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Dertiende maand voor universitair personeel
Medewerkers van universi-
teiten gaan er tot maart 2010
met 9,65 procent in salaris op
vooruit. Dat is inclusief een
hogere eindejaarsuitkering,
die vanaf 2009 gelijkstaat aan
een ‘dertiende maand’. Wel
worden er twee vrije dagen
geschrapt. Dat blijkt uit de
concept-cao waarover onder-
handelaars van vakbonden en
universiteiten maandagnacht
een akkoord bereikten.

De eindejaarsuitkering wordt
stapsgewijs verhoogd: nu is die
nog drie procent. Door de forse
verhoging van de eindejaarsuit-
kering is de stijging van het
maandsalaris op het oog wat
summier: 2,25 procent erbij per 
1 januari 2008, en nog eens 
2,1 procent extra in 2009.
Van de totale loonstijging van
9,65 procent is 1 procent gefi-
nancierd door 2 vrije dagen in te
leveren. “Ik heb van tevoren
gezegd dat loonsverhoging geen

sigaar uit eigen doos mag zijn”,
laat onderhandelaar Marieke van
den Berg van Abvakabo-FNV
weten. “Dat is het nu ook niet
geworden. Feitelijk is de loons-
verhoging dus 8,65 procent.
Daarmee zitten we nog altijd
boven de FNV-looneis van 3,5
procent per jaar. Mensen die per
se hun twee dagen vrij willen
houden, kunnen ze met die extra
procent terugkopen.”
De universiteiten krijgen in het
onderhandelaarsakkoord ruimte

voor experimenten met functie-
contracten. Daarin kunnen
wetenschappers vrijwillig afspra-
ken maken over een flexibeler
indeling van hun onderwijs- en
onderzoekstaken, waardoor ze
niet langer zijn gebonden aan de
statische vijfdaagse werkweek.
Het akkoord is nog niet definitief:
de komende weken bespreken de
onderhandelaars het met hun
achterban. Pas als alle partijen
akkoord zijn, is de cao definitief.
(HOP)/.

Het College van Bestuur
wil graag alle 

personeelsleden 
bedanken die zich

hebben ingezet voor de
wederom zeer 

succesvolle Publieksdag
van zondag 7 oktober.

(Advertenties)

‘Special effects’ zetten technologie 
in spotlight op Publieksdag

EEeenn  hhoooorrnnttjjee  ssllaaggrroooomm,,  ggeeddoooopptt  iinn  vvllooeeiibbaaaarr  eenn
dduuss  oonnvvoooorrsstteellbbaaaarr  kkoouudd  ssttiikkssttooff..  WWaatt  iiss  ddee
ggrraapp??  AAllss  jjee  hheett  eeeett,,  kkoommeenn  eerr  wwoollkkeenn  rrooookk  uuiitt  jjee
nneeuuss  eenn  jjee  mmoonndd  ddoooorr  ddee  ssnneellllee  ooppwwaarrmmiinngg
eerrvvaann..  MMeett  oonnddeerr  mmeeeerr  ddiitt  ssoooorrtt  ‘‘ssppeecciiaall  eeffffeeccttss’’
wwiisstt  ddee  PPuubblliieekkssddaagg  aaffggeellooppeenn  zzoonnddaagg  nnaaaarr
sscchhaattttiinngg  mmeeeerr  ddaann  vviijjffdduuiizzeenndd  bbeezzooeekkeerrss  ttee
ttrreekkkkeenn,,  llaaaatt  SSuussaannnnee  DDeenniiss  vvaann  ddee  cceennttrraallee
oorrggaanniissaattiiee  wweetteenn..  ““HHeett  wwaass  hheeeell  ddrruukk  iinn  vveerrggee--
lliijjkkiinngg  mmeett  aannddeerree  jjaarreenn””,,  aalldduuss  DDeenniiss..  ““HHeett

lliijjkktt  iieeddeerr  jjaaaarr  ddrruukkkkeerr  ttee  wwoorrddeenn  eenn  mmeennsseenn
lliijjkkeenn  ooookk  sstteeeeddss  vvrrooeeggeerr  ttee  kkoommeenn..””
ZZoo’’nn  vviijjffhhoonnddeerrdd  TTUU//ee--mmeeddeewweerrkkeerrss  wwaarreenn
zzoonnddaagg  iinn  ttoouuww  oomm  eeeenn  ppuubblliieekk  vvaann  vvoooorrnnaa--
mmeelliijjkk  oouuddeerrss  mmeett  kkiinnddeerreenn  kkeennnniiss  ttee  llaatteenn
mmaakkeenn  mmeett  ddee  wwoonnddeerree  wweerreelldd  vvaann  wweetteennsscchhaapp
eenn  tteecchhnniieekk,,  oonnddeerr  ddee  nnooeemmeerr  ‘‘RReeiiss  mmeeee  nnaaaarr
eeeenn  nniieeuuwwee  wweerreelldd’’..  ZZoo  wwaass  eerr  eeeenn  NNaattuuuurr--
kkuunnddeecciirrccuuss,,  eeeenn  CChheemmiieesshhooww  eenn  SScciieennccee
TThheeaatteerr  PPaannddeemmoonniiaa..  ““WWee  kkrriijjggeenn  vvaann  bbeezzooee--

kkeerrss  ttee  hhoorreenn  ddaatt  eerr  zzeellffss  tteevveeeell  ttee  zziieenn  eenn  ttee
ddooeenn  iiss  oomm  hheett  iinn  éééénn  ddaagg  ttee  ddooeenn””,,  vveerrtteelltt
DDeenniiss..
DDee  ffaaccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  hhaadd  ddiitt  jjaaaarr
vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  eeeenn  uuiittggeebbrreeiidd  pprrooggrraammmmaa  iinn  ddee
eeiiggeenn  ggeebboouuwweenn  WW--hhoooogg  eenn  WW--llaaaagg..  DDaaaarr
kkoonnddeenn  ddee  bbeezzooeekkeerrss  oonnddeerr  aannddeerree  kknnuuttsseelleenn
aaaann  eeeenn  wwiinnddaauuttoooottjjee  ddaatt  tteeggeenn  ddee  wwiinndd  iinnrriijjddtt,,
zzooaallss  ttee  zziieenn  iiss  oopp  ddee  ffoottoo..
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

TU/e-alumnus wint
tienduizend euro
Jasper Winkes, onlangs afgestu-
deerd bij de TU/e-faculteit Werk-
tuigbouwkunde, heeft gisteren,
woensdag 10 oktober, de aanmoe-
digingsprijs gekregen van de
Herman Wijffels Innovatieprijs
van de Rabobank. Winkes ontving
een cheque van tienduizend euro
uit handen van minister Maria
van der Hoeven van Economi-
sche Zaken. Winkes kreeg de
aanmoedigingsprijs voor zijn
plan voor een zuiniger, sneller,
stiller en schoner dieselheiblok.
Zijn DC Pile Driver combineert
hydraulische techniek met een
regelbaar brandstofinspuit-
systeem. Diesellekkage is hier-
door nihil en het brandstof-
verbruik wordt aanzienlijk
teruggedrongen. Ook de geluids-
overlast van het heien wordt met
dit systeem gehalveerd, aldus
Winkes. Op http://rabowebtv.
dutchview.nl/rabo20070817HWIP
-/php/Detail.php?CID=
Dieselblok is een film te zien van
Winkes, waarin hij een uitleg
geeft over de DC Pile Driver.

Megaposter gesto-
len bij Kennispoort
Een doek van drie bij zes meter
met daarop de winnende World
Press Photo 2007 is in de nacht
van woensdag 3 op donderdag 4
oktober gestolen. Het doek, druk-
kosten 750 euro, werd langs de
randen uitgesneden uit zijn
frame, dat aan de Kennedylaan
staat. Er komt geen vervangend
doek - de World Press Photo-
tentoonstelling in het Hoofd-
gebouw is inmiddels afgelopen.
Overigens zou het doek conform
planning ook over enkele dagen
de shredder ingaan: de af-
beelding moest vanwege copy-
rights na de expositie vernietigd
worden. 

TU/e maakt werk van Eindhoven studentenstad
De TU/e wil samen met de
gemeente gericht acties onder-
nemen om Eindhoven als
studentenstad te profileren.
Maandag 8 oktober kwam in de
universiteitsraadsvergadering
de notitie ‘Eindhoven Studen-
tenstad’ aan bod. In deze
notitie worden vier
programmalijnen gepresen-
teerd, waaraan concrete projec-
ten gekoppeld zijn. Eén idee
om studenten meer zichtbaar
te maken in de stad, is het
realiseren van een gemeen-
schappelijke studenten-
sociëteit in het centrum. Later
deze maand brengt ook de
gemeente haar notitie over dit
onderwerp naar buiten.

Acht maanden geleden toog
beleidsmedewerker drs. Joep

Huiskamp aan het werk om in
opdracht het College van Bestuur
een actieplan op te stellen ter
versterking van de positionering
en profilering van Eindhoven als
studentenstad. In de notitie staat
te lezen dat er een programma is
samengesteld ‘dat beoogt Eind-
hoven zowel in werkelijkheid als
in de perceptie van interne en
externe groepen, en in binnen-
en buitenland meer studenten-
stad te laten worden’. Dat heeft
geresulteerd in het opstellen van
vier programmalijnen die ervoor
moeten zorgen dat meer studen-
ten zich vestigen in Eindhoven en
dat ze ook zichtbaarder worden
in de binnenstad. Zo zou de haal-
baarheid onderzocht moeten
worden voor de bouw van
studentenwoningen en de huis-
vesting van studentenverenigin-

gen op het voormalige Philips-
complex Strijp-S. Ook wordt
gedacht aan een jaarlijks terug-
kerend festival, waarbij studen-
ten van buiten Eindhoven kennis
kunnen maken met alle cultuur-
en sportvoorzieningen die de
stad rijk is. Studentenvereni-
gingen zouden ook een Eindho-
vense stadswijk kunnen
adopteren en daarbinnen projec-
ten uitvoeren, zoals een schoon-
maakactie of huiswerkbegelei-
ding voor scholieren. Het
vestigen van een studenten-
sociëteit in het centrum komt ook
aan bod in de notitie. Ook langs
communicatieve weg moet het
imago de komende jaren aan-
zienlijk versterkt worden.
Volgens Huiskamp zijn er de
afgelopen maanden diverse
informele bijeenkomsten

geweest met vertegenwoordigers
van de gemeente en de verant-
woordelijke wethoudster Marriët
Mittendorff. Binnen de TU/e
hebben verschillende groepen
medewerkers en studenten er
een bijdrage aan geleverd. “De
gesprekken met de gemeente
zijn in een zeer goede sfeer
verlopen”, vertelt Huiskamp.
“Men stelt zich zeer coöperatief
op en deze maand zal ook de
gemeente haar eigen notitie over
dit onderwerp presenteren. Het
is de bedoeling de stukken zo
snel mogelijk op elkaar af te
stemmen.” In het vervolgtraject
zullen volgens Huiskamp ook
Fontys en de Design Academy
betrokken worden.
Wethoudster Mittendorff kon
nog geen reactie geven op het
TU/e-plan./.



11 oktober 2007 Cursor
2/ Mensen

Cursor/Colofon
© 2007. Auteursrechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd zonder voorafgaande 
toestemming van de hoofdredacteur.

De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Han Konings (hoofdredacteur), Jim
Heirbaut, Ivo Jongsma, Brigit Span (eind-
redacteur), Monique van de Ven Aan dit

nummer werkten verder mee Franca Gilsing,
Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Enith

Vlooswijk, Paul Weehuizen Foto’s Rien
Meulman, Bart van Overbeeke Lay-out Esther
Valk Redactieraad prof.dr.ir. Henk van Tilborg
(voorzitter), drs. Joost van den Brekel, Agnes

van Hemert (secretaris), prof.dr.ir. Han Meijer,
Wouter Schilpzand Basisvormgeving Koos
Staal bno Druk Drukkerij E.M. de Jong B.V.

Baarle-Nassau Advertenties Bureau Van Vliet
BV, Passage 13-21, 2024 KS Zandvoort, 

tel. 023 - 5714745 Redactie-adres TU/e, W-hal
1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven, 

tel. 040 - 2472961/2474020, e-mail:
cursor@tue.nl, www.tue.nl/cursor. 

Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

De week van/Corinne
Ir. Corinne Jongeneelen was

mede-organisator van de Publieksdag 
bij Werktuigbouwkunde.

MMaaaannddaagg:: Omdat het vorige week minor-
markt is geweest, heb ik als minorcoördi-
nator van Werktuigbouwkunde meerdere
gesprekken over de minor van Werktuig-
bouwkunde en het plannen van andere
minoren. De studenten moeten voor 1
november een keuze maken en ik probeer
ze hierbij te helpen.

DDiinnssddaagg:: De minorenmarkt wordt
geëvalueerd in de minorwerkgroep van
Werktuigbouwkunde. Er waren veel geïn-
teresseerden voor onze minor ‘design of
mechanical systems’. Nu is het afwachten
tot 1 november voor we weten hoeveel stu-
denten in februari met deze minor van
start zullen gaan.

WWooeennssddaagg:: Tijd om de laatste hand te
leggen aan het draaiboek en de briefing

voor de Publieksdag. Omdat voor het 
eerst sinds jaren het werktuigbouwkunde-
aandeel weer aan de faculteit zelf is, moet
alles goed uitgewerkt worden. Het is
spannend, maar alle medewerkers en
studenten zijn erg enthousiast.

VVrriijjddaagg:: In de middag beginnen we met
het opbouwen van het programma bij het
Robocupveld. Ondertussen wordt ook in
de andere labs hard gewerkt. Het lichtpro-
gramma en de rookmachine worden getest
in ‘De wereld van de ruimtevaart’. Het
begint er allemaal erg mooi uit te zien. Om
15.00 uur is er nog een briefing voor alle
vrijwilligers voor zondag. De laatste
instructies worden gegeven en de 
T-shirts worden uitgedeeld.

ZZoonnddaagg:: De Publieksdag! In de ochtend
zetten we nog even de puntjes op de i
zodat we om 12.00 uur alle bezoekers
kunnen ontvangen. Om 9.30 uur begint
het voor mij met het uitzetten van de

route. Met behulp
van oranje voetjes
op de grond
kunnen de
mensen hun
weg door het
gebouw
vinden. Rond
11.00 uur is
iedereen
aanwezig, overal
muziek, klaar om te beginnen. Voor alle
kinderen hebben we een paspoort
waarmee ze een route kunnen lopen door
W-hoog en W-laag. Op de foto met de
raceauto’s, keepen met robots, een
windmolen bouwen, materiaal testen of
een ruimteschip programmeren. Alles
wordt met evenveel enthousiasme ont-
vangen. We sluiten de dag af met een
borrel in het Auditorium, dat hebben we
wel verdiend. Dankzij alle vrijwilligers is
het programma bij W echt een succes
geworden! Volgend jaar weer?

Een maandje terug, op 19 sep-
tember, stond de eerste grote
activiteit die mede was georgani-
seerd door aansluitingsdocent
Miek Scheffers op het program-
ma: de docentendag ST. De
insteek: “Wat voor onderzoek
loopt er aan de faculteit dat we
ze kunnen aanbieden, zodat ze
het morgen al in hun klas kunnen

gebruiken?”, vertelt Scheffers.
Het typeert haar aanpak en een
van de doelen die ze heeft. “We
willen meer de scheikunde die
ná de middelbare school komt in
de klas halen. Die van de univer-
siteit, maar ook die van DSM.
Laten zien dat onderzoek ertoe
doet, laten zien wat de onder-
werpen betekenen die hier aan
de orde komen.”
Contact met de docenten is ook
om andere redenen handig. “De
TU/e wil natuurlijk dat er door
de aansluitingsdocenten meer
studenten komen. Scheikunde
heeft het wat dat betreft lastig,
want het komt pas in de derde
klas aan bod. Je moet docenten
als een soort medium zien, waar-
door je contact krijgt met de leer-
lingen.” En je moet weten hoe
en waarom leerlingen hun
studie kiezen. Iets waar we nu
nog te weinig kennis van hebben,
vindt de 55-jarige docent Schei-
kunde. “Kan een leerling zich
überhaupt voorstellen wat het
vakgebied inhoudt? Ga eens met

groepen leerlingen praten en
kijk wat voor informatie ze
nodig hebben, en hoe ze de
informatie tot zich nemen.”
Daarop moet de voorlichting
worden afgestemd. “En als een
leerling die de juiste informatie
heeft dan denkt ‘dit is niks voor
mij’, dan vind ik dat ook een
belangrijk resultaat”, is de
opvatting van Scheffers.
Zelf bekijkt ze de wereld door
een scheikundige bril. “Er is
zoveel om ons heen dat we
zonder chemie niet zouden
hebben. Een groot deel van de
maatschappij realiseert zich dat
niet”, vertelt ze. Overal waar
Scheffers kijkt, zoekt ze de
chemie die erachter zit. En
vraagt ze zich af hoe ze het op
leerlingen zou kunnen over-
brengen. “Ik heb altijd zoiets
van: wat kan ik hiermee in de
klas? Ik zeg wel eens: ik lees de
krant op twee manieren. Als
burger, en als scheikundige.”
Al sinds het begin van haar
docentenloopbaan, 28 jaar

geleden, werkt Scheffers op
allerlei fronten aan de verbete-
ring van het scheikundeonder-
wijs. Met vooral veel aandacht
voor ‘het inzichtelijk maken wat
de belangrijke rol van schei-
kunde is in de samenleving’.
Negentien jaar geleden richtte
ze daarom het blad Chemie
Aktueel op, dat gericht is op
scheikundedocenten op de mid-
delbare school. In het blad staan
artikelen, overgenomen uit dag-
bladen en tijdschriften, waarin
scheikunde een rol speelt.
Samen met twee andere docen-
ten verzint ze bij die artikelen
opgaven. Docenten kunnen die
‘cases’ dan behandelen in de
klas. En er zijn er heel veel die
dat doen: Uit een enquête blijkt
dat zo’n zeventig procent van de
scheikundedocenten het tijd-
schrift bij het onderwijs gebruikt.
Ze doet het met plezier, maar het
is wel heel tijdrovend. “Mensen
in onderwijsland noemen dit
wel eens mijn derde dochter.”
Al negentien jaar scant ze voor

Chemie Aktueel het bladenland-
schap van Nederland op interes-
sante artikelen. En daaruit con-
cludeert ze: “Ik vind dat ik te
weinig van de TU/e in tijdschrif-
ten en kranten zie. Van Delft zie
je veel meer.” Zonde, vindt ze,
want er gebeurt hier genoeg. Het
moet alleen nog vertaald worden
voor het grote publiek.
Een aansluitingsdocent doet veel
regelwerk. En ook voor haar blad
moet ze veel organiseren, zoals
het zoeken van sponsoren. Maar
dat soort werk moet voor Miek
Scheffers niet de hoofdzaak
worden. “Ik wil wel met mijn
vak bezig blijven. Proefjes doen
bijvoorbeeld”, zegt ze met een
lach, “dat vind ik ook heel leuk.”
En lesgeven natuurlijk. Vier jaar
terug werd ze al eens gevraagd
om aansluitingsdocent ST te
worden, maar toen zat ze al tot
over haar oren in het werk. “Als
ik het toen had gedaan, had ik
minder les moeten gaan geven.
En ik vind juist lesgeven zo
leuk!”/.

Ivo Jongsma
Foto: Bart van Overbeeke
“Elke wetenschapper zou

verplicht moeten zijn om z’n
werk te vertalen naar het grote
publiek.” Dat stelt dr.ir. Miek

Scheffers-Sap (55), docent
scheikunde aan het

Gymnasium Beekvliet in 
Sint-Michielsgestel, hoofd-

redacteur van Chemie Aktueel
en sinds augustus een dag per

week aansluitingsdocent bij
Scheikundige Technologie. Het

maken van die vertaalslag is
haar grootste drijfveer. “Ik heb

altijd zoiets van: wat kan ik
hiermee in de klas?”

“Ik vind dat je te weinig van de TU/e in de media ziet”

Miek Scheffers-Sap
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TU/e-hoogleraar Van Bronswijk
krijgt Ig Nobelprijs voor Biologie
Aan de Harvard University
heeft prof.dr. Annelies van
Bronswijk, hoogleraar
Gezondheidstechniek voor het
gebouw bij de faculteit
Bouwkunde, donderdag 4
oktober de Ig Nobelprijs ont-
vangen voor Biologie voor haar
jarenlange onderzoek naar 
allerlei soorten van flora en
fauna in de gebouwde om-
geving. De Ig Nobelprijs is het
ludieke broertje van de echte
Nobelprijs en wordt jaarlijks
uitgereikt voor onderzoek dat
‘je eerst doet lachen, en dan
doet nadenken’.

Al sinds de jaren zeventig
publiceert Van Bronswijk onder-
zoek op het gebied van eco-
systemen die zich bevinden in de
huiselijke kring en dan met
name tussen de lakens en op het
matras. Ze is een autoriteit op het
gebied van het inventariseren
van mijten, insecten, spinnen,
pseudo-schorpioenen, kreeft-
achtigen, bacteriën, algen,
varens en schimmels die in de
woonomgeving voorkomen. Van
Bronswijk (1946) studeerde
biologie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar zij
in 1972 promoveerde op het
proefschrift ‘House-Dust Eco-
system’. Zij werd in 1991
benoemd tot hoogleraar biolo-
gische agentia in de gebouwde
omgeving aan de TU/e.
De Ig Nobelprijzen worden al
zeventien jaar uitgereikt door het
wetenschappelijk tijdschrift
Annals of Improbable Research
(Ig Nobel is een woordgrapje
door de analogie van de naam
Alfred Nobel met het Engelse

woord ignoble). De ceremonie
heeft een ludieke inslag, maar
veel vroegere Nobelprijs-
winnaars verlenen er wel jaarlijks
hun medewerking aan.
De onderzoeken van de prijs-
winnaars hebben doorgaans een
wat merkwaardig karakter, maar
komen daardoor wel vaak onder
de aandacht van de nationale en
internationale media. Ook het
onderzoek van Van Bronswijk
haalt regelmatig de media. Zo
beweerde zij enige jaren terug dat
malaria binnen afzienbare tijd
een probleem zou kunnen
worden voor Nederland. Dit,
omdat het steeds warmer wordt
en er steeds meer gebouwd wordt
bij waterpartijen.
Overigens neemt Van Bronswijk
het stokje over van twee
Nederlandse onderzoekers die

vorig jaar de Ig Nobelprijs voor
Biologie kregen. De Wageningse
onderzoekers Bart Knols en
Ruurd de Jong werden toen
beloond voor hun onderzoek
waarbij ze bewezen hadden dat
de malariamug Anopheles
gambiae werd aangetrokken
door de geur van zweetvoeten en
Limburgse kaas. In 2003 kreeg
Kees Moeliker, de directeur van
het Natuurmuseum Rotterdam,
de prijs voor zijn onderzoek naar
homoseksuele necrofilie bij een
wilde eend. 

Moeliker geeft op woensdag 28
november een lezing bij Studium
Generale over ‘Onwaarschijnlijk
Onderzoek en Ig Nobel-prijzen’.
Van Bronswijk zal dan ook wat
vertellen over haar winnende
onderzoek./.

Océ betaalt TU/e-master van
vijftig Aziatische studenten
Het bedrijf Océ en de TU/e gaan
de komende vijf jaar vijftig
Aziatische studenten naar
Eindhoven trekken om hier een
masteropleiding te volgen en
vervolgens minimaal drie jaar
bij de R&D-afdeling van Océ te
gaan werken. De studenten,
tien per jaar, krijgen daarvoor
van het printing- en document
managementbedrijf twee jaar
lang een beurs van zeventien-
duizend euro per jaar, die de
studie- en verblijfskosten
moet dekken.

Het bedrijf wil zo specialisten op
het gebied van software en werk-
tuigbouwkunde aantrekken,
omdat er in Nederland een tekort
aan is. Océ en TU/e zullen samen
‘de beste en slimste studenten uit
Aziatische landen selecteren’,
aldus het persbericht. Het bedrijf
heeft geen specifieke nationa-
liteit op het oog, maar verwacht
vooral veel aanmeldingen uit
India, laat Océ-woordvoerder
Freek Jochems weten.
De studenten krijgen een
contract waarin staat dat ze
binnen twee jaar klaar moeten
zijn met hun master en dat ze
daarna drie jaar op de R&D-
afdeling in Venlo gaan werken.
Océ heeft al R&D-afdelingen in
meerdere Westerse landen -met
een totale bezetting van circa
tweeduizend man- en is bezig

met de opzet van een ‘Technology
Center’ in Singapore. Na de
eerste drie jaar kunnen ze
worden uitgezonden naar dat
nieuwe center of andere nog op te
richten R&D-afdelingen in Azië.
Volgens ing. Amandus
Lundqvist, voorzitter van het
College van Bestuur van de TU/e,
past de samenwerking met Océ
uitstekend in het streven van de
universiteit om de regionale
hightech industrie te voorzien
van voldoende ingenieurs en
onderzoekers van topniveau.
“Wij rekruteren buitenlandse
masterstudenten en promovendi
bij voorkeur in landen waar de
industrie uit onze regio vestigin-
gen heeft en wij partnerships
kunnen ontwikkelen met voor-
aanstaande universiteiten ter
plaatse. De TU/e werkt al samen
met een aantal universiteiten in
onder meer China en India. De
komende jaren breiden wij onze
internationale samenwerkings-
relaties verder om ons krachtiger
te profileren als een van de beste
Europese technologie-universi-
teiten”, aldus Lundqvist.

De TU/e sloot in maart dit jaar al
een soortgelijke samenwerkings-
overeenkomst met ASML, om de
chipmachinefabrikant uit Veld-
hoven te voorzien van veertig
afgestudeerde masterstudenten
per jaar./.

Annelies van Bronswijk wordt beschenen door een ‘human-spotlight’ tijdens haar
zestig seconden durende acceptatie speech.
Foto: Kees Moeliker / Improbable Research

TU/e vormt netwerk
met vwo-scholen
De TU/e gaat meer structureel
samenwerken met vwo-
scholen in Zuid-Nederland ter
verbetering van de aansluiting
tussen vwo en de universiteit.
Op een studiemiddag voor
rectoren die gisteren,
woensdag 10 oktober, in het
Auditorium werd gehouden,
ondertekenden ongeveer 25
scholen hiervoor een over-
eenkomst met de TU/e.

De scholen uit Noord-Brabant en
Limburg spraken met de TU/e af
om de samenwerking die er nu
vaak al is, formeel vast te leggen
in een netwerk. Hierdoor
kunnen beide partijen makke-
lijker geld of personeel
vrijmaken. “We willen de aan-
sluitingsactiviteiten opschalen,
omdat je er dan meer profijt van
kunt hebben”, vertelt dr.ir. Lex
Lemmens, voorzitter van de
stuurgroep Pre University
College (PUC). Onder deze naam
doet de TU/e al veel om de kloof
in niveau tussen het vwo en de

studies aan de universiteit te
overbruggen. Lemmens: “En om
de scholieren te laten zien dat het
doen van technologisch onder-
zoek leuk is.” Zo is er voor
vwo’ers de collegereeks ‘Op de
golven van de wetenschap’, zijn
er masterclasses op verschil-
lende faculteiten en kunnen
scholieren aan de TU/e werken
aan hun profielwerkstuk. Het
nieuwe netwerk is gekoppeld aan
het PUC.
Op de studiemiddag praatten
TU/e en de scholen elkaar bij over
lopende en uitgevoerde activi-
teiten. De deelnemende scholen
gaan samen met de TU/e nieuw
lesmateriaal ontwikkelen voor
bètavakken, zoals het nieuwe
‘Natuur, Leven en Technologie’
en het toegepaste wiskundevak
Wiskunde D. Op sommige
scholen kunnen leerlingen deze
vakken al volgen. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat meer
scholen tot het netwerk toe-
treden./.

Elsevier-ranking: TU/e sterkst van drie TU’s
Van de drie technische universi-
teiten, is de TU/e het sterkst. Dat
is het hoogleraren-oordeel uit de
jaarlijkse hoger-onderwijsspecial
van Elsevier. Zeventienhonderd
hoogleraren en hoofddocenten
werden hiervoor ondervraagd. Er
is onderscheid gemaakt tussen
de zes klassieke universiteiten,
de drie kleinere, ‘specialistische’
universiteiten en de drie tu’s. De
beste algemene universiteit is de
Universiteit Utrecht. In het rijtje
van beste opleidingen in de

techniek komt de TU/e vier keer
voor in de top-zes. Informatica
staat tweede, gevolgd door
Bedrijfskunde, Natuurkunde en
Wiskunde. Volgens de hoog-
leraren is de beste opleiding
Elektrotechniek aan de TU Delft.
Ook studenten zijn ondervraagd
over de opleidingen. BMT is
tweede bij gezondheid, Bouw-
kunde is volgens hen de beste
techniekopleiding en Werktuig-
bouwkunde staat vijfde in het-
zelfde lijstje.
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UK - Rijksuniversiteit Groningen
Studenten drinken 
levende goudvissen
LLeeddeenn  vvaann  hheett  ddiissppuuuutt  FFlluuïïdduumm  vvaann  ddee  GGrroonniinnggssee  ssttuuddeenn--
tteennvveerreenniiggiinngg  AAllbbeerrttuuss  bblliijjkkeenn  ttiijjddeennss  ddee  iinnttrroodduuccttiieettiijjdd
lleevveennddee  ggoouuddvviisssseenn  oopp  ttee  ddrriinnkkeenn,,  uuiitt  eeeenn  ggllaass  wwaatteerr..  ZZee
ddooeenn  ddiitt  oomm  zziicchh  ttee  pprreesseenntteerreenn  aaaann  aaaannkkoommeennddee  lleeddeenn,,
ssttaaaatt  ttee  lleezzeenn  iinn  UUKK..  OOmmddaatt  ddee  ddiissppuuuuttsslleeddeenn  ddiitt  iinn  hheett
ooppeennbbaaaarr  ddooeenn,,  sscchhiijjnntt  hheett  eeeenn  bbeekkeenndd  ggeeggeevveenn  ttee  zziijjnn
bbiinnnneenn  AAllbbeerrttuuss..  
IInn  GGrroonniinnggeenn  ssppeeeellddee  zziicchh  nnoogg  eeeenn  aannddeerr  aakkkkeeffiieettjjee  aaff
rroonndd  ggoouuddvviisssseenn..  EEeenn  aaaannttaall  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  AAmmsstteerr--
ddaammssee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  UUnniittaass  wweerrdd  iinn  GGrroonniinnggeenn  
ggeessiiggnnaalleeeerrdd  mmeett  ggoouuddvviisssseenn  iinn  SSppaafflleessjjeess,,  aallss  oonnddeerrddeeeell
vvaann  hhuunn  oonnttggrrooeenniinngg..  ZZee  mmooeesstteenn  ddee  ddiieerrttjjeess  ttiijjddeennss  hhuunn
ttrriipp  iinn  lleevveenn  wweetteenn  ttee  hhoouuddeenn..  DDee  jjoonnggeerreennaaffddeelliinngg  vvaann  ddee
PPaarrttiijj  vvoooorr  ddee  DDiieerreenn  wwiill  ddaatt  UUnniittaass  ddee  bbeettrrookkkkeenn  lleeddeenn
rrooyyeeeerrtt..  VVoollggeennss  eeeenn  UUnniittaass--wwoooorrddvvooeerrddeerr  ggaaaatt  hheett  oomm
eeeenn  ‘‘ooppggeebbllaazzeenn  vveerrhhaaaall’’..

MMeeeerr  nniieeuuwwss  uuiitt  UUKK::  ddee  ffaaccuulltteeiitt  EEccoonnoommiiee  eenn  BBeeddrriijjffss--
kkuunnddee  iinn  GGrroonniinnggeenn  wwiill  rraanngglliijjsstteenn  ggaaaann  bbiijjhhoouuddeenn  wwaaaarr--
oopp  bbaacchheelloorrssttuuddeenntteenn  nnaaaarr  hhuunn  pprreessttaattiieess  ssttaaaann  ggeerraanngg--
sscchhiikktt..  DDee  lliijjsstteenn  zziijjnn  bbeeddooeelldd  oomm  ddee  ssttuuddeenntteenn  ttee
mmoottiivveerreenn  bbeetteerr  hhuunn  bbeesstt  ttee  ddooeenn..  HHeett  iiss  ddee  bbeeddooeelliinngg  ddaatt
ssttuuddeenntteenn  eellkk  bbllookk  eeeenn  kkeeeerr  ttee  hhoorreenn  kkrriijjggeenn  hhooee  zzee  eerrvvoooorr
ssttaaaann  tteenn  ooppzziicchhttee  vvaann  hhuunn  mmeeddeessttuuddeenntteenn..  ““AAllss  eeeenn
ssttuuddeenntt  zziieett  ddaatt  hhiijj  oopp  pplleekk  225500  ssttaaaatt,,  ddaann  ddooeett  hhiijj  mmiiss--
sscchhiieenn  iieettss  mmeeeerr  zziijjnn  bbeesstt  oomm  hheett  vvoollggeennddee  bbllookk  hhooggeerr  ttee
eeiinnddiiggeenn””,,  aalldduuss  ddee  GGrroonniinnggssee  oonnddeerrwwiijjssbbeessttuuuurrddeerr  FFrraannss
RRuutttteenn..

Mare - Universiteit Leiden
Extra uur kroeg op donderdag
LLeeiiddeenn  mmaagg  ddaann  wweell  ddee  oouuddssttee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann  NNeeddeerrllaanndd
zziijjnn,,  oopp  ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd  wwaarreenn  ddee  kkrrooeeggeenn  eerr  nnaa  0011..0000  uuuurr
ggeessllootteenn..  MMaaaarr  nnuu  nniieett  mmeeeerr::  ddoooorr  eeeenn  vvoooorrsstteell  vvaann  ddee
llookkaallee  VVVVDD--  eenn  DD6666--ffrraaccttiieess  mmooggeenn  ddee  LLeeiiddssee  ccaaffééss  nnuu  ttoott
0022..0000  uuuurr  ooppeennbblliijjvveenn  oopp  ddee  ttrraaddiittiioonneellee  ssttuuddeenntteennaavvoonndd..
““WWee  wwiilllleenn  zzoo  ddee  ggrroottee  ggrrooeepp  ssttuuddeenntteenn  tteeggeemmooeettkkoommeenn
ddiiee  ggeeeenn  lliidd  zziijjnn  vvaann  eeeenn  vveerreenniiggiinngg  mmaaaarr  wweell  eeeenn  bbiieerrttjjee
wwiilllleenn  ddrriinnkkeenn””,,  vveerrtteelltt  DD6666--rraaaaddsslliidd  LLiissee--LLoottttee  KKeerrkkhhooff  iinn
MMaarree..

MMaarree  bbeerriicchhtt  ooookk  oovveerr  ddee  ffiinnaanncciiëëllee  ppoossiittiiee  vvaann  ddee  LLeeiiddssee
uunniivveerrssiitteeiitt..  DDiiee  iiss  nniieett  bbeesstt::  ddee  UULL  kkoommtt  oovveerr  22000077  uuiitt  oopp
eeeenn  tteekkoorrtt  vvaann  1177,,77  mmiilljjooeenn  eeuurroo..

U-blad - Universiteit Utrecht
Liever een eigen keuken en 
douche dan gezelligheid
TTwweeee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt  oonnddeerr--
zzoocchhtteenn  hheett  kkaammeerrtteekkoorrtt  iinn  ddee  DDoommssttaadd..  DDaaaarrbbiijj  oonnttddeekk--
tteenn  zzee  eenn  ppaassssaanntt  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  lliieevveerr  mmeeeerr  bbeettaalleenn  vvoooorr
eeeenn  eeiiggeenn  kkeeuukkeenn  eenn  ddoouucchhee  ddaann  ddaatt  zzee  ssaammeenn  mmeett  aannddee--
rreenn  iinn  eeeenn  ((ggooeeddkkooppeerr))  ssttuuddeenntteennhhuuiiss  wwoonneenn..  EEeenn  aannddeerree
ccoonncclluussiiee  uuiitt  hheett  oonnddeerrzzooeekk::  ddee  kkaammeerrnnoooodd  iinn  UUttrreecchhtt  iiss
oonnddaannkkss  ddee  rreeaalliissaattiiee  vvaann  nniieeuuwwee  ssttuuddeenntteennccoommpplleexxeenn
oonnvveerrmmiinnddeerrdd  hhoooogg..  DDiikk  66..770000  ssttuuddeenntteenn  nnaammeenn  ddeeeell  aaaann
ddee  eennqquuêêttee..

Delta - TU Delft

Ikea-opleiding
DDee  ffaaccuulltteeiitteenn  IInndduussttrriieeeell  OOnnttwweerrppeenn  eenn  BBoouuwwkkuunnddee  
bbeeggiinnnneenn  vvoollggeenndd  ccoolllleeggeejjaaaarr  ssaammeenn  mmeett  IIkkeeaa  eeeenn  oopplleeii--
ddiinngg  ‘‘RReettaaiill  DDeessiiggnn’’,,  wwaaaarriinn  ssttuuddeenntteenn  lleerreenn  wwiinnkkeellss
ooppttiimmaaaall  iinn  ttee  rriicchhtteenn..  DDee  ppaarrttiijjeenn  bbeekkiijjkkeenn  nnoogg  ooff  hheett  eeeenn
mmaasstteerr--  ooff  eeeenn  ppoossttggrraadduuaattee--oopplleeiiddiinngg  wwoorrddtt..  IIOO--ddeeccaaaann
CCeeeess  ddee  BBoonntt  iiss  eenntthhoouussiiaasstt  oovveerr  ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg,,  zzoo  iiss
ttee  lleezzeenn  iinn  DDeellttaa..  ““IIkkeeaa  iiss  lleeaaddiinngg  aallss  hheett  oomm  rreettaaiill  ggaaaatt..
IIeeddeerreeeenn  kkiijjkktt  nnaaaarr  wwaatt  IIkkeeaa  ddooeett..””  VVoollggeennss  hheemm  iiss  eerr  
zzoowweell  bbiijj  bbaacchheelloorrssttuuddeenntteenn  aallss  bbiijj  mmeennsseenn  ddiiee  aall  iinn  ddee
rreettaaiill  wweerrkkeenn  iinntteerreessssee  vvoooorr  eeeenn  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee
oopplleeiiddiinngg  oopp  ddiitt  ggeebbiieedd..

Prof. Simon Baron-Cohen van de universiteit van Cambridge gaat onderzoeken
of er bovengemiddeld veel autisme in de regio Eindhoven voorkomt, en of er
een verband bestaat met de technologiefocus van de regio. Vox Populi stelt:

dat hoef je helemaal niet te onderzoeken - iedereen hier weet zo wel dat
Eindhoven een stad vol autisten is.

Sander van den Boogaart
VKO-student Scheikundige Technologie
PPooeehh..  IIss  ddaatt  zzoo??  AAaann  eeeenn  uunniivveerrssiitteeiitt  iiss  ddee  ccoonncceennttrraattiiee
aauuttiisstteenn  aallttiijjdd  wwaatt  hhooggeerr,,  ddeennkk  iikk..  EErr  zziitttteenn  hhiieerr  wweell  rreellaattiieeff
vveeeell  mmeennsseenn  ddiiee  mmeeeerr  ggeeffooccuusstt  zziijjnn  oopp  hhuunn  ssttuuddiiee  eenn  mmooeeii--
lliijjkkeerr  ccoonnttaacctt  lleeggggeenn..  MMaaaarr  iinn  ddee  ssttaadd  zzeellff  vvaalltt  hheett  mmiinnddeerr  oopp..
AAuuttiisstteenn  kkoommeenn  ooookk  mmiinnddeerr  iinn  ddee  ssttaadd,,  ddiiee  ggaaaann  nnaaaarr  hhuuiiss,,
oommddaatt  zzee  mmiinnddeerr  ggooeedd  ccoonnttaacctt  lleeggggeenn..  IIkk  hheebb  zzeellff  eeeenn  bbrrooeerr
ddiiee  lliicchhtt  ttoott  ggeemmiiddddeelldd  aauuttiissttiisscchh  iiss  eenn  iikk  zziiee  eeeenn  ddeeeell  vvaann  zziijjnn
ggeeddrraagg  hhiieerr  wweell  tteerruugg  bbiijj  mmeennsseenn..
IIkk  hheebb  hhiieerrvvoooorr  iinn  UUttrreecchhtt  ggeessttuuddeeeerrdd,,  mmaaaarr  iikk  hheebb  nnooooiitt
vvrreeeemmddee  rreeaaccttiieess  ggeehhaadd  ttooeenn  iikk  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn  ggiinngg..  IIkk  kkrreeeegg
wweell  ddee  vvrraaaagg::  wwaaaarroomm  ggaa  jjee  nniieett  nnaaaarr  DDeellfftt??  MMaaaarr  ddaatt  vviinndd  iikk
zzoo’’nn  bbaalllleettjjeessssttaadd..

Elisabeth Fricker
Studentenpastor Eindhovense Studentenkerk
MMiisssscchhiieenn  bbeenn  iikk  zzeellff  aall  ggeeddeeffoorrmmeeeerrdd,,  mmaaaarr  iikk  zziiee  hheett  nniieett  zzoo..
WWaatt  hhiieerr  oovveerrhheeeerrsstt  iiss  ddee  BBrraabbaannttssee  mmeennttaalliitteeiitt  eenn  ddiiee  iiss
hheelleemmaaaall  nniieett  aauuttiissttiisscchh,,  ddiiee  iiss  jjuuiisstt  ooppeenn..  IIkk  hhoouu  ssoowwiieessoo  nniieett
vvaann  ddiiee  eettiikkeettjjeess..  ‘‘BBoorrddeerrlliinneerr’’  iiss  ooookk  zzoo’’nn  tteerrmm  ddiiee  oovveerraall
ooppggeeppllaakktt  wwoorrddtt  eenn  aauuttiissmmee  lliijjkktt  nnuu  ddee  vvoollggeennddee  hhyyppee..  HHeett
zziijjnn  aalllleemmaaaall  zzuullkkee  rreellaattiieevvee  bbeeggrriippppeenn..  
IIkk  mmeerrkk  wweell  ddaatt  ggeesspprreekkkkeenn  mmeett  TTUU--ssttuuddeenntteenn  aall  ggaauuww  ddee
ffuunnccttiioonneellee  kkaanntt  ooppggaaaann,,  zzoo  vvaann  ‘‘hhooee  lloosssseenn  wwee  ddiinnggeenn  oopp??’’..
HHbboo--ssttuuddeenntteenn  vvaann  nniieett--tteecchhnniisscchhee  ssttuuddiieess  pprraatteenn  vvaaaakk  mmaakk--
kkeelliijjkkeerr..  MMaaaarr  ddaatt  iiss  ssoommss  ooookk  mmaaaarr  bbuuiitteennkkaanntt..

Bram van Leur 
Student Technische Informatica
IIkk  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  zzee  bbiijj  hheett  oonnddeerrzzooeekk  ddee  lliinnkk  lleeggggeenn  mmeett  nneerrddss;;
mmeennsseenn  ddiiee  mmeeeerr  mmeett  tteecchhnniieekk  bbeezziigg  zziijjnn  eenn  zziicchh  ggeemmaakkkkeelliijjkk

aaffzzoonnddeerreenn..  DDaatt  iiss  iieettss  wwaatt  jjee  wweell  mmeeeerr  aaaann  ddee  TTUU//ee  tteerruuggzziieett..
MMaaaarr  oomm  ddaatt  aauuttiissmmee  ttee  nnooeemmeenn,,  vviinndd  iikk  oovveerrddrreevveenn..  BBiijj  eeeenn
aauuttiisstt  iiss  hheett  ggeeddrraagg  hhiinnddeerrlliijjkk,,  eeeenn  ssoooorrtt  vvaann  aaffwwiijjkkiinngg..  IIkk  hheebb
nnoogg  zzoo  ggooeedd  aallss  nnooooiitt  bbiijj  iieemmaanndd  hhiieerr  kkuunnnneenn  zzeeggggeenn::  ddaatt  iiss
eeeenn  aauuttiisstt..  BBeehhaallvvee  iinn  ddee  eeeerrssttee  ttwweeee  jjaaaarr  vvaann  mmiijjnn  ssttuuddiiee,,
ddaaaarr  zzaatt  wweell  iieemmaanndd  ddiiee  lliicchhtt  aauuttiissttiisscchhee  ttrreekkjjeess  vveerrttoooonnddee..

Ivo de Boer 
Student Industrial Design
DDaatt  iiss  wweell  hheeeell  kkoorrtt  ddoooorr  ddee  bboocchhtt..  IIkk  ddeennkk  nniieett  ddaatt  hheett  hhiieerr  vvooll
aauuttiisstteenn  zziitt..  WWaatt  iikk  wweell  mmeerrkk,,  iiss  ddaatt  EEiinnddhhoovveenn  nniieett  eecchhtt  eeeenn
‘‘oonnttddeekkkkeennddee  ssttaadd’’  iiss..  DDee  jjoonnggeerreenn  ppaakkkkeenn  nniieett  aallllee  kkaannsseenn
ddiiee  eerr  lliiggggeenn,,  iieeddeerreeeenn  bblliijjfftt  iinn  zziijjnn  eeiiggeenn  ssttrraammiieenn..  EErr  zzoouu  hhiieerr
vveeeell  mmeeeerr  kkuunnnneenn  ggeebbeeuurreenn..  MMaaaarr  ddaatt  lliinnkk  iikk  nniieett  ddiirreecctt  mmeett
aauuttiissmmee..  WWeell  mmeett  ssoocciiaaaall  mmiinnddeerr  vvaaaarrddiigg  zziijjnn..
MMeennsseenn  zziieenn  aauuttiissmmee  vvaaaakk  aallss  eeeenn  bbeeppeerrkkiinngg..  TTeerrwwiijjll  jjee  hheett
ooookk  kkuunntt  zziieenn  aallss  eeeenn  vveerrrriijjkkiinngg,,  kkiijjkk  nnaaaarr  EEiinnsstteeiinn  eenn  NNeewwttoonn..

Joep Kalthoff
Student Industrial Design
IIkk  ddeennkk  ddaatt  aauuttiissmmee  eeeerrddeerr  ppoossiittiieeff  ddaann  nneeggaattiieeff  iiss..  ZZaakkeenn
zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  iinn  rreeggeellttjjeess  eenn  ssttrruuccttuurreenn  vvaatttteenn,,  ddaatt  iiss  vvoooorr
mmiijj  aauuttiissmmee..  DDaatt  ppaasstt  wweell  hheeeell  ggooeedd  bbiijj  eeeenn  TTUU//ee..
AAllss  jjee  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WW&&II  rroonnddlloooopptt,,  zziiee  jjee  nneeggaattiieevvee  kkaanntteenn
vvaann  aauuttiissmmee  --  eenn  iikk  kkoomm  ddaaaarr  nnooggaall  eeeennss..  DDee  ssoocciiaallee  iinntteerraaccttiiee
ssppeeeelltt  zziicchh  oopp  eeeenn  aannddeerr  nniivveeaauu  aaff..  IIkk  zziiee  ddaaaarr  aall  ssiinnddss  iikk  hhiieerr
kkoomm  vviieerr  mmaann  eellkkee  ddaagg  kkaaaarrttssppeelleenn,,  ddaaaarr  kkoommtt  nnooooiitt  eeeenn
wwoooorrdd  uuiitt..  DDiiee  mmeennsseenn  hheebbbbeenn,,  ddeennkk  iikk,,  vveeeell  mmeeeerr  mmeett  hhuunn
wweerrkk  eenn  cciijjffeerrttjjeess  ddaann  mmeett  eellkkaaaarr..  MMaaaarr  nnooggmmaaaallss::  aauuttiissmmee
hhooeefftt  nniieett  ppeerr  ssee  nneeggaattiieeff  ttee  zziijjnn..  JJee  mmooeett  ddaannkkbbaaaarr  zziijjnn  ddaatt  eerr
aauuttiisstteenn  zziijjnn,,  wwaanntt  zzee  hheebbbbeenn  hheeeell  bbeellaannggrriijjkkee  ddiinnggeenn  uuiittggee--
vvoonnddeenn..

ESC verwent daklozen met diner
Naar schatting zestig
dakloze Eindhovenaren
genoten op vrijdagavond
5 oktober van een culinair
diner, bereid en geser-
veerd door leden van het
Eindhovens Studenten
Corps (ESC). In de
stadstuin tussen de
Vestedatoren en Dynamo
hadden de studenten de
tafels gedekt op een
manier die in een sterren-
restaurant niet had
misstaan. Onder leiding
van chefkok Ben Scheffer
kookten ze gastrono-
mische hoogstandjes van
couscoustaartjes tot tira-
misu.
De reacties van de gasten
waren over het algemeen
zeer positief. “Ze waar-
deerden het gebaar zeer”,
vertelt Diederik Stel van
het ESC, initiatiefnemer
van het bijzondere eten-
tje. Daarbij werd overi-
gens alleen water
geschonken, om de
eventuele alcoholproble-
men van de doelgroep
niet in de hand te werken.
Volgens Stel had een
aantal gasten toch zijn eigen blikken bier
meegenomen, maar dat stonden de
corpsleden oogluikend toe.
Omdat het ESC had gerekend op hon-
derdvijftig mensen, bleef er veel eten over.
Waar de tegenvallende opkomst aan ligt,

daar kan Stel alleen maar naar gissen.
“Daklozen leven vaak van uur tot uur en
houden volgens mij niet echt goed een
agenda bij.”

Foto: Bart van Overbeeke

Nieuwe voorzit-
ter TU Delft
De TU Delft heeft een
nieuwe collegevoorzitter in
de persoon van Dirk Jan
van den Berg, de huidige
Nederlandse ambassadeur
in China. De TUD wil niet
zeggen hoeveel de CvB-
voorzitter gaat verdienen.
Er is de laatste tijd veel te
doen geweest over de salaris-
sen van bestuurders in de
publieke sector. Volgens
Onderwijsminister Ronald
Plasterk mogen universi-
teitsbestuurders niet meer
verdienen dan de zogeheten
Balkenende-norm. Dat is
maximaal 130 procent van
het ministerssalaris. In
2008 zou dat 176.000 euro
zijn, exclusief pensioen-
premie en onkosten. Voor-
zitter Gert-Jan Kramer van
de Delftse raad van toezicht:
“Wij hebben het niveau van
2008 zelf bepaald. Er is
geen cao voor zulke
bestuurders.” Bovendien
wijst hij op een eerder
advies van de commissie-
Dijkstal. “Daarin staat dat
de minister-president
dertig procent te weinig
verdient ten opzichte van
de topambtenaren. Maar
dan nog zou het twintig
procent te laag zijn ten op-
zichte van het minimum in
het bedrijfsleven.” Twintig
procent bovenop 176.000
euro zou al een jaarsalaris
van 211.200 euro opleve-
ren, exclusief pensioen en
onkosten. (HOP)
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IIff  yyoouu  aaiinn’’tt  DDuuttcchh……

LLiikkee  mmoosstt  nnaattiioonnaalliittiieess,,  tthhee
DDuuttcchh  iinnssiisstt  tthheeiirr  llaanngguuaaggee
iiss  aa  ddiiffffiiccuulltt  oonnee..  IItt’’ss  aallssoo  aa
ffuunnnnyy  llaanngguuaaggee,,  aass  II’’vvee
ffoouunndd  oouutt  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffeeww
wweeeekkss  iinn  mmyy  ‘‘DDuuttcchh  ffoorr
BBeeggiinnnneerrss’’  ccoouurrssee..
AAppppaarreennttllyy  tthhee  DDuuttcchh
wweerreenn’’tt  eexxaaggggeerraattiinngg..
TThheerree  aarree  ssoouunnddss  iinnvvoollvveedd
hheerree  wwhhiicchh  II  ddiiddnn’’tt  kknnooww
eexxiisstteedd..  TThhee  mmoosstt  ddiiffffiiccuulltt
ppaarrtt  iiss  pprroonnoouunncciinngg  tthhee
‘‘cchh’’,,  aanndd  tthhee  gguuttttuurraall  ‘‘gg’’..
TThhee  ppaaggeess  iinn  mmyy  sseeccoonndd--
hhaanndd  bbooookk  wweerree  ccoovveerreedd
wwiitthh  ssppiitt  ssttaaiinnss,,  iinnddiiccaattiinngg
tthhaatt  tthhee  pprreevviioouuss  oowwnneerr
hhaadd  oobbvviioouussllyy  pprraaccttiicceedd  aa
lloott..  PPrroobbaabbllyy  hhaadd  ttoo  ddrroopp
tthhee  ccoouurrssee  wwhheenn  hhee  rraann  oouutt
ooff  tthhrrooaatt  mmeeddiicciinnee..  AAfftteerr
mmaannyy  ffaaiilleedd  aatttteemmppttss  ttoo
pprroonnoouunnccee  tthhee  ‘‘gg’’,,  tthhee
tteeaacchheerr  ttrriieedd  ttoo  eexxppllaaiinn
tthhaatt  iitt’’ss  jjuusstt  lliikkee  tthhee  ssoouunndd
oonnee  mmaakkeess  wwhheenn  oonnee  hhaass  aa
ffllyy  ccaauugghhtt  iinn  tthheeiirr  tthhrrooaatt..
UUmmmm,,  eexxccuussee  mmee,,  bbuutt  tthhaatt
ddooeessnn’’tt  rreeaallllyy  hheellpp..  II’’vvee
nneevveerr  hhaadd  ttoo  sswwaallllooww  aa  ffllyy
bbeeffoorree..  AAnndd  eevveenn  iiff  II  ddiidd,,  II
ddoonn’’tt  tthhiinnkk  II  wwoouulldd  ffooccuuss  oonn
tthhee  ssuubbttlleettyy  ooff  tthhee  ssoouunnddss
eemmaannaattiinngg  ffrroomm  mmyy  mmoouutthh,,
bbuutt  rraatthheerr,,  ttrryy  ttoo  ggeett  tthhee  ffllyy
oouutt  ooff  mmyy  tthhrrooaatt..  TThheerree  hhaass
ttoo  bbee  aann  eeaassiieerr  wwaayy  ttoo  lleeaarrnn
tthhiiss,,  rriigghhtt??
NNoo  tthheerree  iissnn’’tt..  CCeerrttaaiinn
ssoouunnddss  lliikkee  ‘‘uuii’’  rreeqquuiirree  yyoouu
ttoo  ccoonnttoorrtt  yyoouurr  ffaaccee  iinnttoo
aawwkkwwaarrdd  ccoonnffiigguurraattiioonnss..
SSoo  nnoott  oonnllyy  mmuusstt  yyoouu  kkeeeepp
iinn  mmiinndd  tthhee  ffllyy--ccaauugghhtt--iinn--
tthhrrooaatt  sscceennaarriioo,,  bbuutt  aallssoo
rruunn  tthhrroouugghh  aa  hhoosstt  ooff  ffaacciiaall
eexxpprreessssiioonnss  lliikkee  wwrriinnggiinngg
eeyyeebbrroowwss,,  ccrriinnkklliinngg  tthhee
nnoossee  aanndd  ppuucckkeerriinngg  yyoouurr
lliippss  wwhhiillee  ddeelliivveerriinngg  tthhee
sseenntteennccee..
OOff  ccoouurrssee,,  aallll  tthhiiss  iiss  ooff
ggrreeaatt  hhiillaarriittyy  ttoo  mmyy  DDuuttcchh
ffrriieennddss..  WWaattcchhiinngg  mmee
aatttteemmpptt  ttoo  ssppeeaakk  DDuuttcchh
pprroovviiddeess  tthheemm  wwiitthh  hhoouurrss
ooff  aammuusseemmeenntt..  EEvveerryy  nnooww
aanndd  tthheenn,,  tthheeyy  ggeett  mmee  ttoo
pprroonnoouunnccee  ‘‘SScchheevveenniinnggeenn’’
aanndd  tthheenn  ggiiggggllee  aawwaayy  ttoo
gglloorryy..
IItt’’ss  aa  mmiirraaccllee  mmyy  tteeaacchheerr
mmaannaaggeess  ttoo  kkeeeepp  aa  ssttrraaiigghhtt
ffaaccee  iinn  ccllaassss..  SSttiillll,,  iitt  wwoonn’’tt
bbee  ssoo  ffuunnnnyy  iiff  II  ddoonn’’tt  ppaassss
tthhiiss  ccoouurrssee..  AAnndd  II  wwoonn’’tt
ppaassss  iitt  iiff  II  ccaann’’tt  ssppeeaakk  iitt
rriigghhtt..

II  tthhiinnkk  II  wwiillll  ggoo  aanndd  ccaattcchh
ssoommee  fflliieess..

HHuuzzaaiiffaa  DDaass  iiss  aa  ssttuuddeenntt  ooff
CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd
CChheemmiissttrryy..  EEvveerryy  ootthheerr
wweeeekk  aa  ccoolluummnn  wwrriitttteenn  bbyy
hhiimm  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  oonn
tthhee  EEnngglliisshh  ppaaggee..

The English Page is written by Franca Gilsing.
She can be reached at engcursor@tue.nl.

ISN/e shows students history of Eindhoven
Under the motto:
‘Discover Eindhoven in
space and time’, the
International Student
Network Eindhoven
(ISN/e) organized a tour
along different Eind-
hoven museums on
Saturday 6 October. A
Group of sixteen foreign
students crisscrossed
through Eindhoven 
on bikes to get more
acquainted with the
history of the city.

The program featured
three museums: the first
location to be visited was
the DAF Museum. The
automobile manufacturer,
who has been established
in Eindhoven ever since its
incorporation in 1928, has
produced a wide range of
vehicles. From racing cars
to fire engines, as became
clear in the museum. Then
there followed a visit to the
first Philips factory from
1891. Nowadays this
building, with its con-
spicuous chimney, accom-
modates a museum about
the brand. In the exhi-
bition visitors are in-
formed about the devel-
opment of the well-known

Philips light bulbs, along
with a short social history
of its employees.
“It is interesting to see how
the Dutch companies have
developed”, says Seda
Cakir, PhD candidate in
Chemical Engineering
and Chemistry. The
student, who comes from
Turkey, says that she finds
the second museum parti-
cularly interesting because
she knows the manu-
facturer from her home
country.

Medieval village
The Historic Open Air
Museum Eindhoven was
the last museum of the day.
On its grounds a recon-
struction may be seen of a
prehistoric and a medieval
village. The tour of this
museum was the only un-
guided one, although there
were volunteers present at
various locations who de-
monstrated activities from
the relevant periods.
Students could ask them
questions and some for-
tunate visitors were
treated to a cup of pre-
historic tea and pancakes
with jam.
This full day did take its toll

from the participants.
“You cannot visit
museums all day without
losing your interest”,
explains Stefan Tazlauanu,
a Master student of
Operations Management
and Logistics. Neverthe-
less Stefan, who says that
he is half-Canadian and
half-Romanian, found the
day definitely worth the
effort. “I had heard of the

different museums
alright, but I had never
taken the time for a visit.
And now I can see these
three in one day.”
Omar Komiha, a Master
student of Computer
Science and secretary of
ISN/e, and Sujit Prasanna-
kumar, a Master student of
Computer Science and
jack-of-all-trades at ISN/e,
consider the setup of the

day to be a success. “It was
an opportunity to show
students more than just
the city. That explains the
title of the day: ‘in space’
refers to the cycle tour to
the different locations and
‘in time’ to the different
periods in Eindhoven’s
history.”/.

The students in the Historic Open Air Museum Eindhoven. Photo: Bart van Overbeeke

TU/e professor Van Bronswijk
awarded Ig Nobel Prize for Biology
At Harvard University, in
front of the building of
the Department of
Architecture, Building
and Planning, prof.dr.
Annelies van Bronswijk,
professor of Health
Sciences, was awarded
the Ig Nobel Prize for
Biology on Thursday 4
October for her many
years of research into all
kinds of flora and fauna
in the architectural envi-
ronment. The Ig Nobel
Prize is the frivolous
counterpart of the real
Nobel Prize and is
awarded annually for
achievements that ‘first
make people laugh, and
then make them think’.

Ever since the 1970s Van
Bronswijk has been
publishing about research
in the field of ecosystems
within our houses, parti-
cularly between the bed
sheets and on the mattress.
She is an authority in
taking stock of mites,
insects, spiders, pseudo-
scorpions, crustaceans,
bacteria, algae, ferns and
fungi in our environment.
Van Bronswijk (1946)
studied biology at Radboud
University of Nijmegen,
where she obtained her
PhD in 1972 with the dis-
sertation entitled ‘House-
Dust Ecosystem’. In 1991
she was appointed pro-
fessor of biological agents
in the architectural envi-
ronment at the TU/e.
For seventeen years now

the Ig Nobel Prizes have
been awarded by the
scientific journal Annals of
Improbable Research (Ig
Nobel is a pun: it plays on
the analogy of the English
word ignoble with the
name of Alfred Nobel). The
ceremony has a frivolous
approach, but every year
many earlier Nobel Prize
winners render assistance
to it.
Usually the research con-
ducted by the winners is of
a somewhat peculiar
nature, and it is precisely
thanks to this that it does
attract the attention of na-
tional and international
media. Van Bronswijk’s
research also manages to
get coverage on a regular
basis. For instance, some
years ago she claimed that
malaria could within the
foreseeable future become
a problem for the
Netherlands, due to global

warming and an increase
in building activities near
water gardens.
For that matter, Van
Bronswijk is succeeding
two Dutch scientists who
were awarded last year’s Ig
Nobel Prize for Biology.
Then the Wageningen
researchers Bart Knols and
Ruurd de Jong were
rewarded for their
research, in which they
proved that the malaria
mosquito Anopheles
gambiae was attracted by
the scent of sweaty feet and
Limburg cheese. Four
years ago the director of the
Natural Museum Rotter-
dam received the prize for
his research into homo-
sexual necrophilia in wild
ducks./.
The ceremony may be seen via
the website:
www.improbable.com/pages/ig
/2007/webcast/index.html.

No TU/e ticket
compensation for students
entitled to scholarships
The TU/e does not intend
to bear part of the costs
of flight tickets to their
homelands for a group of
students entitled to
scholarships. In June
2007 the students signed
a petition requesting
this.

In June 2007 twelve
students entitled to scho-
larships signed a petition
addressed to the TU/e
Scholarship Foundation. It
requested compensation
of flight tickets for gra-
duates to their homelands.
The subscribers received
their scholarships for the
first time in the academic
year 2005-2006, and the
amount has meanwhile
been raised. New students
entitled to the Master scho-
larship for students from
outside the European
Economic Area receive
compensation amounting
to 17,000 euros. After
deduction of tuition and
fees this leaves an amount
of 730 euros per month, as
against a monthly payment
of 650 euros received by
the subscribers. The latter
therefore wanted their
return trip to be com-
pensated for by the TU/e
and filed the petition.
Dr. Karen Ali, head of the
TU/e Education and

Student Service Center
(STU), informs us that the
TU/e will not comply with
this request. The TU/e
scholarship program is
developing with the years,
like many other scholar-
ship programs. Criteria
and amounts are deter-
mined annually for each
new group of incoming
students. Ali stresses that
scholarships must for
these reasons be regarded
as independent items and
may not be compared with
earlier or later groups.
Each student accepting a
scholarship has been duly
notified of the criteria, she
says, and signs a contract
with the TU/e Scholarship
Foundation including the
conditions. Consequently,
compensation is out of the
question.

In a response to the denial
one of the subscribers says
that none of them has
taken or will take further
action to get compensation
for the ticket yet. 
In the meantime most of
the subscribers have gra-
duated and left for their
homelands. Those who are
still in Eindhoven at
present prefer not to be
mentioned by name; they
would rather leave the
matter behind them./.

Prof.dr. Annelies van Bronswijk. Photo: Kees Moeliker
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Een lego-bouwdoos met moleculen

Fysiek zat promovenda Eva Wisse het
grootste deel van de tijd in het Laborato-
rium voor Macromoleculaire en Orga-
nische Chemie, dat aan de faculteit
Scheikundige Technologie onder leiding
staat van prof.dr. Bert Meijer. Toch valt
haar promotie officieel onder Biomedi-
sche Technologie. Met deze spagaat is ook
meteen het onderzoek van Wisse geken-
schetst: met de scheppende kracht van de
scheikunde zoeken naar toepassingen in
de medische wetenschappen. Ze deed
vier jaar lang onderzoek naar materialen
die ‘bio-compatibel, bio-afbreekbaar en
bio-actief’ zijn. Dit is de laatste jaren een
hot onderwerp. ‘Bio-compatibel’ slaat op
materialen die je probleemloos in het
menselijk lichaam kunt plaatsen. Er
treden geen infecties op en het lichaam
probeert het materiaal er niet uit te
gooien: de zogeheten afstotingsverschij-
nselen. Uit bio-afbreekbare materialen
maken wetenschappers tegenwoordig
stukken dragermateriaal met een heel
specifieke vorm, om bijvoorbeeld een
beschadigd stuk bot op te vullen. Dat
werkt als volgt: het tijdelijke stevige
dragermateriaal is poreus en wordt
gevuld met -in dit voorbeeld- opgekweek-
te botcellen van de patiënt. Idealiter gaan
deze cellen zich delen terwijl het drager-
materiaal langzaam wordt afgebroken. De
nieuwe cellen nemen zo langzaam de
plaats in van hun tijdelijke gastheer.
Tenslotte is al het tijdelijke materiaal
verdwenen en heeft zich een nieuw stukje
bot gevormd, precies in de juiste vorm.
“Dat is wat we proberen te doen met
‘tissue engineering’, het ontwerpen en
maken van weefsels”, vertelt Wisse.
Hierbij speelt het gedrag van de cel een
zeer belangrijke rol. Om dit te beïnvloe-
den, proberen wetenschappers tegen-
woordig bepaalde bio-actieve moleculen
in de materialen in te bouwen. En dat is

waar de groep van Wisses promotor, Bert
Meijer, in is gespecialiseerd: in het
bouwen van zelf ontworpen moleculen.
Kort of lang, simpel of ingewikkeld, met
ingewikkelde syntheseprocessen kan
men het daar zo afstemmen dat er hier
een stikstofatoom extra aan komt te zitten
en daar een ‘zuurstofje’ minder. Wisse:
“Ook al doe je maar een klein aanpas-
sinkje aan een molecuul, dan kunnen je
resultaten al volledig anders zijn. Dat
blijft enorm fascinerend.”
De promovenda hield zich gedurende vier
jaar bezig met onderzoek naar polymeer-
materialen die niet alleen passief bio-
compatibel zijn, maar zelfs een actieve rol
kunnen spelen in het lichaam. Daartoe
moest Wisse een proces ontwikkelen om
in de lange ketens die polymeren zo ken-
merken, bepaalde heel korte eiwitten
(peptiden) in te kunnen bouwen. Deze
stoffen kunnen menselijke cellen een
chemisch signaal geven. Ze kunnen een
cel bijvoorbeeld ‘vertellen’ dat die zich
moet gaan delen, of ergens aan moet
hechten, of dat een stamcel zich moet
ontwikkelen tot een bepaald type cel.
“Doel was eigenlijk een bouwdoos met
verschillende blokjes te maken”, vertelt
Wisse. “Zodat we uit verschillende potjes
polymeren en bio-actieve moleculen, die
we hebben staan, door eenvoudigweg te
mengen vele verschillende combinaties
kunnen maken. Kleurstoffen hadden we
zo al eens in een polymeerketen inge-
bouwd, maar van echt biologisch actieve
componenten moest het nog bewezen
worden.”
De polymere eenheden waarmee Wisse
werkte, zijn onder te verdelen in harde en
zachte. De harde delen -in feite een
complex molecuul- ‘klikken’ op een heel
stevige manier aan elkaar, bijna alsof het
legoblokjes zijn. Daardoor worden lange
strengen op nanoschaal gevormd die zeer

sterk en stijf zijn. Deze nanovezels 
-enkele nanometers dik, zo’n micrometer
lang- zijn met een AFM (Atomic Force
Microscope) goed te zien. Tot haar ver-
rassing ontdekte de promovenda dat een
kleine verandering in de molecuul-
structuur van het harde bouwblokje ertoe
leidde dat het blokje helemaal niet meer
zo goed paste op een voorganger in de rij.
“Zelfs toen we slechts één koolstofatoom
toevoegden. Dat hadden we niet verwacht.”

In haar proefschrift beschrijft Wisse ook
een praktische toepassing van de ‘box of
blocks’, zoals het systeem van polymere
en biologische componenten in de onder-
zoeksgroep wordt genoemd. Tijdens haar
promotie heeft ze in samenwerking met
de onderzoeksgroep Tissue Engineering
van prof.dr. Marja van Luyn van de
Rijksuniversiteit Groningen een eerste
stap gezet om het belangrijkste onderdeel
van een menselijke nier na te bouwen.

“Onze technologie zit over vijf jaar in conventionele auto’s”
Vijf jaar geleden promoveerden ze geza-
menlijk bij de faculteit Werktuigbouw-
kunde, ieder met een eigen dissertatie
die transmissie en aandrijftechnologie
voor voertuigen tot onderwerp had. Al
voor hun promotie hadden Roëll van
Druten, Alex Serrarens en Bas Vroemen
met hulp van de TU/e het innovatieve
kennisbedrijf Drivetrain Innovations BV
(DTI) op poten gezet. In maart van dit
jaar verlieten ze de TU/e-campus en
vestigden ze zich op het Eindhovense
industrieterrein De Hurk.

DTI ontwikkelt nieuwe modules voor
transmissie, onder meer voor hybride
aandrijvingen. Het zijn unieke systemen
die belangrijke voordelen bieden zoals
lagere kosten, hoge efficiency en hoge
drivability (comfort). DTI verkoopt deze
systemen in de vorm van productie-
licenties aan autofabrikanten, trans-
missie- en systeemleveranciers. Voordat
het zover is, verkoopt DTI ontwikkeling

en engineering op de eigen technolo-
gieën. Dat betekent dat ze voor klanten
prototypes maken. Inmiddels is een
eerste licentie verkocht voor voertuigen
die in 2011 op de markt worden verwacht.
Deze technologie is de powershift-aan-
drijving van DTI, een concept waarmee
geautomatiseerde handversnellings-
bakken worden verbeterd. Een geautoma-
tiseerde handbak heeft normaliter
koppelonderbrekingen bij het schakelen.
Met de DTI-module wordt de onder-
breking volledig ‘weggepoetst’. Een ander
voordeel is dat de bak bijna ongewijzigd
blijft, wat aantrekkelijk is voor fabri-
kanten van transmissies en voor de
autofabrikanten zelf.

Vijftien mensen
Het bedrijf is in vijf jaar gegroeid van vijf
naar vijftien mensen. DTI betrok afgelo-
pen maart een nieuw pand op industrie-
terrein De Hurk in Eindhoven. “Daarin
hebben we een kantoor en een develop-

Bio-actieve materialen/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke

Wetenschappers zijn zover dat ze menselijke weefsels
kunnen ontwerpen en kweken om schade aan het lichaam te
repareren. Hierbij is behoefte aan moleculen die het gedrag

van de cellen kunnen sturen. De polymeermaterialen waaraan
dr.ir. Eva Wisse voor haar promotieonderzoek werkte, zijn

daar een voorbeeld van: die kunnen een actieve rol spelen in
het lichaam. Gisteren, woensdag 10 oktober, promoveerde ze

op haar onderzoek.

Rechts op de foto (van links naar rechts): Alex Serrarens, Bas Vroemen en Roëll van Druten in hun nieuwe
bedrijfspand. Foto: Bart van Overbeeke
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EErr  zziijjnn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  aalllleerrlleeii
iinnssttaannttiieess  wwaaaarrvvaann  jjee  hheett
bbeessttaaaann  nniieett  wweeeett..  HHeett
NNaattiioonnaaaall  BBuurreeaauu  vvoooorr
VVeerrbbiinnddiinnggssbbeevveeiilliiggiinngg  iinn
LLeeiiddsscchheennddaamm  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd..
ZZiijj  aaddvviisseerreenn  ddee  oovveerrhheeiidd  oovveerr
hheett  bbeevveeiilliiggeenn  vvaann  ddiiggiittaallee
ddaattaassttrroommeenn..
WWiisskkuunnddeessttuuddeenntt  MMaarrcc
SStteevveennss  ddeeeedd  eerr  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerr--
oonnddeerrzzooeekk..  ““OOmm  ddooccuummeenntteenn
ttee  bbeevveeiilliiggeenn  zziijjnn  eerr  zzooggeehheetteenn
hhaasshhffuunnccttiieess  iinn  oommlloooopp..  DDiiee
ffaabbrriicceerreenn  vvoooorr  iieeddeerr  ddooccuu--
mmeenntt  eeeenn  ssoooorrtt  ddiiggiittaallee  vviinnggeerr--
aaffddrruukk..  EEeenn  vveeeellggeebbrruuiikkttee
hhaasshhffuunnccttiiee  iiss  MMDD55..””  DDrriiee  jjaaaarr
ggeelleeddeenn  wweerrdd  eerr  oopp  MMDD55  eeeenn
ccrryyppttooggrraaffiisscchhee  aaaannvvaall  uuiitt--
ggeevvooeerrdd..  ““JJee  wwiilltt  nniieett  ddaatt  ttwweeee
ddooccuummeenntteenn  ddeezzeellffddee  vviinnggeerr--
aaffddrruukk  mmeeeekkrriijjggeenn..  DDaatt  iiss
zzooiieettss  aallss  ddaatt  jjoouuww  ffiieettsssslleeuutteell
ooookk  oopp  hheett  sslloott  vvaann  hheett  hhuuiiss
vvaann  ddee  bbuuuurrmmaann  bblliijjkktt  ttee
ppaasssseenn..””  DDee  CChhiinneessee  ccrryyppttoo--
ggrraaffee  XXiiaaooyyuunn  WWaanngg  wwaass  hheett
ggeelluukktt  oomm  ddaatt  vvoooorr  eellkkaaaarr  ttee
kkrriijjggeenn..  ““DDaatt  wwaass  vvoooorr  ddee
ccrryyppttooggrraaffiisscchhee  wweerreelldd  fflliinnkk
sscchhrriikkkkeenn..  MMDD55  wwaass  nnaammeelliijjkk
eeeenn  vveeeellggeebbrruuiikkttee  mmaanniieerr  oomm
ddooccuummeenntteenn  ttee  bbeevveeiilliiggeenn..””  DDee  eenniiggee  ggeerruusstt--
sstteelllliinngg  wwaass  ddaatt  WWaanngg  eeeenn  ssuuppeerrccoommppuutteerr
ggeebbrruuiikkttee,,  eeeenn  iinnssttrruummeenntt  wwaaaarroovveerr  nniieett
iieeddeerreeeenn  bbeesscchhiikktt..  ““MMaaaarr  eeeenn  ppaaaarr  mmaaaannddeenn
llaatteerr  hhaadd  eeeenn  TTssjjeecchh  ddee  rreekkeennttiijjdd  aall  tteerruuggggee--
bbrraacchhtt  ttoott  eennkkeellee  uurreenn  oopp  eeeenn  ggeewwoonnee  ppcc..””
SStteevveennss  oonnddeerrzzoocchhtt  ooff  hheett  nnoogg  ssnneelllleerr  kkoonn::
““EEeenn  ppaaaarr  uuuurr  iiss  ttee  llaanngg..  AAllss  eeeenn  ddooccuummeenntt
wwoorrddtt  vveerrzzoonnddeenn,,  hheebb  jjee  hhoooogguuiitt  eeeenn  aaaannttaall
sseeccoonnddeenn  oomm  hheett  aaaann  ttee  vvaalllleenn..””  HHeett  bblleeeekk
nnoogg  ssnneelllleerr  ttee  kkuunnnneenn..  ZZoowweell  SStteevveennss  aallss  ddee
TTssjjeecchh  bbeeddaacchhtt  eeeenn  mmaanniieerr  oomm  eerr  eeeenn  ppaaaarr
mmiinnuutteenn  oovveerr  ttee  ddooeenn..  DDoooorr  hhuunn  tteecchhnniieekkeenn  ttee
ccoommbbiinneerreenn,,  iiss  nnuu  eeeenn  aaaannvvaall  iinn  ttiieenn  sseeccoonn--
ddeenn  mmooggeelliijjkk..  HHeett  wwaass  vvoooorr  SStteevveennss  vvoooorraall
eeeenn  vviinnggeerrooeeffeenniinngg  vvoooorr  hheett  eecchhttee  wweerrkk..
““WWaanngg  hheeeefftt  ddee  vveerrggeelliijjkkiinnggeenn  vvoooorr  hhaaaarr
aaaannvvaall  mmeett  ddee  hhaanndd  ooppggeesstteelldd..  DDaatt  iiss  rraazzeenndd
kknnaapp,,  mmaaaarr  ooookk  eecchhtt  mmoonnnniikkeennwweerrkk..  IIkk  hheebb
oonnddeerrzzoocchhtt  ooff  eerr  eeeenn  mmeeeerr  ssyysstteemmaattiisscchhee

mmaanniieerr  iiss  oomm  ddee  zzwwaakkhheeddeenn  iinn  MMDD55  bblloooott  ttee
lleeggggeenn..  DDoooorr  mmiijjnn  oonnddeerrzzooeekk  zziijjnn  wwee  nnuu  iinn
ssttaaaatt  oomm  ddee  sseettss  vveerrggeelliijjkkiinnggeenn  ttee  mmaakkeenn  ddiiee
jjee  nnooddiigg  hheebbtt  oomm  ddee  vveerrsscchhiilllleenn  ttuusssseenn  ddee
vviinnggeerraaffddrruukkkkeenn  vvaann  ttwweeee  ddooccuummeenntteenn  wweegg
ttee  ppooeettsseenn..””  ZZiijjnn  aaffssttuuddeeeerrwweerrkk  wweerrdd  mmeett  eeeenn
1100  bbeelloooonndd..  OOookk  wwaass  hhiijj  ggiisstteerreenn,,  wwooeennssddaagg
1100  ookkttoobbeerr,,  eeeenn  vvaann  ddee  vviijjff  ggeennoommiinneeeerrddeenn
vvoooorr  ddee  JJoooopp  BBaauuttzz  SSeeccuurriittyy  AAwwaarrdd,,  eeeenn  pprriijjss
vvoooorr  ddee  bbeessttee  aaffssttuuddeeeerrssccrriippttiiee  oopp  hheett  ggeebbiieedd
vvaann  iinnffoorrmmaattiieebbeevveeiilliiggiinngg..  DDee  pprriijjss  ggiinngg
hheellaaaass  aaaann  zziijjnn  nneeuuss  vvoooorrbbiijj..
SStteevveennss  ddooeett  nnuu  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  bbiijj  hheett
CCeennttrruumm  vvoooorr  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Uit zelf vervaardigde materialen bouwde
ze het belangrijkste onderdeel van een
zogeheten nefron, de basiseenheid van de
nier. Een echte menselijke nier bestaat uit
zo’n miljoen van deze mini-reinigings-
centrales. Hierin gaat bloed met afval-
stoffen eerst door een grove filter. Hier
worden bloedcellen en grote eiwitten
gescheiden van het water met de kleinere
opgeloste stoffen. Hierna haalt de nier uit
de overgebleven vloeistof (de voorurine)
de moleculen die van waarde zijn voor het
lichaam, zoals natrium en glucose. Ook
het water gaat voor een groot deel terug
het lichaam in.
Het belangrijkste in dit proces is een
membraan dat de scheiding vormt tussen
de voorurine en de bloedvaten die om het
nefron heen zitten. Daar doorheen
bewegen de zouten, de voedingsstoffen
en het water de bloedbaan in. Dit is dan
ook wat Wisse geprobeerd heeft na te
maken. Wisse: “Ons membraan bestaat
uit een netwerk van eigengemaakte nano-
vezels. Aan de bovenkant steken peptiden
uit die ervoor zorgen dat de cellen uit het
nefron hetzelfde celtype blijven.
Belangrijk is dat het een nette laag is van
één cel dik, waar geen gaten in mogen
zitten. De peptiden moeten ervoor zorgen
dat er steeds een levende laag cellen op

het membraan zit.” Op soortgelijke
manier steken aan de onderzijde
peptiden uit die cellen aan zich hechten 
-en in stand houden- die een bloedvat
vormen. Het membraan zelf heeft gaten
met zodanige afmetingen dat water-, en
glucosemoleculen en zoutionen er
gemakkelijk doorheen kunnen, maar dat
cellen erop blijven liggen. Tot nu toe heeft
Wisse vooral de zijde van de voorurine
onderzocht, maar haar collega’s richten
zich nu ook op de cellen van het bloedvat.
Wisse: “Heb je daarvoor eenmaal de
juiste materialen gevonden, dan kun je
testen of het zelfgebouwde stukje nefron
inderdaad de juiste werking heeft. Deze
stap is echt heel spannend. Ik verwacht
dat de groep in 2008 zover is. Dat zou
een echte mijlpaal zijn, want dan hebben
we voor het eerst uit onze bouwdoos van
materialen een werkend stukje van een
kunstmatige nier gemaakt.”
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek
is een implanteerbare kunstnier te ont-
wikkelen. Maar dat ligt nog heel wat jaren
in de toekomst, haast Wisse zich te
zeggen. “Wat wel al eerder zou kunnen, is
een riem voor nierpatiënten waaraan een
draagbaar ‘spoelsysteem’ is bevestigd.
Dat zou de huidige dialyse al iets te
verbeteren.”/.

Onderzoek in het kort
Nieuwste trends uit ict
OOpp  ddoonnddeerrddaagg  1188  ookkttoobbeerr  vviinnddtt  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg  hheett  ssyymmppoossiiuumm  ‘‘IICCTT,,  eeeenn
TToopppprreessttaattiiee’’  ppllaaaattss..  HHeett  bbiieeddtt  bbeezzooeekkeerrss  --pprrooffeessssiioonnaallss  uuiitt  ddee  iicctt--  eenn  oonnddeerrwwiijjsswweerreelldd--  
eeeenn  oovveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  nniieeuuwwssttee  ttrreennddss  iinn  iicctt--ttooeeppaassssiinnggeenn  vvoooorr  uunniivveerrssiittaaiirr  oonnddeerrzzooeekk  eenn
oonnddeerrwwiijjss..  HHoooogglleerraarreenn  eenn  ddeesskkuunnddiiggeenn  uuiitt  sseeccttoorreenn  aallss  ddee  llooggiissttiieekk,,  zzaakkeelliijjkkee  ddiieennsstt--
vveerrlleenniinngg,,  ggeezzoonnddhheeiiddsszzoorrgg  eenn  hhiigghhtteecchh  ssyysstteemmeenn  sspprreekkeenn  eenn  ddiissccuussssiiëërreenn  mmeett  eellkkaaaarr  oovveerr
iinnnnoovvaattiieevvee  iicctt--ttooeeppaassssiinnggeenn  iinn  ddee  kkeennnniisseeccoonnoommiiee..  OOpp  hheett  ssyymmppoossiiuumm  sspprreekkeenn  oonnddeerr
aannddeerreenn  ddee  TTUU//ee--pprrooffss  EEmmiillee  AAaarrttss  ((PPhhiilliippss  RReesseeaarrcchh)),,  HHuuiibb  VVaaddeerr  ((KKlliinniisscchhee  CChheemmiiee)),,  KKeeeess
vvaann  HHeeee  eenn  WWiill  vvaann  ddeerr  AAaallsstt  ((bbeeiiddeenn  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa))..  DDee  ddaagg  ssttaaaatt  oonnddeerr  lleeiiddiinngg
vvaann  TThheeoo  BBeemmeellmmaannss,,  eemmeerriittuuss  hhoooogglleerraaaarr  IInnffoorrmmaattiiee  SSyysstteemmeenn  aaaann  ddee  TTUU//ee..  TTUU//ee--hhoooogg--
lleerraaaarr  MMaarrttiinn  RReemm,,  ddiirreecctteeuurr  RReeggiieeoorrggaaaann  vvoooorr  iicctt--oonnddeerrzzooeekk  eenn  --iinnnnoovvaattiiee,,  zzaall  mmeett  eennkkeellee
iinnlleeiiddeerrss  eeeenn  ppaanneellddiissccuussssiiee  vvooeerreenn..  MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee::  wwwwww..uuvvtt..nnll//iicctteeeennttoopppprreessttaattiiee..  

Licht en de kwaliteit van leven
OOpp  ddoonnddeerrddaagg  88  nnoovveemmbbeerr  hhoouuddtt  ddee  SSttiicchhttiinngg  OOnnddeerrzzooeekk  LLiicchhtt  eenn  GGeezzoonnddhheeiidd  ((SSOOLLGG)),,  ddiiee
zzeetteelltt  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn,,  iinn  hheett  EEvvoolluuoonn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  ssyymmppoossiiuumm..
OOnnddeerr  ddee  ttiitteell  ‘‘LLiigghhtt,,  PPeerrffoorrmmaannccee  aanndd  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee’’  pprreesseenntteeeerrtt  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann  iinntteerrnnaattiioo--
nnaaaall  ttoooonnaaaannggeevveennddee  ddeesskkuunnddiiggeenn  aaccttuueeeell  oonnddeerrzzooeekk  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  lliicchhtt  iinn  rreellaattiiee  ttoott
pprreessttaattiiee,,  pprroodduuccttiivviitteeiitt,,  ccooggnniittiiee,,  ssllaaaapp,,  oouuddeerreenn  eenn  aarrbbeeiiddssoommssttaannddiigghheeddeenn..
KKeeyynnootteesspprreekkeerr  iiss  nneeuurroolloooogg  pprrooff..ddrr..  GGeeoorrggee  BBrraaiinnaarrdd  vvaann  ddee  TThhoommaass  JJeeffffeerrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  iinn
PPhhiillaaddeellpphhiiaa..  ZZiijjnn  lleezziinngg  hhaannddeelltt  oovveerr  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  lliicchhtt  oomm  pprroobblleemmeenn  mmeett  ddee  ssllaaaapp
ttiijjddeennss  hheett  rreeiizzeenn  iinn  ddee  rruuiimmttee  ttee  vveerrmmiinnddeerreenn..
HHeett  iiss  aaaannggeettoooonndd  ddaatt  eeeenn  ggeebbrreekk  aaaann  lliicchhttpprriikkkkeellss  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll  kkaann  ssppeelleenn  bbiijj  hheett
oonnttrreeggeelleenn  vvaann  ddee  bbiioollooggiisscchhee  kkllookk  eenn  hheett  vveerrssttoorreenn  vvaann  hheett  2244--uuuurrss  rriittmmee..  GGeevvoollggeenn  zziijjnn
mmeeeerr  ffoouutteenn  oopp  ddee  wweerrkkpplleekk,,  vveerrmmiinnddeerrddee  pprreessttaattiieess  eenn  wweelllliicchhtt  ooookk  vveerrmmiinnddeerrddee  pprroodduuccttii--
vviitteeiitt  eenn  eeeenn  ttooeeggeennoommeenn  zziieekktteevveerrzzuuiimm..  DDee  ggaannggbbaarree  vveerrlliicchhttiinngg  iinn  ddee  ggeebboouuwwddee  oommggeevviinngg
iiss,,  vvoollggeennss  ddee  llaaaattssttee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  iinnzziicchhtteenn,,  vvaaaakk  oonnttooeerreeiikkeenndd  vvoooorr  iinnssttaannddhhoouuddiinngg
vvaann  bbiioollooggiisscchhee  rriittmmeenn  bbiijj  ddee  mmeennss..  IInnmmiiddddeellss  zziijjnn  eerr  mmeetthhooddeenn  eenn  lliicchhtttteecchhnniieekkeenn  oonntt--
wwiikkkkeelldd  ddiiee  hhaannddhhaavviinngg  vvaann  bbeellaannggrriijjkkee  bbiioollooggiisscchhee  eenn  ccooggnniittiieevvee  ffuunnccttiieess  oonnddeerrsstteeuunneenn..
DDeezzee  nniieeuuwwee  iinnzziicchhtteenn  eenn  tteecchhnniieekkeenn  kkoommeenn  vvoooorrtt  uuiitt  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  ddaatt
oonnddeerr  mmeeeerr  aaaann  ddee  TTUU//ee  wwoorrddtt  vveerrrriicchhtt..

ment workshop binnen hetzelfde pand”,
vertelt Alex Serrarens, één van de op-
richters van het bedrijf. “Het is voor ons
de ideale plek waar we vanuit het kantoor
de workshop met prototypes en testappa-
ratuur kunnen binnenlopen.”
De aandacht voor duurzaamheid en 
CO2-verlaging speelt het bedrijf momen-
teel sterk in de kaart. Serrarens: “Dit
zorgt ervoor dat er veel aandacht is voor
hybride aandrijvingen. Er komen veel
projecten op dit gebied.” DTI is binnen
Nederland een samenwerking aangegaan
met DAF Trucks, in het buitenland met
Magneti Marelli, dat gelieerd is aan Fiat,
en in Japan is er een samenwerkings-
project met een grote automotive compo-
nentleverancier. “Wij zijn een interes-
sante partij vanwege onze kennis en onze
patenten”, laat werktuigbouwer Serrarens
weten. “Met patenten alleen red je het
niet, want dan ben je een uitvindersclubje
dat wat wil verdienen aan octrooien. Voor
de klant ontwikkelen wij onze concepten
tot aan volwaardige prototype trans-
missies inclusief aansturingssoftware.
We laten met demonstratievoertuigen

zien waartoe we in staat zijn.”
DTI wil de komende jaren groeien naar
dertig medewerkers, maar het is op dit
moment erg lastig om goede mensen te
vinden. En daarmee is Drivetrain
Innovations BV een schoolvoorbeeld 
van een succesvolle mkb’er in techniek
geworden: de belangrijkste rem op de
groei is het tekort aan goed personeel.
Toekomstvisie voor over vijf jaar? “In
Europa zit onze technologie dan in
conventionele auto’s tot aan het midden-
segment, denk aan Opel, Fiat, Peugeot,
Citroën, Ford en Renault. Daarnaast is er
een groot aantal speciale applicaties te
verwachten in de meer sportieve toepas-
singen, maar ook in transporttoepassin-
gen. In Japan denken we aan merken als
Nissan, Toyota, Subaru, Mazda en Honda.
We hopen daar flinke slagen te kunnen
maken, met name met onze CVT-techno-
logie.”/.
Meer informatie over DTI is te vinden op: 
www.dtinnovations.nl.

Links:
De harde ‘blokjes’

klikken op een heel
stevige manier aan

elkaar. Voor chemici: de
bindingen bestaan uit

waterstofbruggen.

Links: De nano-
vezels zijn

goed te zien
met een AFM.

Tussen de
vezels zit

zachter mate-
riaal dat op
deze afbeel-
ding niet te

zien is.
Boven: Doorsnede van een deel van het nefron.

Rechts, van boven naar beneden de voorurine, het
membraan en het bloedvat. Het membraan vormt
de afscheiding tussen bloedbaan en voorurine.

Links een schematische weergave van wat Wisse
heeft gebouwd: een zelf ontworpen membraan met

boven en onder een verschillend type cellen.

Links: Elektronenmicroscoopopname van het
membraan. Cellen blijven hierop zitten, maar

moleculen gaan er goed doorheen. Het balkje is
vijftig micrometer lang.
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Nierstichting Elfstedentocht

21 oktober 2007
Meer info: 0800 8025

Ik schaats mee. 
U ook? 

Schrijf dan nu in via 
www.schaatsenaan.nl

Hein Vergeer

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie

NU! Auto 20 uur + examen: 875,-

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!

Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,-

www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

(Advertenties)

Centraal Stembureau
Kandidaatstelling verkiezingen
TU/e 2007
Van dinsdag 16 t/m donderdag 18 okto-
ber ’07 kunnen kandidaatstellingsformu-
lieren ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03. Het Centraal
Stembureau is geopend van 9.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 17.00 uur.
Voor alle benodigde formulieren, het
tijdschema en overige informatie, zie
http://www.tue.nl/verkiezingen. 

Elections TU/e 2007
The period of nomination has been set
for Tuesday 16 thru Thursday 18 October
2007.
For further information and forms:
http://www.tue.nl/verkiezingen. 

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op donderdag 11 oktober diploma’s
uit aan kandidaten die met goed gevolg
de tweejarige postgraduate opleiding
User System Interaction (USI) hebben
afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). De uitreiking begint om
14.30 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. 

Faculty Club
Concertmatinee
Concertmatinee Faculty Club, vanwege
haar tienjarig bestaan, op zondagmiddag
28 oktober 15.00 uur, Auditorium.
Met medewerking van ESMG Quadri-
vium symfonie-orkest ‘Ensuite’, compo-
nist Gijs Meeusen, Ralph Rousseau
Meulenbroeks op viola da gamba, Jan
Verschuren op het orgel en Ruud
Huijbregts met het PV-koor. Een unieke
combinatie van ‘eigen talent’. Een
eenmalige opvoering. Een geweldige
middag. Hier moet u bij zijn. Iedereen
kan hier naartoe voor tien euro per
persoon. Koffie vooraf en een drankje na
afloop inbegrepen. Medewerkers en

studenten krijgen korting en betalen vijf
euro per persoon, De leden van de
Faculty Club, emeriti en de leden van de
vereniging voor vrouwen van hooglera-
ren hebben gratis toegang. Voor de orga-
nisatie is het plezierig als u zich vantevo-
ren aanmeldt via www.facultyclub.tue.nl.
Er zijn 450 plaatsen. Ben er vlug bij,
want op is op!

Eindhoven School of
Education
Diploma-uitreiking
In de afgelopen periode hebben negen
docenten in opleiding bij de Eindhoven
School of Eduation de opleiding voor
eerstegraads bevoegdheid in natuurkun-
de, scheikunde of wiskunde afgerond. 
Op donderdag 1 november vindt de fees-
telijke diploma-uitreiking plaats.
Voorafgaand aan de uitreiking houdt
prof.dr. W.M.G. Jochems, hoogleraar-
directeur van de Eindhoven School of
Education, een korte toespraak. 
De diploma-uitreiking begint om 16.00
uur en vindt plaats in zaal 5 van het
Auditorium. Aansluitend volgt een recep-
tie in vak D van de kantine in het
Auditorium.

Didactische scholing/DPO
Presenteren met behulp van
theatervaardigheden voor TU/e-
docenten: masterclass
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze
op het toneel zetten de aandacht van het
publiek te trekken en die vast te houden.
Hoeveel een publiek van een college of
voordracht onthoudt, hangt af van een
aantal aspecten: 
- inhoud: structuur, opbouw, spreek-
schema’s, omgaan met hulpmiddelen
- expressie: houding, lichaamstaal,
gebaren, stem, mate van (ont)spanning
- relatie: contact maken en houden, hier-
en-nu-aanwezig zijn
In de training ‘Presenteren met behulp
van Theatervaardigheden’ bekwamen
docenten zich in voorgaande aspecten.
Afhankelijk van ieders leerwensen wordt
dieper op een bepaald aspect ingegaan.
De training wordt gegeven op vrijdag 16
en 30 november van 9.30 uur tot 17.30

uur. Nadere informatie is te verkrijgen
bij Harry van de Wouw (toestel 3126).
Aanmelding kan per telefoon (toestel
2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of
via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

Educational training/DPO
Master class ‘Performance skills
for TU/e lecturers’
How to improve your lecture using theat-
re skills. From the first moment they
step onto the stage, actors know how to
capture the attention of their audience.
Besides the content, the impact of your
lecture on your students, or colleagues at
a conference, depends largely on your
performance. In this Master class you
will improve your performance skills.
You will be asked to present mini-lectu-
res. You will receive specific feedback
and personal instruction regarding your
presentation style. You will work with the
course instructor on 
- structuring the content of your presen-
tation, 
- verbal and non-verbal expression, 
- your relationship to your students and
how to get them involved.
The shape of the Master class will be
informed by the specific needs and
interests of participants.
The Master class will take place on
November 15th and November 29th from
9.30 - 17.30 hours. The Master class will
be taught in English and is open to all
TU/e lecturers. For further information
please contact Harry van de Wouw
(extension 3126). Registration for this
course by phone 2520, email
cursus.dpo@tue.nl or internet
www.tue.nl/course_information.

Workshop ‘Voice training’
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presenta-
tion? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that case
you might want to participate in the
workshop ‘Voice training’.
The workshop aims at improving the use
of the voice in lectures, presentations
and instructions, and at the prevention

of a strained voice. During the workshop
a teacher of speech therapy will give you
information and a lot of exercises to
work on. Your performance is recorded
on camera. You will be given advice
based on that recording. 
The workshop will take place on Tuesday,
November 6th from 13.30 - 16.00 hours
and November 27th from 13.30 - 16.30
hours. For more information please con-
tact Willem van Hoorn (phone 4237).
Enrolment: By Internet
(http://www.tue.nl/course_information/),
by email (cursus.dpo@tue.nl) or phone
(2520).

Course ‘Teaching and Learning
in Higher Education’ for
teachers and PhD’s
The course ‘Teaching and Learning in
Higher Education’ will take place on
Tuesday 13th (whole day), Wednesday
14th (morning) and Tuesday 20th (whole
day) of November 2007. The course is
intended for both experienced and
inexperienced teachers, post docs and
PhD students. 
The course offers a broad orientation on
several teaching activities and offers a
good preparation for giving lectures,
tutorials and so on. During the course,
the participants will be actively involved,
for instance by giving presentations and
by exchanging ideas and experiences.
Participation for teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Further information can be obtained
from Harry van de Wouw (extension
3126). You can enrol for the course by
telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by Internet
(www.tue.nl/course_information). 

Promotie
Mw. drs. B. Sluijter verdedigt op donder-

dag 18 oktober haar proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Kijken is

grijpen. Zelfbedieningswinkels, techni-
sche dynamiek en boodschappen doen in
Nederland na 1945’. Sluijter promoveert
aan de faculteit Technologie
Management. De promotoren zijn
prof.dr.ir. H.W. Lintsen en prof.dr. N.A.
Wilterdink.

PhD ‘Nanoadhesion in stiff elastic con-
tacts’ (V37.614), the Laboratory of
Materials and Interface Chemistry,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956 t/m 2502 euro).

Mederwerker Onderzoek- en Onderwijs
(V37.614), Procesontwikkeling (SPD),
faculteit Scheikundige Technologie (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 9 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).

Milieuadviseur, 38 uur per week
(V82.028), AMSO, dienst Algemene
Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279 t/m 3597 euro).

Logistiek medewerker afval en gevaar-
lijke stoffen (V87.038), dienst Interne
Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 5 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1564 t/m 2226 euro).

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

Algemeen

Mensen

Vacatures

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..  

Met dit geluksarmbandje steun  ik het wetenschappelijk onderzoek. 

Wat doet u in de strijd  tegen borstkanker?

Stop borstkanker     Geef voor onderzoek

Kijk op www.stopborstkanker.nl

Irene Moors

COLLECTANTEN GEVRAAGD!
VOOR DE COLLECTE VAN 10 T|M 16 FEBRUARI 2008
kijk op www.amnesty.nl/collecte of bel (020) 626 44 36
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/Goossens,
Francken en
Kuiper
VVoorriigg  jjaaaarr  wwoonn  JJoohhaann  GGoooosssseennss  hheett
GGrroonniinnggeerr  SSttuuddeenntteenn  CCaabbaarreett
FFeessttiivvaall,,  eenn  hhooee::  zzoowweell  ddee  jjuurryy--,,  aallss
ddee  ppuubblliieekkss--  éénn  ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiiddss--
pprriijjss..  DDee  TTrroouuwwccoolluummnniisstt  eenn  oouudd--
ssttuuddeenntt  TThheeaatteerraakkaaddeemmiiee  bbeerreeiikkttee
eeeerrddeerr  ddee  hhaallvvee  ffiinnaallee  vvaann  hheett
AAmmsstteerrddaammss  KKlleeiinnkkuunnsstt  FFeessttiivvaall
mmeett  oonnddeerrwweerrppeenn  aallss::  ‘‘KKiijjkk  mmiijj
eeeennss  mmeett  eeeenn  nneeggeerr  pprraatteenn’’,,  ‘‘DDee
aarrrrooggaannttiiee  vvaann  ppaappeerrcclliippss’’  eenn  ‘‘DDee
AAllddii  mmooeett  jjee  ggeeeesstteelliijjkk  aaaannkkuunnnneenn’’..
GGoooosssseennss  ttrreeeeddtt  oopp  ddoonnddeerrddaagg  1111
ookkttoobbeerr  oopp  iinn  hheett  GGaassllaabb,,  eevveennaallss
ddiicchhtteerreess  VViicckkyy  FFrraanncckkeenn  ((wwiinnnnaaaarr
ppuubblliieekksspprriijjss  WWrriittee  NNooww!!))  eenn  ccaabbaa--
rreettiieerr  JJeellllee  KKuuiippeerr..  GGaassllaabb,,  2200..3300
uuuurr..  VVoooorr  ddiitt  pprrooggrraammmmaa  zziijjnn
kkaaaarrttjjeess  aaff  ttee  hhaalleenn  bbiijj  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee,,  AAuuddiittoorriiuumm  22..0022..  MMaaxxii--
mmaaaall  vviieerr  kkaaaarrttjjeess  ppeerr  ppeerrssoooonn..

/Best
NNaa  ttiieenn  jjaaaarr  hhaadd  SSaannnnee  WWaalllliiss  ddee
VVrriieess  eenneerrzziijjddss  bbeehhooeeffttee  aaaann  rruusstt
eenn  ttiijjdd  vvoooorr  hhaaaarr  kkiinndd,,  aannddeerrzziijjddss
wwiillddee  zzee  wweell  ooppttrreeddeenn..  TTiijjdd  vvoooorr
eeeenn  nniieeuuwwee  vvoooorrsstteelllliinngg  wwaass  eerr  dduuss
nniieett,,  mmaaaarr  hhaaaarr  pprroodduucceenntt  hhaaaallddee
hhaaaarr  oovveerr..  ZZoo  oonnttssttoonndd  ‘‘BBeesstt’’,,  mmeett
ddee  lleeuukkssttee  ddiinnggeenn  uuiitt  eeeerrddeerree
sshhoowwss..  ZZee  sstteellddee  éééénn  vvoooorrwwaaaarrddee,,
vveerrtteellddee  zzee  oonnllaannggss  oopp  ddee  rraaddiioo::
““NNiieett  mmeeeerr  ddaann  ttwweeee  ooppttrreeddeennss  ppeerr
wweeeekk  eenn  aalllleeeenn  iinn  sscchhoouuwwbbuurrggeenn
ddiiee  iikk  lleeuukk  vviinndd””..  BBlliijjkkbbaaaarr  hhoooorrtt
hheett  EEiinnddhhoovveennssee  PPaarrkktthheeaatteerr  ddaaaarr
ooookk  bbiijj,,  wwaanntt  ddaaaarr  iiss  ‘‘BBeesstt’’  oopp
zzoonnddaagg  1144  ookkttoobbeerr  ttee  zziieenn..

/Chocolade 
zonder schuld-
gevoel
JJoouurrnnaalliisstt  TTeeuunn  vvaann  ddee  KKeeuukkeenn,,
bbeekkeenndd  vvaann  VVPPRROO’’ss  KKeeuurriinnggssddiieennsstt
vvaann  WWaaaarrddee,,  ggaaff  zziicchhzzeellff  iinn  22000044
aaaann  bbiijj  ddee  ppoolliittiiee,,  oopp  bbeesscchhuullddiiggiinngg
vvaann  ssllaavveerrnniijj..  DDee  rreeddeenn::  hhiijj  hhaadd
cchhooccoollaaddee  ggeeggeetteenn..  VVaann  ddee  KKeeuukkeenn
kkwwaamm  hhiieerrttooee  nnaa  eeeenn  rreeppoorrttaaggee
oovveerr  ddee  sslleecchhttee  wweerrkkoommssttaannddiigg--
hheeddeenn  vvaann  ccaaccaaooaarrbbeeiiddeerrss..  LLaatteerr
bbeeggoonn  hhiijj  bbeeggoonn  zzeellff  hheett  ssllaaaaffvvrriijjee
cchhooccoollaaddeemmeerrkk  TToonnyy’’ss  CChhooccoolloo--
nneellyy..  HHooeewweell  eeeenn  rreecchhtteerrlliijjkkee  vveerr--
vvoollggiinngg  aacchhtteerrwweeggee  bblleeeeff,,  wwaass  VVaann
ddee  KKeeuukkeenn  nniieett  tteevvrreeddeenn..  ZZeekkeerr  nnaa
bbeesscchhuullddiiggiinnggeenn  ddaatt  zziijjnn  eeiiggeenn
mmeerrkk  nniieett  ssllaavveerrnniijjvvrriijj  wwaass..
HHiieerroovveerr  eenn  oovveerr  zziijjnn  ppllaannnneenn  wwoorrddtt
VVaann  ddee  KKeeuukkeenn  ggeeïïnntteerrvviieewwdd,,
wwooeennssddaagg  1177  ookkttoobbeerr,,  1111..4455  uuuurr,,
FFiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..

/Podium voor
Onaffe Zaken
DDee  bbeessttee  iiddeeeeëënn  oonnttssttaaaann  nnoogg  wweell
eeeennss  iinn  ddee  kkrrooeegg,,  aall  bblliijjfftt  ddaaaarr  ddee
vvoollggeennddee  ddaagg  nniieett  vveeeell  mmeeeerr  vvaann
oovveerr  ddaann  eeeenn  bbiieerrvviillttjjee  mmeett  wwaatt
kkrraabbbbeellss..  DDuuss  bblliijjvveenn  ddeezzee  iiddeeeeëënn
vvaaaakk  oopp  ddee  ppllaannkk  lliiggggeenn,,  tteerrwwiijjll  zzee
vvaaaakk  ddee  mmooeeiittee  wwaaaarrdd  zziijjnn..  PPllaazzaa
FFuuttuurraa  ddaaaaggtt  bbeeddeennkkeerrss  uuiitt  oomm  hhuunn
bbeessttee  hheerrsseennssppiinnsseellss  uuiitt  ttee  wweerrkkeenn
eenn  iinn  eeeenn  pprriill  ssttaaddiiuumm  ttee  ttooeettsseenn
aaaann  eeeenn  ppuubblliieekk  iinn  hheett  pprrooggrraammmmaa
‘‘PPooddiiuumm  vvoooorr  OOnnaaffffee  ZZaakkeenn’’,,  ddaatt
ooppeennssttaaaatt  vvoooorr  ggeenniiaallee  vvoonnddsstteenn
eenn  oonnwwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkkee  ssaammeennwweerr--
kkiinnggssvveerrbbaannddeenn..  DDee  eeeerrssttee  aaffllee--
vveerriinngg  iiss  oopp  zzaatteerrddaagg  1133  ookkttoobbeerr,,
oomm  2200..3300  uuuurr  iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  aaaann  ddee
LLeeeennddeerrwweegg..

De Brabantse kunstenaar Gerrit
van Bakel heeft postuum de
Witteveen + Bos-prijs gekregen.
Twee bekende werken van Van
Bakel zijn in eigendom van de
TU/e. De prijs, toegekend bijna
25 jaar na het overlijden van de
kunstenaar, wordt in november
uitgereikt aan de Stichting
Gerrit van Bakel, die de nalaten-
schap van de kunstenaar
beheert.
De prijs -vijftienduizend euro
groot- bestaat verder uit een
publicatie en een tentoonstel-
ling, die vanaf 15 november in
Deventer te zien is. Daar staan
ook twee kunstwerken van Van
Bakel uit de kunstcollectie van
de TU/e, te weten de ‘Tarim
Machine’ en de ‘Voorlopige
Regenboogmachine’. Beide
werken staan op de begane
grond van het Hoofdgebouw van
de TU/e.
Centraal thema bij Van Bakels
werk is de combinatie van kunst,
natuur en techniek. Zoals het
dag- en nachtprincipe: door het
verschil in temperatuur tussen
dag en nacht zet de olie in de
installatie uit en zorgt, via een
membraan en tandwielen, voor
minimale beweging. De ‘Tarim
Machine’ (1972-1982) was de

tegenhanger van de Blue Flame,
toen de snelste auto ter wereld.
De machine zou het Tarim-
bekken ten noorden van Tibet
doorlopen in dertig miljoen

jaren. Het volgende tafereel zag
Van Bakel al voor zich: “Een
grootvader zegt tegen zijn
kleinzoon: ‘Die machine komt
eraan. Je moet tegen jóuw

kleinzoon zeggen dat hij zijn
hutje iets naar links bouwt.
Anders rijdt de machine er
overheen’.”/.

Oblomov: actief in fantasieën en dromen
OOpp  eeeenn  ddaagg  bbeesslluuiitt  OObblloommoovv,,  ddee
nneeggeennttiieennddee--eeeeuuwwssee  RRuussssiisscchhee
llaannddeeiiggeennaaaarr,,  nniieett  mmeeeerr  uuiitt  zziijjnn
bbeedd  ttee  kkoommeenn::  ddaatt  hheeeefftt  aalllleemmaaaall
ggeeeenn  zziinn..  LLiieevveerr  hhoouuddtt  hhiijj  zziicchh
bbeezziigg  mmeett  zziijjnn  ffaannttaassiieeëënn  eenn
ddrroommeenn,,  wwaaaarr  hhiijj  hheeeell  aaccttiieeff  iinn  iiss..
HHeett  lliieeffsstt  zzwwiijjmmeelltt  OObblloommoovv,,  nnaaaarr
ddee  ggeelliijjkknnaammiiggee  rroommaannffiigguuuurr  vvaann
ddee  RRuussssiisscchhee  aauutteeuurr  IIvvaann
GGoonnttssjjaarroovv,,  oovveerr  zziijjnn  ggeelluukkkkiiggee

jjeeuuggdd  oopp  hheett  llaannddggooeedd  OObblloommoovvkkaa..
EEiiggeennlliijjkk  zzoouu  hhiijj  OObblloommoovvkkaa,,  wwaaaarr
hhiijj  aall  jjaarreenn  nniieett  iiss  ggeewweeeesstt,,  mmooeetteenn
llaatteenn  ooppkknnaappppeenn,,  mmaaaarr  ddaaaarr  kkoommtt
hheett  ooookk  aall  nniieett  vvaann..  EEiiggeennlliijjkk  mmooeett
hhiijj  ooookk  ddrriinnggeenndd  eeeenn  bbrriieeff
sscchhrriijjvveenn,,  mmaaaarr  ddee  iinnkktt  iiss  oopp  eenn
eeiiggeennlliijjkk  iiss  hheett  ooookk  wweell  ggooeedd  zzoo..
DDiiee  lleetthhaarrggiisscchhee  lleevveennssttiijjll  wwoorrddtt
oopp  sscchheerrpp  ggeesstteelldd  aallss  zziijjnn  vvrriieenndd
SSttoollzz  ddee  mmooooiiee  zzaannggeerreess  OOllggaa  iinn--

ttrroodduucceeeerrtt..  ZZiijj  lliijjkktt  ddee  eenniiggee  ddiiee
OObblloommoovv  uuiitt  zziijjnn  ddrroommeerriijjeenn  kkaann
hhaalleenn..  MMaaaarr  aallss  ddeezzee  iiddeeaallee  vvrroouuww
eeeenn  wweezzeenn  vvaann  vvlleeeess  eenn  bbllooeedd  bblliijjkktt
ttee  zziijjnn,,  sscchhrriikktt  OObblloommoovv  tteerruugg..
OOllggaa  ttrroouuwwtt  mmeett  SSttoollzz..
DDee  DDuuiittssee  sscchhrriijjvveerr  FFrraannzz  XXaavviieerr
KKrrooeettzz  sscchhrreeeeff  ddee  eeeerrssttee  ttoonneeeell--
tteekksstt  iinn  11998899  eenn  vvooeeggddee  eerr  iinn  ddee
ttwweeeeddee  vveerrssiiee  eeeenn  ssccèènnee  aaaann  ttooee::
jjaarreenn  llaatteerr  bbeezzooeekkeenn  SSttoollzz,,  OOllggaa  eenn

hhuunn  kkiinnddeerreenn  OObblloommoovv..  ZZee  zziijjnn  eeeenn
ffllaauuwwee  aaffssppiieeggeelliinngg  ggeewwoorrddeenn  vvaann
eeeenn  ggeelluukkkkiigg  hhuuwweelliijjkk..  ZZee  rreepprree--
sseenntteerreenn  ddee  uuiitteerrlliijjkkee  sscchhiijjnn  wwaaaarr
OObblloommoovv  vvoooorr  vvlluucchhtt;;  ddee  mmooooiiee
OOllggaa  iiss  nneett  zzoo  mmeellaanncchhoolliieekk
ggeewwoorrddeenn  aallss  OObblloommoovv..

HHeett  ZZuuiiddeelliijjkk  TToonneeeell  ssppeeeelltt
‘‘OObblloommoovv’’  iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr,,  vvaann
1177  tt//mm  2244  ookkttoobbeerr..

Persoonlijke zoektocht naar de ‘ultimate boogeyman’
Regisseur David Fincher was
zes jaar toen The Zodiac in 1969
aan een reeks brute moorden in
San Francisco begon. Fincher
kon zich de angst onder de
bewoners later nog steeds
herinneren en maakte er de
film Zodiac over. Het is geen
‘who done it’ geworden, maar
een realistische reconstructie
over de betrokkenheid en het
onderzoek. Het is Finchers
meest persoonlijke film, een
afrekening met de ‘ultimate
boogeyman’, zoals hij The
Zodiac zelf noemt.

Meteen na zijn eerste moord
bracht The Zodiac dagblad The
Chronicle op de hoogte van
details die alleen híj kon weten.
De krant moest ook codes
plaatsen, ‘anders zouden er nog
meer doden vallen’. Die kwamen
er toch en er werd een team met
gerenommeerde rechercheurs
geformeerd. Ook anderen
zochten de seriemoordenaar en
werden er het slachtoffer van.
Paul Avery, misdaadjournalist
van The Chronicle, gaat ten
onder aan drank en drugs.
Inspecteur Dave Toschi verliest
zijn reputatie. Robert
Graysmith, de jonge cartoonist
van The Chronicle en geïntri-
geerd door de puzzels van The
Zodiac, verspeelt zijn huwelijk.
Fincher ging uitermate zorg-

vuldig te werk. Met scenario-
schrijver James Vanderbilt
baseerde hij zich op het boek
van Graysmith. Ze hebben het
bewijsmateriaal opnieuw door-
gespit en gekeken of er met
moderne technieken nieuwe
aanwijzingen verkregen konden
worden. In de film komen die
details terug. De camera volgt
The Zodiac door de stad en

zweeft boven de taxi van het
vijfde slachtoffer, ook tijdens 
de moord. Dus geen sensatie-
beluste opnames, Fincher toont
enkel wat uit de politierapporten
was te achterhalen: alleen de
exacte route.
Overigens is de figuur van
inspecteur Toschi extra interes-
sant. Clint Eastwoods karakter
Dirty Harry is op hem geba-

seerd, alleen liet Eastwood het
verhaal goed aflopen, waar
Fincher trouw blijft aan het
realisme./.
De Zwarte Doos, 11, 16 en 17 oktober,
20.00 uur. 
Wie geïnteresseerd is in de digitale
bewerkingen van de film, zie 
www.filmtotaal.nl/module.php?section
=newsDetails&newsID=9730&titel=
De_CGI_in_Finchers_Zodiac.

Postume prijs voor Gerrit van Bakel

Scène uit Zodiac.

De Tarim Machine van Van Bakel. Foto: Peter Cox
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En hoe is het in Newcastle?

Australië: het land waar
de mannen surfen, bar-
becueën en bier drinken…
en de vrouwen ook. Het
land waar de gevaren van
dodelijke flora en fauna
slechts worden overtrof-
fen door de ranzigheid
van Vegemite op toast.
Het land met een kustlijn

langer dan de evenaar en
een ozonlaag dunner dan
Durex Avanti. Maar
bovenal het land waar ik
me al ruim zeven
maanden geweldig
vermaak, met nog twee
veelbelovende maanden
in het verschiet.
Begin februari kwam ik
aan in Newcastle, een
kustplaats zo’n twee-
honderd kilometer boven
Sydney met prachtige
stranden, mooie parken
en een in het regenwoud
verstopte campus. Het is
op deze campus waar een
gemuteerd muggenras
zich tegoed doet aan
nietsvermoedende uitwis-
selingsstudenten en het is
op deze campus waar ik
gedurende veertien
weken een wegdetectie-
algoritme zou ontwik-
kelen.
De opzet was simpel:

grijp een auto, knutsel er
een setje camera’s in en
overtuig je computer om
uit de verkregen stereo-
beelden het wegoppervlak
te extraheren. Op deze
basis zou men vervolgens
wat geinige trucjes imple-
menteren om de andere
weggebruikers en diens
relatieve snelheden te
detecteren. Samen zou
één en ander dan tot een
puik awareness-system
convergeren welk menig
mensenleven zou redden
door een waarschuwings-
belletje bij naderende
straatracers, overstekend
wild en (slaap)dronken
inschattingsfoutjes. De
praktijk bleek uiteraard
wat lastiger…
De oplettende lezer heeft
ongetwijfeld opgemerkt
dat veertien weken niet
overeenkomt met de
eerdergenoemde negen

maanden. Na de veertien
weken was ik weliswaar
een aardig eindje op weg,
maar nog lang niet klaar.
De universiteit van
Newcastle besloot mij
hierop een aantrekkelijk
aanbod te doen om me
wat langer te laten door-
werken. En zo werd mijn
stage met negen weken
verlengd.
Maar zo’n stage aan de
andere kant van de wereld
doe je niet alleen om te
leren hoe Australiërs hun
wiskunde schrijven. Het
is een stuk interessanter
om ‘berugzakt’ met
nieuwe vrienden een doos
wijn soldaat te maken,
terwijl je een koala
knuffelt onder een hori-
zontaal wassende maan,
na een intense dag van
surfen met dolfijnen en
duiken met haaien. Het is
een stuk interessanter om

onder het genot van een
kangoeroebiefstuk de
politieke situatie van
Venezuela te bespreken
met één van haar in-
woners, om vervolgens bij
het toetje te leren hoe je
in het Zweeds aan je
vader vertelt dat je je
kokosnoot niet open
krijgt. En tenslotte is het

een prima manier om
naar aanleiding van alle
verhalen van je mede-
reizigers een geschikte
locatie uit te kiezen voor
je afstudeeropdracht.

Paul Booij, student
Elektrotechniek

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.

Uitstapje eerstejaars Wiskunde naar High Tech Campus

“We willen de wiskunde achter
producten zichtbaar maken”
Een bus vol eerstejaars
wiskundestudenten
vertrok vrijdag 5 oktober
naar de High Tech
Campus (HTC). De stu-
denten kregen een vol
programma voor de
kiezen: overdag stonden
verschillende presenta-
ties en demonstraties
over de praktische toe-
pasbaarheid van wis-
kunde op het programma.

De dag begon met een
lunch en presentatie van
prof.dr. Wil Schilders van
de faculteit Wiskunde &
Informatica (W&I). Naast
de TU/e is hij ook
werkzaam op de HTC.
Schilders: “Wiskunde
wordt vaak als abstract
gezien. Met deze dag
willen we laten zien dat
wiskunde toepasbaar en
soms echt nodig is om
praktische problemen op
te lossen.”
Behalve Schilders waren
ook dr. Hans Sterk en dr.
Hennie ter Morsche,
beiden van de faculteit
W&I, bij de organisatie van
de dag betrokken. Sterk

legt de opzet van de dag uit:
“We willen dat de eerste-
jaars een hechte groep
worden. Daarbij willen we
ze in contact brengen met
onderwijscommissarissen
en studentmentoren;
tweedejaars bij wie ze
terecht kunnen met hun
vragen. Daar stappen ze
toch gemakkelijker op af
dan op ons. De dag biedt
natuurlijk ook een stukje
toekomstperspectief. De
studenten zullen heus wel
weten dat ze op het HTC
terecht kunnen, maar met
deze dag ervaren ze dit
ook.” 

Na de presentatie van
Schilders is het tijd voor
enkele demonstraties: de
groep van in totaal 37 stu-
denten werd in drieën
gedeeld. De volgende
onderwerpen kwamen
hierbij aan de orde: nume-
rieke wiskunde, discrete
wiskunde en stochastiek
en statistiek.
Student Pitter Wahl over de
dag: “Ik vond het vooral
interessant om te zien hoe
de wiskunde gebruikt
wordt. Ook vond ik het
boeiend om de dagindeling
te horen van de ingenieurs
die op de HTC werken.”/.

Strandzeilen en vliegeren met
gehandicapte jongeren

VVrriijjwwiilllliiggeerrss  vvaann  ddee  RRooddee
KKrruuiiss  SSttuuddeenntteennddeesskk
EEiinnddhhoovveenn  zziijjnn  zzaatteerrddaagg  66
ookkttoobbeerr  mmeett  ddeerrttiieenn  ggeehhaann--
ddiiccaappttee  jjoonnggeerreenn  uuiitt  ddee  rreeggiioo
nnaaaarr  IIJJmmuuiiddeenn  ggeewweeeesstt  vvoooorr
eeeenn  ssppoorrttiieevvee  ddaagg  oopp  hheett
ssttrraanndd..  HHeett  wwaass  ddee  eeeerrssttee
aaccttiivviitteeiitt  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn--
ddeesskk,,  ddiiee  vvllaakk  vvoooorr  ddee  zzoommeerr
iiss  ooppggeerriicchhtt..  VVeeeerrttiieenn  vvrriijj--
wwiilllliiggeerrss,,  oonnddeerr  wwiiee  eellff  TTUU//ee--
ssttuuddeenntteenn  eenn  ttwweeee  ppaass  aaffggee--
ssttuuddeeeerrddeenn,,  bbeeggeelleeiiddddeenn  ddee
jjoonnggeerreenn  iinn  ddee  ssttrraalleennddee  zzoonn
bbiijj  hheett  ssttrraannddzzeeiilleenn  eenn
vvlliieeggeerreenn..
JJoooosstt  vvaann  MMoonnttffoorrtt,,  bbeessttuuuurrss--
lliidd  eenn  mmeeddeeoopprriicchhtteerr  vvaann  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn--
ddeesskk,,  bblliikktt  tteerruugg  oopp  ‘‘eeeenn
ssuuppeerrggeessllaaaaggddee  ddaagg’’..  TTUU//ee--
ssttuuddeenntteenn  ddiiee  wwiilllleenn  hheellppeenn
mmeett  ddee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann  aaccttii--
vviitteeiitteenn  vvoooorr  hheett  RRooddee  KKrruuiiss,,
iinnddiivviidduueeeell  ooff  iinn  ggrrooeeppss--
vveerrbbaanndd,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  mmeett
eeeenn  ddiissppuuuutt  ooff  vveerreenniiggiinngg,,
kkuunnnneenn  zziicchh  mmeellddeenn  vviiaa
ssttuuddeenntteennddeesskkeeiinnddhhoovveenn@@
rreeddccrroossss..nnll..  
FFoottoo::  KKaarreenn  VVeellddkkaammpp

Gratis lidmaatschap voor 250ste lid Fellenoord
Fellenoord heeft de
champagne vorige week
flink laten knallen. De
Eindhovense studenten-
tennisvereniging mocht
namelijk haar 250ste lid
verwelkomen; praktisch
een verdubbeling ten op-
zichte van de 130 leden
die de club in 2000 nog
telde, aldus de trotse
voorzitter Kim Hettinga.

In het tennispaviljoen op
het TU/e-terrein werd
Josien Pieters, het
kersverse clublid dat het
ledental op 250 bracht,
woensdag 3 oktober in het
zonnetje gezet met
bloemen, champagne en
een gratis jaarlidmaat-

schap. Ze was één van de
69 nieuwe leden die de ver-
eniging sinds de laatste
Intro, dankzij actieve
promotie, kon bijschrij-
ven.
Volgens verenigingsvoor-
zitter Hettinga heeft
Fellenoord alle reden voor
een feestje, want met het
huidige ledental is de ten-
nisvereniging volgens haar
uitgegroeid tot de grootste
studenten-sportvereniging
in Eindhoven. Andere
sportclubs doen het
volgens haar ‘een stuk
minder’: “Hajraa heeft 170
leden, Totelos 130 en Thêta
doet het ook wel goed,
maar van alle nieuwe
‘Intro-leden’ die daar nu

trainen, blijven er straks
veel minder over. Zij
hebben waarschijnlijk on-
geveer evenveel leden,
maar de vraag is of zij ook
allemaal een sportkaart
hebben”, zo verklaart ze.
Volgens voorzitter Wouter
Kamps van de Eindhoven-
se Studenten Sport Federa-
tie is het sowieso moeilijk
te zeggen welke club daad-
werkelijk de grootste is,
omdat het er maar net van
afhangt wie wel en niet
worden meegerekend bij
het ledental: alleen actieve
leden of sportkaarthou-
ders, of bijvoorbeeld ook
oud-leden, ereleden en
donateurs./.

Elephants vieren lustrum met 35 fusten
WWee  wwiilllleenn  ggeeeenn  rreeccllaammee  mmaakkeenn  vvoooorr  oovveerr--
mmaattiigg  ddrraannkkggeebbrruuiikk,,  mmaaaarr  pprreesseenntteerreenn  ttoocchh
eevveenn  ddee  vvoollggeennddee  ffeeiitteenn..  DDee  eennttrreeee  vvoooorr  hheett
lluussttrruummffeeeesstt  vvaann  ssttuuddeenntteenn--rruuggbbyycclluubb  TThhee
EElleepphhaannttss,,  vvrriijjddaaggaavvoonndd  1122  ookkttoobbeerr  iinn  ddee
ssoocciiëëtteeiitt  vvaann  hheett  EESSCC,,  bbeeddrraaaaggtt  ttiieenn  eeuurroo..
WWiiee  ddaatt  bbeettaaaalldd  hheeeefftt,,  mmaagg  vvrriijjeelliijjkk  nnuuttttiiggeenn
vvaann  ddee  3355  ffuusstteenn  ddiiee  ddee  cclluubb  kkllaaaarr  hheeeefftt
ssttaaaann..  ““DDaatt  kkoommtt  vvaann  zziijjnn  llaanngg  zzaall  zzee  lleevveenn
nniieett  oopp””,,  vveerrwwaacchhtt  lluussttrruummvvoooorrzziitttteerr  RRooggeerr
KKllaarreennbbeerrgg..  DDee  ffuusstteenn  zziijjnn  oonnddeerr  mmeeeerr  ddoooorr
oouudd--lleeddeenn  ggeeddoonneeeerrdd..  KKllaarreennbbeerrgg  rreekkeenntt  oopp
hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  ttoott  ttwweeeehhoonnddeerrdd  ffeeeesstt--
ggaannggeerrss,,  ddiiee  nniieett  aalllleeeenn  mmooggeenn  ccoonnssuummeerreenn,,
mmaaaarr  ooookk  kkuunnnneenn  lluuiisstteerreenn  nnaaaarr  eeeenn  IIeerrssee
ffoollkkbbaanndd..
OOnnddeerr  ddee  nnooeemmeerr  ‘‘ffiinneesstt  DDuuttcchh  rruuggbbyy  ssiinnccee

11997722’’  ssttaaaann  eerr  nnoogg  mmeeeerr  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  ddee  rrooll
ddiitt  ccoolllleeggeejjaaaarr..  IInn  jjuunnii  22000088  wwiill  ddee  cclluubb
‘‘hhiigghhllaanndd  ggaammeess’’  oorrggaanniisseerreenn,,  eeeenn  ssppoorrtt--
ttooeerrnnooooii  mmeett  SScchhoottssee  ssppeelleenn  zzooaallss  bboooomm--
ssttaammwweerrppeenn  eenn  kkooggeellsslliinnggeerreenn..  VVeerrddeerr  mmooeett
eerr  eeeenn  mmaaaannddjjee  ddaaaarrvvoooorr  eeeenn  aallmmaannaakk
vveerrsscchhiijjnneenn..
OOvveerriiggeennss  ggaaaatt  hheett  ssppoorrttiieeff  ggeezziieenn  ggooeedd  mmeett
ddee  cclluubb..  HHeett  eeeerrssttee  tteeaamm  ssttaaaatt  bboovveennaaaann  iinn
ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteennccoommppeettiittiiee,,  nnaa  ddee
eeeerrssttee  zzeess  wweeddssttrriijjddeenn  vvaann  hheett  sseeiizzooeenn
ggeewwoonnnneenn  ttee  hheebbbbeenn..  VVoorriigg  jjaaaarr  eeiinnddiiggddee  ddee
cclluubb  nnoogg  hheelleemmaaaall  oonnddeerraaaann..  EEnn  ddaatt  mmeett
vvrriijjwweell  hheettzzeellffddee  ssppeelleerrssggrrooeepp..  ““SSiinnddss  eeeenn
hhaallff  jjaaaarr  hheebbbbeenn  wwee  eeeenn  hheeeell  eenntthhoouussiiaassttee
nniieeuuwwee  ttrraaiinneerr,,  zzooddooeennddee..  DDee  kkwwaalliitteeiitt  wwaass
aallttiijjdd  aall  aaaannwweezziigg””,,  lleeggtt  KKllaarreennbbeerrgg  uuiitt..

Foto: Rien Meulman
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DDee  ggiittaaaarr,,  mmoottoorrhheellmm  eenn  ddee
rroottzzooooii  wwiijjzzeenn  eerr  vvoollggeennss
aalllleenn  oopp  ddaatt  hhiieerr  eeeenn  mmaann
wwoooonntt..  OOookk  oovveerr  ddee  ssttuuddiiee
zziijjnn  zzee  hheett  bbiijjnnaa  mmeett  zziijjnn
aalllleenn  eeeennss,,  ddaatt  mmooeett  wweell
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  zziijjnn
vvaannwweeggee  ddee  oovveerrdduuiiddeelliijjkkee
vvoooorrlliieeffddee  vvoooorr  mmoottoorreenn..
AAlllleeeenn  JJaann  hheeeefftt  hhiieerr  eeeenn  aaff--
wwiijjkkeennddee  mmeenniinngg  oovveerr..  HHiijj
ddeennkktt  ddaatt  ddeezzee  jjoonnggeenn  eeeenn
mmeeeerr  ppooppuullaaiirree  ssttuuddiiee  ddooeett
zzooaallss  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..
HHoobbbbyy’’ss  zziijjnn  ooookk  nniieett  zzoo  hheeeell
mmooeeiilliijjkk  ttee  ggookkkkeenn  bblliijjkkbbaaaarr;;
aalllleenn  nnooeemmeenn  wwoonnddeerrbbaaaarrlliijjkk
ggeennooeegg  mmoottoorrrriijjddeenn  eenn  
ggiittaaaarrssppeelleenn..  DDee  ddrriiee  hheerreenn
vveerrwwaacchhtteenn  ddaatt  hhiijj  lliidd  iiss  vvaann
eeeenn  ssttuuddeenntteenn--mmoottoorrcclluubb,,  ddee
ddaammeess  ddeennkkeenn  nniieett  ddaatt  hhiijj  lliidd
iiss  vvaann  eeeenn  vveerreenniiggiinngg..  OOmm
eeeenn  iinnsscchhaattttiinngg  ttee  mmaakkeenn
vvaann  hheett  aaaannttaall  ssttuuddiieejjaarreenn
ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  aacchhtteerr  ddee
rruugg  hheeeefftt,,  ggaaaann  JJaann,,  JJoohhaann  eenn
GGuuiiddoo  ddee  bbooeekkeenn  tteelllleenn  ddiiee

zzee  zziieenn  ssttaaaann  iinn  ddee  bbooeekkeenn--
kkaasstt  rreecchhttssaacchhtteerr  oopp  ddee  ffoottoo..
DDaatt  iiss  eeeenn  vvoollllee  rriijj  bbooeekkeenn,,
wwaatt  eerroopp  dduuiiddtt  ddaatt  hhiijj  nnuu  wweell
ddeerrddeejjaaaarrss  zzaall  zziijjnn..  VVoollggeennss
PPaauulliieenn  eenn  RRiiaannnnee  iiss  ddiitt
ttyyppiisscchh  eeeenn  kkaammeerr  vvaann
iieemmaanndd  ddiiee  nniieett  zzoovveeeell  ttiijjdd
aaaann  zziijjnn  ssttuuddiiee  bbeesstteeeeddtt..  DDaatt
bbeetteekkeenntt  ddaatt  hhiijj  wweell  eeeennss  eeeenn
eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  zzoouu
kkuunnnneenn  zziijjnn..  OOookk  zziieenn  zzee
ggeeeenn  bbooeekkeenn,,  wwaatt  bbiijjddrraaaaggtt
aaaann  ddeezzee  hhyyppootthheessee..  MMaaaarr
hhiijj  lliijjkktt  wweell  eerrgg  ggeesseetttteelldd  ttee
zziijjnn  iinn  zziijjnn  kkaammeerr,,  wwaatt  zzee  eerr
ttoocchh  ttooee  oovveerrhhaaaalltt  oomm  wweeddeerr--
oomm  iinn  ttee  sstteemmmmeenn  mmeett  ddee
ddrriiee  NNaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntteenn..
WWaannnneeeerr  eerr  wwoorrddtt  ggeeddeelliibbee--
rreeeerrdd  oovveerr  ddee  iinnhhoouudd  vvaann  ddee
kkooeellkkaasstt  oonnttssttaaaann  eerr  uuiitteeiinn--
ddeelliijjkk  ttoocchh  nnoogg  mmeenniinnggss--
vveerrsscchhiilllleenn..  DDee  mmaannnneenn
vveerrwwaacchhtteenn  ddaatt  ddeezzee  jjoonnggeenn
nniieett  aall  ttee  ggeezzoonndd  eeeett,,  wwaanntt
mmeennsseenn  ddiiee  ggeezzoonndd  eetteenn  zziijjnn
eeeerrddeerr  ggeenneeiiggdd  oomm  hhuunn

ssppuulllleenn  wwaatt  mmeeeerr  oopp  ttee
rruuiimmeenn,,  ddeennkkeenn  zzee..  VVaann  ddee
aannddeerree  kkaanntt,,  zzee  zziieenn  ggeeeenn
ppiizzzzaaddoozzeenn  ooff  ssoooorrttggeelliijjkkee
zzaakkeenn  rroonnddsslliinnggeerreenn..  MMaaaarr
mmiisssscchhiieenn  iiss  hheett  ooookk  wweell
hheeeell  eerrgg  eexxttrreeeemm  oomm  zzeellffss  ddiiee
nniieett  oopp  ttee  rruuiimmeenn..  HHiijj  hheeeefftt
eeeenn  ggooeeddggeevvuullddee  kkooeellkkaasstt,,
mmaaaarr  hhiijj  hheeeefftt  nniieett  vveeeell  bbiieerr
iinn  hhuuiiss,,  aannddeerrss  zzoouu  eerr  wweell
eerrggeennss  eeeenn  lleeeegg  kkrraattjjee  ssttaaaann..
OOff  hhiijj  hheeeefftt  zziijjnn  bbiieerr  ggeewwoooonn
mmeett  kkrraatt  eenn  aall  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt
ssttaaaann..  DDee  vvrroouuwweenn  ddeennkkeenn
ddaatt  hhiijj  jjuuiisstt  wwééll  ggeezzoonndd  eeeett..
HHiijj  hheeeefftt  oonnttbbiijjtt--  eenn  lluunncchh--
ssppuulllleenn  iinn  hhuuiiss  eenn  hhiijj  ddrriinnkktt
ddaaaarrbbiijj  jjuuss  dd’’oorraannggee..  MMaaaarr
aallss  aalllleerreeeerrssttee  nnooeemmddeenn  zzee
ddaatt  hhiijj  zzeekkeerr  wweell  bbiieerr  iinn  zziijjnn
kkooeellkkaasstt  hheeeefftt  ssttaaaann..  ZZoouuddeenn
ddeezzee  vviijjff  ppeerrssoonneenn  ddiiee  hheett  oopp
zzoovveeeell  ggeebbiieeddeenn  rrooeerreenndd  mmeett
eellkkaaaarr  eeeennss  zziijjnn  ggeelliijjkk
hheebbbbeenn??  

DDeezzee  kkaammeerr  wwoorrddtt
bbeewwoooonndd  ddoooorr  BBaarrtt
FFrriieeddeerriicchhss,,  vviijjffddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,
mmaaaarr  ddaaaarrvvoooorr  hheeeefftt  hhiijj
ttwweeeeëënnhhaallff  jjaaaarr  WWeerrkkttuuiigg--
bboouuwwkkuunnddee  ggeessttuuddeeeerrdd..
VVoooorrddaatt  hhiijj  ggiinngg  ssttuuddeerreenn
hheeeefftt  hhiijj  vviieerr  jjaaaarr  hhiigghh--
sscchhooooll  ggeeddaaaann  iinn  AAmmeerriikkaa..
ZZiijjnn  oouuddeerrss  zziijjnn  ddaaaarrnnaa
nnaaaarr  MMeexxiiccoo  vveerrhhuuiissdd  eenn
hhiijj  iiss  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ggaaaann
wwoonneenn..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn
iinnddeerrddaaaadd  ggiittaaaarrssppeelleenn  eenn
mmoottoorrrriijjddeenn..  HHiijj  ggaaaatt  vvaaaakk
mmeett  vvrriieennddeenn  eeeenn
wweeeekkeennddjjee  wweegg  oopp  ddee
mmoottoorr..  HHiijj  nnooeemmtt  iinn  hheett
rriijjttjjee  vvaann  hhoobbbbyy’’ss  ooookk  bbiieerr
ddrriinnkkeenn  eenn  hhiijj  hheeeefftt  ddaann
ooookk  eeeenn  eexxttrraa  bbiieerrkkooeellkkaasstt
vvoooorr  aallss  hhiijj  bbeezzooeekk  kkrriijjggtt..
AAppaarrtt  ddeettaaiill::  hhiijj  hheeeefftt  aallttiijjdd
aauugguurrkkeenn  iinn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt..

Het sleutelgat

MMááxxiimmaa  hheeeefftt  hhaaaarr  ppoossiittiiee
aallss  lliieevveelliinnggsslliidd  vvaann  hheett
kkoonniinnkklliijjkk  hhuuiiss  iinn  ddee  wwaaaagg--
sscchhaaaall  ggeesstteelldd..  NNoogg  nniieett
zzoo  hheeeell  llaanngg  ggeelleeddeenn
wwaarreenn  wwee  mmeett  zziijjnn  aalllleenn
nnoogg  llyyrriisscchh  oovveerr  hhaaaarr  iinnttee--
ggrraattiiee  eenn  vvoooorrnnaammeelliijjkk  hheett
tteemmppoo  ddaaaarrvvaann..  NNuu  lliijjkktt  zzee
aallllee  mmooeeiittee  ddiiee  ddaaaarriinn
ggeessttookkeenn  iiss  tteenniieett  ttee  ddooeenn,,
ggeettuuiiggee  ddee  nniieeuuwwssbbeerriicchh--
tteenn..  DDiiee  hheellee  ‘‘NNeeddeerrllaannddssee
iiddeennttiitteeiitt’’  ddiiee  zzee  zziicchh  hheeeefftt
aaaannggeemmeetteenn,,  bbeessttaaaatt
nnaammeelliijjkk  nniieett..  HHeett  zziijjnn  hhaaaarr
eeiiggeenn,,  ddoooorr  sslleecchhttss  ddrriiee
mmiinniisstteerrss  ggooeeddggeekkeeuurrddee,,
wwoooorrddeenn..  MMááxxiimmaa,,  jjee  wwaass
eeeenn  bbeeeettjjee  ddoomm..  MMeett  ddeezzee
wwoooorrddeenn  zzaall  WWiilllleemm--
AAlleexxaannddeerr  zziijjnn  ggeemmaalliinn  nnuu
oonnggeettwwiijjffeelldd  oopp  lliieefflliijjkkee
wwiijjzzee  tteerruuggppaakkkkeenn  vvoooorr
MMááxxiimmaa’’ss  eeeerrssttee  wwoooorrdd--
jjeess..  JJee  wweeeett  wweell,,  ddiiee  wwoooorr--
ddeenn  wwaaaarrddoooorr  ddeessttiijjddss  aall
ddiiee  nniieett--bbeessttaaaannddee  NNeeddeerr--
llaannddssee  iiddeennttiitteeiitteenn  zzoo  oonntt--
zzeetttteenndd  vveerrtteeddeerrdd  rraaaakktteenn..
MMaaaarr  mmiisssscchhiieenn  iiss  hhiieerr  eeeenn
wweelllliicchhtt  nneett  zzoo  ffaammeeuuzzee
uuiittsspprraaaakk  vvaann  LLoouuiiss  vvaann
GGaaaall  mmeeeerr  oopp  zziijjnn  ppllaaaattss..
‘‘BBeenn  iikk  nnoouu  zzoo  sslliimm,,  ooff  zziijjnn
jjuulllliiee  nnoouu  zzoo  ddoomm??’’  WWaatt  mmiijj
bbeettrreefftt  eeeenn  rreettoorriisscchhee
vvrraaaagg,,  aaaannggeezziieenn  iikk
bbeettwwiijjffeell  ooff  LLoouuiiss  wweeeett  wwaatt
eeeenn  rreettoorriisscchhee  vvrraaaagg  iiss..
TTooeeggeeggeevveenn,,  hheett  iiss  nniieett
aaaarrddiigg  oomm  tteeggeenn  eeeenn
vveerrwwaarrddee  ppuubbeerr  ttee  zzeeggggeenn
ddaatt  zziijjnn  vvaaddeerr  eeiiggeennlliijjkk
zziijjnn  mmooeeddeerr  iiss  eenn  ddaatt  eeeenn
oonnggeellaabbeelldd  bbeekkeerrttjjee  hheett
vveerrssttee  ppuunntt  iiss  ddaatt  hhiijj  zzaall
bbeerreeiikkeenn  iinn  eeeenn  zzooeekkttoocchhtt
nnaaaarr  zziijjnn  eecchhttee  vvaaddeerr..  ZZoo  iiss
hheett  aallss  ‘‘vvoooorrbbeeeelldd  vvaann  hhooee
hheett  ooookk  kkaann’’  ooookk  nniieett  eecchhtt
eeeenn  sslliimmmmee  zzeett  oomm  ppuubbee--
rreenndd  NNeeddeerrllaanndd  iinn  zziijjnn
ppuuiisstteerriiggee  ggeezziicchhtt  ttee
wwrriijjvveenn  ddaatt  ddiiee  iiddeennttiitteeiitt
wwaaaarr  zzee  nnaaaarr  oopp  zzooeekk  zziijjnn
nniieett  bbeessttaaaatt..  MMaaaarr  oonnddeerr--
ttuusssseenn  zziijjnn  wwee  ddoooorr  aall  ddaatt
ggeerruuzziiee  oovveerr  ddaatt  eennee
zziinnnneettjjee  ddee  hheellee  rreesstt  vvaann
hhaaaarr  ttooeesspprraaaakk  wweell
vveerrggeetteenn..  NNeeddeerrllaanndd  iiss  ttee
vveeeellzziijjddiigg  oomm  iinn  éééénn  iiddeenn--
ttiitteeiitt  ssaammeenn  ttee  vvaatttteenn..  IIss
vveeeellzziijjddiigghheeiidd  iinneeeennss  eeeenn
bbeelleeddiiggiinngg  ggeewwoorrddeenn  ttooeenn
iikk  eevveenn  ddee  aannddeerree  kkaanntt  oopp
kkeeeekk??  MMiisssscchhiieenn  bbeessttaaaatt
ddiiee  NNeeddeerrllaannddssee  iiddeennttiitteeiitt
ttoocchh  wweell,,  MMááxxiimmaa..
NNeeddeerrllaanndd  iiss  éééénn  vveerrkkeeeerr--
ddee  uuiittsspprraaaakk  mmaaaarr  ooookk
ddooooff  zziijjnn  vvoooorr  ddee  ccoonntteexxtt..  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  IInnffoorrmmaattiiccaa

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt
Cursor wekelijks aan een aantal willekeurige
studenten op de campus. Deze week een analyse
van Jan van Kemenade, Johan Merks en Guido
Lejeune (allen vierdejaars Natuurkunde) en
Paulien Martens en Rianne Janssen (beiden
tweedejaars Bouwkunde). Zij bekeken twee 
foto’s van deze Eindhovense studentenkamer 
en gaven commentaar.

Studentenwintersport 2008
weer een stukje groter
De Studentenwinter-
sport, een georganiseer-
de ski- en snowboardreis
voor studenten die in
2002 in Eindhoven is
ontstaan, mikt dit jaar op
duizend deelnemers.
Maximaal is er plaats
voor twaalfhonderd
wintersportliefhebbers.
De inschrijving voor de
reis van 18 tot en met 27
januari naar het Franse
Les Menuires, is vorige
week begonnen.

Het aantal deelnemers aan
de reis groeide tot nu toe
ieder jaar. Het eerste jaar
gingen 66 studenten mee,

vorig jaar reisden 914
Nederlandse studenten uit
9 studentensteden naar
het Franse Risoul. Dit jaar
sloot de studenten-
sportbond van Utrecht zich
aan bij de Stichting
Studentenwintersport,
waarmee het aantal aange-
sloten sportkoepels op 10
komt.
Wie voor 22 oktober boekt,
krijgt een vroegboek-
korting van 20 euro op een
basisprijs van 339 euro.
Inschrijven is mogelijk tot
27 november, en kan via
www.studentenwinter
sport.nl. Tijdens de reis
vinden ook de Nederlandse

Studenten Ski Kampioen-
schappen plaats.
Volgens stichtingvoorzit-
ter en Technische Bedrijfs-
kundestudent Erwin
Brouwer rolde uit de deel-
nemersenquête van vorig
jaar een 8,3 als gemiddelde
beoordeling voor de orga-
nisatie. De enige wens die
de deelnemers nog
hadden: een beter ski-
gebied, en daar zouden ze
best wat meer voor willen
betalen. Brouwer: “Dit jaar
gaan we naar een van de
beste skigebieden in
Frankrijk en is de reis ietsje
duurder dan vorig jaar.”/.

Bunkerfestival op 8 mei 2008
EErr  iiss  eeeenn  ddaattuumm  vvaassttggeesstteelldd  vvoooorr  hheett
BBuunnkkeerrffeessttiivvaall::  88  mmeeii  22000088..  OOpp  hheett  ggrraattiiss
ffeessttiivvaall  pprreesseenntteerreenn  ddee  vveerreenniiggiinnggeenn  zziicchh
ddiiee  ssiinnddss  kkoorrtt  aalllleemmaaaall  ssaammeenn  iinn  DDee  BBuunnkkeerr
zziitttteenn..  OOookk  zzuulllleenn  eerr  aaccttss  vvaann  bbuuiitteenn  DDee
BBuunnkkeerr  ooppttrreeddeenn  ddiiee  ppaasssseenn  oonnddeerr  ddee
nnooeemmeerr  ‘‘ssttuuddeenntteennffeessttiivvaall’’..
““WWaatt  iinn  DDee  BBuunnkkeerr  zziitt,,  iiss  uunniieekk  iinn
NNeeddeerrllaanndd..  DDaatt  wwiilllleenn  wwee  llaatteenn  zziieenn,,  eenn  ddaatt
EEiinnddhhoovveenn  ooookk  eecchhtt  eeeenn  ssttuuddeenntteennssttaadd  iiss””,,
vveerrtteelltt  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  hheett  ffeessttiivvaall  KKaarreenn  vvaann
KKeerrkkhhooff..  TToott  vvoooorr  kkoorrtt  zzaatteenn  iinn  DDee  BBuunnkkeerr
aalllleeeenn  ddee  ddrriiee  ggeezzeelllliigghheeiiddssvveerreenniiggiinnggeenn
DDeemmooss,,  SSSSRREE  eenn  hheett  EESSCC,,  mmaaaarr  ddaaaarr  zziijjnn
vvoorriiggee  mmaaaanndd  ddee  ccuullttuurreellee  vveerreenniiggiinnggeenn
bbiijjggeekkoommeenn..  AAllllee  ggrroottee  cclluubbss  hheebbbbeenn  hhuunn

mmeeddeewweerrkkiinngg  ttooeeggeezzeeggdd,,  llaaaatt  VVaann  KKeerrkkhhooff
wweetteenn..  DDooeellggrrooeepp  vvaann  hheett  BBuunnkkeerrffeessttiivvaall
zziijjnn  ssttuuddeenntteenn  eenn  ddee  oovveerriiggee  bbeewwoonneerrss  vvaann
EEiinnddhhoovveenn..
OOvveerr  ddee  pprrooggrraammmmeerriinngg  kkaann  zzee  nnoogg  nniieett  vveeeell
zzeeggggeenn,,  bbeehhaallvvee  ddaatt  eerr  nnaattuuuurrlliijjkk  eeeenn  aaff--
sslluuiitteenndd  ffeeeesstt  zzaall  zziijjnn..  ““WWee  llaatteenn  ddee  vveerreennii--
ggiinnggeenn  hheeeell  eerrgg  vvrriijj  oomm  zziicchh  ttee  pprreesseenntteerreenn
zzooaallss  zzee  zzeellff  wwiilllleenn””,,  aalldduuss  ddee  vvoooorrzziitttteerr..
VVeerrddeerr  ssttrreeeefftt  hheett  ffeessttiivvaallbbeessttuuuurr  eerrnnaaaarr  oomm
eeeenn  ppooddiiuumm  mmeett  bbaannddss  oopp  ttee  nneemmeenn..  
VVoooorrllooppiigg  iiss  hheett  ffeessttiivvaall  eeeennmmaalliigg..  MMaaaarr
VVaann  KKeerrkkhhooff  sslluuiitt  nniieett  uuiitt  ddaatt,,  mmoocchhtt  hheett
ffeessttiivvaall  eeeenn  ssuucccceess  zziijjnn,,  eerr  eeeenn  ggrrooeepp
mmeennsseenn  ooppssttaaaatt  ddiiee  eerr  eeeenn  jjaaaarrlliijjkkssee  ttrraaddiittiiee
vvaann  wwiill  mmaakkeenn..

TU Delft straft Delftsch
Studenten Corps voor
ontgroening
De ontgroening van het
Delftsch Studenten Corps
(DSC) wordt steeds
harder en dat is moreel
onacceptabel, vindt het
bestuur van de TU Delft.
Daarom krijgt de vereni-
ging dit jaar minder
bestuursbeurzen. 

De universiteit stelde een
onderzoek in na klachten.
Niet alle feiten konden
worden bewezen, zegt het
bestuur, maar wel het feit
dat een student een rauw ei
in de mond geduwd kreeg.
Bovendien werden studen-
ten met tape vastgebonden
en in een kooi opgesloten.
Een aantal studenten kreeg
te maken met fysiek
geweld en verregaande ver-
nedering, concludeert het
College van Bestuur van de
TU Delft.
DSC-bestuursleden met
directe verantwoorde-
lijkheid voor de introduc-
tieperiode, waaronder de
senaat, krijgen dit college-
jaar geen geld meer. In
totaal zijn er 144 van de 384
maanden afgetrokken.
Ook worden de formele
contacten opgeschort. Het
corps heeft besloten “het
doel en de middelen van de
kennismakingstijd

kritisch te herzien”, zo
meldt de DSC-senaat in
een reactie. Ze willen voor-
stellen tot verbetering op-
stellen en die aan het
bestuur van de universiteit
voorleggen.
De TU Delft wilde de voor-
stellen niet afwachten.
Daarvoor waren de voor-
vallen te ernstig. Boven-
dien werden er in voor-
gaande jaren ook al inci-
denten gemeld. Dat
schaadt het imago van de
Delftse academische
gemeenschap, zegt het
bestuur.
Het DSC wast zijn handen
voorlopig in onschuld. De
vereniging heeft naar
eigen zeggen geen grond
gevonden voor de zware
beschuldigingen, “afge-
zien van een kleiner inci-
dent waartegen toen
onmiddellijk maatregelen
zijn genomen”.
De zaak kwam aan het
rollen door een brief in het
NRC van een boze vader
onder de kop ‘Abu Ghraib
aan de Schie’, drie weken
geleden. Daarin fulmi-
neerde dit oud-DSC-lid
tegen de ontgroening-
spraktijken die zijn zoon
had moeten onder-
gaan.(HOP)/.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Hoort u nog wel eens iets van het
Innovatieplatform? Google antwoordde
onlangs op dit trefwoord met: ‘Het
Innovatieplatform innoveert momen-
teel haar website’. Zou er sinds de
‘honderd dagen’ nog meer geïnnoveerd
zijn?
Het enige wat je geregeld hoort, vooral
bij monde van voorzitter Balkenende, is
de opmerking dat Nederland sinds de
opheffing van de VOC in 1795 vreselijk
achterloopt. Wat weet hij daar eigenlijk
van en is het wel zo? Ik hoor regelmatig
van prachtige Nederlandse vindingen,

zoals onlangs het Delftse super-
aluminium.
Het platform heeft een nieuwe samen-
stelling, het is op veertien van de
achttien plaatsen gewijzigd. Zouden
veertien het niet goed gedaan hebben?
‘Vaste waarden’ zijn: de premier (zodat
de inbreng van het christelijk-sociaal
denken behouden blijft), Maria van der
Hoeven (van het Intelligent Design),
Gerard Kleisterlee (nummer vier op de
lijst van invloedrijkste Nederlanders)
en Alexander Rinnooy Kan (nummer
een op die lijst). Zoveel invloedrijkdom
zou het aantal Nederlandse octrooien
explosief moeten doen stijgen. 
Opvallend is het aantal vrouwen in het

gezelschap, dat gaat van twee naar vijf.
Wordt het er niet beter van, dan wordt
het toch gezelliger. De nieuwe vrouwen
zijn bovendien jong en één van hen is
‘Zwarte Zakenvrouw Nederland 2006’,
Melek Usta, van Turkse origine. Het is
me een raadsel waarom zij ‘zwart’
genoemd wordt. 
Kenmerkende eigenschappen van
leden: of ze hebben nergens tijd voor of
ze zijn tamelijk bedaagd; minstens
zeven zijn professor (geweest). Eén
man springt eruit: Wiebe Draijer, zoon
van de gelijknamige oud-hoogleraar
werktuigbouw in Twente. Hij heeft in
Delft werktuigbouwkunde gestudeerd
en werkt als directeur bij McKinsey &

Company. Hij is voorzitter van de
Stichting Toekomstbeeld der Techniek.
Tijdens een interview in TUD-blad
Delta zegt hij “Ik kan alle problemen
aan”. Als dat waar is, kunnen de overige
zeventien platformleden naar huis.
Waarom zit er eigenlijk niemand van
onze Innovatiewetenschappers in het
platform?
Vragen: waar en hoe zou het platform
bijeen komen, schenken de dames de
koffie en de thee, en zou mevrouw Usta
bij het hapje-na-afloop een glaasje wijn
meedrinken? En vooral, wanneer horen
we eindelijk weer eens wat?

WWiiee:: Bas Goudsmit / 23 / Industrial Design
WWaatt::  mijn konijn
WWaannnneeeerr:: “Al ’n maand of drie. Ik ga wel wisselen,
maar het zal weer een foto van mijn konijn zijn.”

WWaaaarroomm:: “Dit is mijn konijn Zura, een van de
weinige vrouwen die me trouw is, hoewel ze natuur-
lijk ook geen kant op kan op mijn balkon. Ze is wel
een keer ontsnapt toen ze waarschijnlijk behoeftes
had. Vier deuren verder woonde een mannetje en de
buurvrouw kwam haar de volgende dag om 8 uur ‘s
ochtends terugbrengen. Ze woont dus op mijn
balkon en ze leeft onder andere van mijn tuinafval.
Tja, ik ben niet zo goed in het verzorgen van vrou-
wen in het algemeen. De naam is verzonnen door
mijn vorige vriendin en ze is ook eigenlijk van haar,
maar ze is te druk om een hok te bouwen zodat ze
weer bij haar kan wonen.
Ik heb het afgelopen jaar
wel een innige band met
Zura opgebouwd alhoe-
wel ze een beetje vijandig
is en niet snapt dat ik
degene ben die haar voer.
Ze is nu anderhalf en in
de bloei van haar leven.
Mijn vorige konijn Robijn
was al na vijf maanden
bezweken aan kanker.

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.


