddee  ccaannoonn  wwaatt
aafflleeiiddiinngg  ggeevvoonnddeenn,,  wwaatt
nniieett  vveerrwwoonnddeerrlliijjkk  iiss  aallss  jjee
nnoorrmmaallee  ttaaaakk  bbeessttaaaatt  uuiitt
hheett  ddoooorrrreekkeenneenn  vvaann  ddee
ssnnaaaarrtthheeoorriiee..  MMaaaarr  hhiijj
hheeeefftt  eeeenn  ppuunntt  wwaatt  ddee
ccaannoonn--mmaanniiee  bbeettrreefftt..  NNaa
ddee  ccaannoonn  vvaann  NNeeddeerrllaanndd  iiss
eerr  nnuu  ddee  bbèèttaaccaannoonn,,  ddee
ccaannoonn  vvaann  NNeeddeerrllaannddssee
ffiillmm,,  ddee  rreelliiggiieeuuzzee  ccaannoonn
vvaann  NNeeddeerrllaanndd  eenn  ggaa  zzoo
mmaaaarr  ddoooorr..  IIkk  vvooeegg  ddaaaarr  nnuu
ddee  bbllaaaattvveerrhhaalleennccaannoonn
aaaann  ttooee..  EEeenn  ccaannoonn  oovveerr  ddee
sspprrooookkjjeess  ddiiee  ddee  mmeeddiiaa  eenn
ddee  ppoolliittiieekk  oonnss  oopp  ddee
mmoouuww  pprroobbeerreenn  ttee
ssppeellddeenn..  VVaannddaaaagg  ddee
eeeerrssttee  ddrriiee  vveennsstteerrss,,  mmeett
aallss  tthheemmaa  hheett  mmiilliieeuu..
11..  WWiinnddmmoolleennss..  DDiitt  iiss  hhiieerr
aall  eeeennss  aaaann  bboodd  ggeewweeeesstt,,
mmaaaarr  dduuiizzeenndd  wwiinnddmmoolleennss
oomm  eeeenn  cceennttrraallee  ttee  vveerrvvaann--
ggeenn,,  iiss  eenn  bblliijjfftt  ggeeeenn  aalltteerr--
nnaattiieeff..
22..  HHeett  aaaannppllaanntteenn  vvaann
bboommeenn  tteerr  ccoommppeennssaattiiee
vvaann  ddee  uuiittssttoooott  vvaann  aauuttoo’’ss
eenn  vvlliieeggttuuiiggeenn..  DDee  bboommeenn
ddiiee  wwoorrddeenn  ggeeppllaanntt,,
nneemmeenn  wweell  CCOO22 oopp,,  mmaaaarr
ssttootteenn  hheett  nneett  zzoo  hhaarrdd
wweeeerr  uuiitt  aallss  zzee  ddooooddggaaaann..
EEeenn  lleeuukk  iinniittiiaattiieeff  oomm  jjee
ggeewweetteenn  ttee  ssuusssseenn,,  mmaaaarr
tteeggeenn  ddee  ttiijjdd  ddaatt  ddiiee  mmooooiiee
rreeiiss  nnaaaarr  TThhaaiillaanndd  iinn  ddee
vveerrggeetteellhheeiidd  rraaaakktt,,  iiss  ddee
CCOO22 ooookk  wweeeerr  tteerruugg..
33..  SSppaaaarrllaammppeenn..  DDee  eelleekk--
ttrriicciitteeiitt  iinn  oonnss  hhuuiiss  wwoorrddtt
ooppggeewweekktt  mmeett  eeeenn  rreennddee--
mmeenntt  vvaann  oonnggeevveeeerr  vveeeerrttiigg
pprroocceenntt..  DDee  ggeemmiiddddeellddee
ccvv--kkeetteell  hheeeefftt  eeeenn  rreennddee--
mmeenntt  vvaann  oonnggeevveeeerr  nneeggeenn--
ttiigg  pprroocceenntt..  DDee  rreessttwwaarrmmttee
ddiiee  ggeelleevveerrdd  wwoorrddtt  ddoooorr
eeeenn  ggllooeeiillaammpp,,  eenn  aallllee
aannddeerree  aappppaarraatteenn  ddiiee
oonnnnooddiigg  aaaannssttaaaann,,  iiss  dduuss
mmaaaarr  vvoooorr  vviijjffttiigg  pprroocceenntt
oonnnnooddiigg  wweeggggeeggooooiiddee
eenneerrggiiee..  OOnnzziinn  iiss  hheett  dduuss
nniieett  oomm  ssppaaaarrllaammppeenn  aaaann
ttee  sscchhaaffffeenn,,  mmaaaarr  wwee
wwoorrddeenn  hhiieerr  ttoocchh  vvoooorr
vviijjffttiigg  pprroocceenntt  ggeeppiieeppeelldd..
VVoollggeennddee  kkeeeerr  mmeeeerr..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Neem een kijkje door het sleutelgat en vertel: wie woont er in
deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal
willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse
van Jeroen van Duren (vierdejaars Technische Bedrijfskunde)
en Jordi de Vos (zevendejaars Informatica).

ESC start lustrumweek met optocht door Eindhovens centrum
Tradities, daar zijn ze gek
op bij het Eindhovens
Studenten Corps: En dit is
er een: een optocht door de
stad houden om de
lustrumweek af te trappen.
Op vrijdagavond 14 sep-
tember trokken zestien
wagens vanuit het Stad-
huisplein, via Stratums-
eind, naar De Bunker om
kracht bij te zetten dat het
Eindhovens Studenten
Corps vijftig jaar bestaat.
Het was een bonte stoet:
paard en wagen, een
Hummer, enkele bussen,
de Cadillac van de senaat
van het ESC, een halve
caravan en een treintje. En
natuurlijk vrijwel het hele
ledenbestand van de
vereniging, aangevuld met
oud-leden.
“Elk dispuut neemt een kar
mee”, vertelt Steven

Bindels, voorzitter van de
lustrumcommissie. Twaalf
disputen met hun kar, plus

nog karren van de eerste-
jaars, van de senaat en van
de lustrumcommissie zelf.

“De ene groep huurt er een,
de andere bouwt er een. We
willen in de stad laten zien:

dit is het ESC. En we willen
laten zien dat Eindhoven
een studentenstad is.”
Eindpunt van de rit was De
Bunker, waar later die
avond een gratis open stu-
dentenfeest was. Daarmee
is het feestje van het corps
nog lang niet klaar. De lus-
trumweek duurt tien dagen.
Zo gaan de corpsleden
komende zaterdag naar
Rotterdam, om hun lus-
trumgala te houden in het
pand van de voormalige
discotheek Now & Wow.
Buitenstaanders zijn hier-
bij niet welkom: behalve
het programma van af-
gelopen vrijdag- en zater-
dagavond zijn alle activi-
teiten besloten. /.Foto: Bert Jansen

Lekke banden door stalen
splinters bij De Hal
Stalen splinters, die zijn achtergebleven bij de
bouw van de noodunits bij de bieb in De Hal,
hebben nogal wat mensen een lekke band
bezorgd. Dit meldt U-raadslid Chris Gits, die
naast hemzelf zeker zeven anderen kent van de
faculteit Scheikundige Technologie die de laatste
weken hun fietsband leeg zagen lopen na langs
de noodunits gefietst te zijn. De boosdoeners
zijn scherpe, stalen splinters in de vorm van een
halve maan, waarvan er duizenden op het pad
lagen tussen Vertigo en De Hal. Dienst
Huisvesting heeft eind vorige week opdracht
gegeven om het pad schoon te laten vegen. Dit
nadat een klacht over de splinters binnen-
gekomen was.

Thêta-acht meet zich in Delft
De Eindhovense studenten roeivereniging Thêta
doet op zaterdag 22 september mee aan de jaar-
lijkse universiteitsroeiwedstrijd Pinewood
University Eights van de Delftse studenten roei-
vereniging Proteus-Eretes. Deze wedstrijd is
anders dan andere, omdat er niet op club-, maar
op universiteitsniveau wordt gestreden om de
eer. De afstand die de roeiers in de acht moeten
afleggen is 2.007 meter, refererend aan het jaar
waarin de race wordt gehouden. Er doen ook bui-
tenlandse teams mee aan de race, die voor de
zestiende keer wordt gehouden dit jaar. Alle
Nederlandse universiteiten vaardigen een team
af, evenals de universiteiten van Rennes in
Frankrijk, Lausanne in Zwitserland, ASIPC in
Armenië en Belgrado en Novi Sad in Servië.

Costa del Sport in De Stunt
Op dinsdag 25 september houden vier kleine
Eindhovense studenten sportverenigingen in
café De Stunt op Stratumseind gezamenlijk een
groot feest. Onder de naam ‘Costa Del Sport’
nodigen Oktopus (handbal), Tamar (volleybal),
Samourais (budo) en Impulsão (capoeira) alle
studenten uit om vanaf 21.00 uur te komen
feesten. Het thema van het feest is ‘Moulin
Rouge’ en de bijbehorende dresscode ‘hoerig
chique’. Kaarten à twee euro zijn verkrijgbaar in
de voorverkoop bij het Studenten Sportcentrum. 



Effe zeuren
/Fred Steutel
Het aftellen is begonnen! Nog 1414 dagen; tijd om de voorberei-
dingen te starten!
In mijn jeugd hoorde je het lied ‘In negentien-drie-zeven dan zul
je wat beleven: dan komt de Jamboree in Nederland’. Dat ging
over een internationale bijeenkomst in 1937 van de padvinderij
(‘scouting’), die volgens sommigen een voorloper was van de
Hitlerjugend. Het lied eindigde met de kreet, ‘wij zijn verkenners
van B P’. Dit laatste uit te spreken als ‘bie pie’, de initialen van
Baden Powell, oprichter van de beweging en, volgens sommigen,
uitvinder van de concentratiekampen - in Zuid-Afrika.
Ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot het uniform met knie-
kousen, hoed en stok of tot de ‘reinheid in gedachte, woord en
daad’. Maar nu komt, mede door de inspanning van Tom
Verhoeff, W&I, iets heel anders naar Nederland: de 52ste
International Mathematics Olympiad (IMO), in 2011! Bijna alle
min of meer beschaafde landen hebben de IMO al eens georga-
niseerd, Nederland nog nooit: hoog tijd.
U herinnert zich het bericht over de IMO van 2007: ‘Nederlandse
scholier wint in Hanoi bronzen medaille’. Dat suggereerde dat
deze jongen derde was onder alle deelnemers. Zonder iets aan
zijn prestatie af te willen doen -de opgaven zijn echt moeilijk- ligt
het anders: 131 van de 520 deelnemers kregen brons, 83 zilver en
39 goud.
We hebben 37 keer aan de olympiade meegedaan; in 1977 en 1983
haalden we een gouden medaille. De afgelopen vijf jaar bezetten

we onder ongeveer 90 landen de
plaatsen 64, 61, 47, 62, en 56.
De Wiskunde Olympiade heeft
toch iets met de Jamboree
gemeen: hoog genoteerde landen
hebben vaak militaristische
regimes. Dit jaar bovenaan:
Rusland, China en Vietnam.
Anderzijds, onderaan staan
Saudi-Arabië, Chili en Bolivia.
Toch maar proberen om wat
hoger te scoren dan de afgelopen
jaren. Oefenen dus! 
Bij de Jamboree waren dertig-
duizend mensen betrokken, bij
de Wiskunde Olympiade duizend.
De kosten (voor slapen, eten en
vervoer) kunnen dus geen
probleem zijn: een miljoen euro.
Iets voor Rijkman Groening per-
soonlijk of, na de tourzeperd,
voor de Rabobank? De geld-
schieters zouden in de rij moeten
staan.
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WWiiee:: Jorien Kemerink / 20 / 
tweedejaars Industrial Design

WWaatt:: vakantiefoto

WWaannnneeeerr:: “Ik wissel altijd af met ‘n
luipaardprint. Ik vind ‘t fijn als m’n laptop in
m’n kamer staat als een soort schilderijtje. Als
ik klaar ben met m’n werk klik ik alles weg en
staar ik ernaar en heb ff rust. De desktop is dan
een soort van mijn basis.

WWaaaarroomm:: “Afgelopen februari ben ik met m’n
moeder een weekje op vakantie geweest in
Marokko. Je ziet onze schaduw terwijl we op ‘n
dromedaris zitten.
Vette aarde-kleuren,
vette schaduw, vet
Berbers dorpje met
lemen huisjes. Ik weet
niet hoeveel ‘t kostte,
m’n moeder betaalde.
Maar ‘t was wel
grappig en ze kwijlden
wel vet veel op mijn
moeders tas.”

Vergadertijgers in een bloemenveld
VVeerrggaaddeerreenn..  IIeeddeerreeeenn  zzeeggtt  eerr  eeeenn
bbrrooeerrttjjee  ddoooodd  aaaann  ttee  hheebbbbeenn..  MMaaaarr
uuiitt  ddee  ffrreeqquueennttiiee  wwaaaarrmmeeee  wwee  eellkkee
wweeeekk  wweeeerr  mmeett  eellkkaaaarr  oomm  ttaaffeell
kkrruuiippeenn,,  iiss  ddaaaarr  mmaaaarr  bbaarr  wweeiinniigg
vvaann  ttee  mmeerrkkeenn..  ZZee  zziijjnn  vvoooorraall  eeeenn
ssttiillllee  hheell  vvoooorr  mmeennsseenn  ddiiee  eeiiggeennlliijjkk
ggeewwoooonn  lleekkkkeerr  ddee  hhaannddeenn  uuiitt
ddee  mmoouuwweenn  wwiilllleenn  sstteekkeenn,,  iinn--
ddaacchhttiigg  hheett  FFeeyyeennoooorrdd--mmoottttoo
‘‘ggeeeenn  wwoooorrddeenn  mmaaaarr  ddaaddeenn’’..
OOmm  ddee  vveerrggaaddeerrttiijjdd  zzoo  kkoorrtt
mmooggeelliijjkk  ttee  hhoouuddeenn,,  bbeeppeerrkkeenn
ddeezzee  lliieeddeenn  hhuunn  bbiijjddrraaggee  ttoott
hheett  aabbssoolluuttee  mmiinniimmuumm..  AAff  eenn
ttooee  eeeenn  iinnsstteemmmmeenndd  kknniikkkkeenn..
ZZoo  nnuu  eenn  ddaann  ddee  sspprreekkeerr  bbiijj--
vvaalllleenn  iinn  zziijjnn  oonnssttuuiittbbaarree
bbeettoooogg..  EEnn  nnaattuuuurrlliijjkk  hheett
ssttaarreenn  nnaaaarr  bbuuiitteenn,,  wweegg  uuiitt  ddee
ppooeell  ddeerr  vveerrvveelliinngg..  
DDiieennsstt  IInntteerrnnee  ZZaakkeenn  oonnddeerr--
kkeennddee  hheett  pprroobblleeeemm  eenn  hheeeefftt
hheett  vvoooorrttvvaarreenndd  aaaannggeeppaakktt  iinn
ddee  kklleeiinnee  vveerrggaaddeerrzzaalleenn  vvaann
TTrraavveerrssee..  NNuu  zziijjnn  ddee  bblliikkkkeenn

nniieett  mmeeeerr  ggeerriicchhtt  oopp  ddee  ppaarrkkeeeerr--
ppllaaaattss,,  mmeett  ddaaaarroopp  ddee  vvlluucchhttaauuttoo
nnaaaarr  vvrroouuww  eenn  kkiinnddeerreenn..  NNeeee,,  ddee
bblliikk  wwoorrddtt  wweeeerr  nnaaaarr  bbiinnnneenn
ggeerriicchhtt,,  oopp  ddee  wwaannddeenn..  DDaaaarr
kkuunnnneenn  ddee  vveerrggaaddeerrttiijjggeerrss  wweegg--
ddrroommeenn  bbiijj  ddee  kkaammeerrbbrreeddee  ffoottoo--

pprriinnttss  vvaann  ggrraasssspprriieetteenn,,  rroozzeenn,,
bbllooeemmeenn  eenn  eeeenn  oonnddeerrwwaatteerrwweerreelldd..
NNuu  iiss  hheett  aalllleeeenn  nnoogg  zzaaaakk  rreeggeell--
mmaattiigg  vvaann  zzaaaall  ttee  vveerraannddeerreenn,,
aannddeerrss  kkuunn  jjee  ddiiee  vviisssseenn  eenn  
bbllooeemmeennpprraacchhtt  nnaa  vveerrlloooopp  vvaann  
ttiijjdd  ooookk  wweell  ddrroommeenn..

Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruikeer.


