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TU/e-docenten verplicht
tot assessment Engels
Iedereen die aan de TU/e in de
masterfase onderwijs verzorgt,
moet een assessment Engels
ondergaan. Een taalvaardig-
heid op het zogeheten C1-
niveau is vereist. Dit niveau
staat gelijk aan het eindniveau
vwo. Een negatief uitgevallen
assessment zal aan de orde
komen tijdens het functione-
ringsgesprek.

“Over de grote linie verwacht het
CvB dat de taalvaardigheid
Engels van het merendeel van de
docenten in de masterfase nu al
aan de norm voldoet”, zegt
beleidsmedewerker drs. Ben
Donders. Maandag 26 november
besprak het College van Bestuur
de kwestie met de decanen.
Vastgesteld is dat de faculteiten
zelf bepalen wie het assessment
moet ondergaan. Volgens
Donders is dat iedereen die in de
masterfase onderwijs verzorgt en

worden er geen uitzonderingen
gemaakt. Op dit moment staat
nog niet vast wanneer de assess-
ments van start gaan. Donders
zegt dat ze zullen worden uit-
gevoerd door het Centrum voor
Taal en Techniek (CTT) van de
TU/e, en dat het een enorme
aanslag betekent op de capaciteit
van het centrum.

Strafactie
Ook CTT-directeur drs. Monique
Bouman is zich bewust van de
omvang van de klus. Ze verwacht
dat er tijdelijk menskracht voor
moet worden ingehuurd en dat
binnen het CTT geschoven gaat
worden met werkzaamheden. In
2005 is het CTT al van start
gegaan met assessments Engels
bij de faculteit Technologie
Management en daar is men nog
steeds mee bezig. “De faculteiten
moeten met ons contact
opnemen om afspraken te

maken voor de assessments en ze
moeten hun kandidaten voor-
dragen”, zegt Bouman. Op dit
moment is volgens haar nog niet
vastgesteld wie de kosten van de
assessments gaat betalen.
Bouman schat dat het CTT zeker
zo’n drie jaar nodig heeft om alle
faculteiten door te lichten. “Bij
TM zijn we op dit moment nog
steeds bezig en natuurlijk wordt
er voortdurend nieuw personeel
aangenomen, dat ook een assess-
ment moet ondergaan.” Bij TM
zat vijf procent van de docenten
onder het C1-niveau. De assess-
ments worden er inmiddels als
zeer positief ervaren, aldus
Bouman. “In het begin wilde
men links en rechts nog weleens
wat steigeren, maar nu vindt
iedereen het erg prettig dat er
eindelijk persoonlijke aandacht
is voor dit aspect. Je moet het
zeker niet beschouwen als een
strafactie.”/.

Holstpenning voor onderzoek aan grote systemen
Emeritus-hoogleraar Henk van
der Vorst van de Universiteit
Utrecht heeft op donderdag 22
november de Holstpenning
2007 gekregen. Na een sympo-
sium over ‘computational
science’ met lezingen van
internationale sprekers, sprak
hij de Holstlezing uit.

Bruggen waren het thema dat
dr.ir. Peter Wierenga van Philips
Research gebruikte in zijn in-
leiding op Van der Vorst. De jaar-
lijkse Holstlezing is één van de
bruggen tussen Philips en de
TU/e. Van der Vorst bouwde met
zijn bijdragen aan de wiskunde
bruggen tussen experiment en
theorie. En tenslotte werd de wis-
kundige gekenschetst als iemand
die vlot bruggen bouwt tussen
mensen.
In zijn Holstlezing ‘Mankind and
Computers: an Upward Spiral’
ging Van der Vorst in op zijn
meer dan veertig jaar lange weten-
schappelijke carrière. Hij leidde de
honderden toehoorders langs de
allereerste supercomputers en
zijn favoriete wiskundige onder-
werp van studie: matrices. Die
bleken uitermate geschikt voor
het oplossen van grote systemen.
Of het nu ging over de luchtstro-
mingen om de spaceshuttle of
over echtheidonderzoek aan
schilderijen van Van Gogh,
matrices kunnen praktisch
overal voor worden gebruikt. 
Na de lezing reikte rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn hem
de Holstpenning uit./.

Doet-ie het, of doet-ie het niet?

Na ruim een jaar vol valse
starten moet het nu dan écht
zover zijn: de kunstinstallatie
in de vijver bij De Zwarte Doos
werkt. Tijdens testen in de af-
gelopen twee weken kwam het
zwarte boeddhabeeld in de
kolom telkens omhoog
wanneer de zon scheen, laat
Sjors Schellekens van
stichting Natuurkunst weten,
die verantwoordelijk is voor
het kunstwerk. De stichting
heeft nu de vijver weer laten
vullen en gaat de laatste
puntjes op de i zetten.

Een van de cruciale punten de
laatste maanden was de balans
van het beeld. Boeddha mag niet
scheef drijven, want dan schuurt
-ie langs de geleidingspaal
waardoor de kracht van het elek-
tromagnetisch veld niet meer
voldoende is om het beeld

omhoog te duwen. De verdeling
van de drijflichamen in het beeld
luistert heel nauw. Deze balans-
kwestie lijkt nu opgelost, vertelt
Schellekens. “Hij lijkt nu echt te
werken”, aldus de student
Technische Natuurkunde. Maar
garanties durft hij, gezien de
eerdere tegenslagen (www.tue.
nl/cursor/bastiaan/jaargang49/
cursor28/nieuws/n_2.html),
niet meer te geven.
Wat rest, is onder meer het volle-
dig vullen van de centrale water-
kolom. Die is nu nog slechts voor
driekwart gevuld, om te voor-
komen dat het beeld bij de testen
helemaal door zou schieten
tegen het plafond. Binnen een à
twee weken moet dat gereed zijn,
net als het aanbrengen van de
regeltechniek die ervoor moet
zorgen dat de elektromagne-
tische kracht die het beeld
omhoog stuwt maximaal is./.

Emeritus-hoogleraar Henk van der Vorst tijdens zijn Holstlezing. 
Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

TU/e mikt op goedkoper notebook
De TU/e streeft ernaar om het notebook voor de komende generatie eer-
stejaarsstudenten tweehonderd euro goedkoper te kunnen aanschaffen.
Men hoopt uit te komen op een totaalbedrag van zestienhonderd euro,
wat betekent dat de aanschaf voor de student honderd euro goedkoper
uitpakt. Volgens Dennis Raijmakers van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum moet dat in deze markt met sterk dalende prijzen
haalbaar zijn. Raijmakers bezweert dat aan de kwalitatieve specificaties
geen concessies gedaan worden. “Het nieuwe notebook zal state-of-the-
art zijn.” Begin volgend jaar gaat de selectie voor het nieuwe notebook
van start en kunnen fabrikanten zich inschrijven.
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DDe we weekeek vvanan/P/Peteterer
Dr.ir. Peter Erkelens is een van de organi-

satoren van het vorige week gehouden
symposium Innovative Sheltering.

MMaaaannddaagg:: Met Tim de website geüpdatet.
De symposiumzakboekjes met deel-
nemersinformatie, gemaakt door studen-
ten Siebe en Willem, zijn net op tijd
gereed. Vandaag de catering en de zalen
checken op drie plaatsen: Auditorium,
Zwarte Doos en Kennispoort.

DDiinnssddaagg::  Ilona zet andere studenten aan
het werk om buiten noodonderkomens uit
de Rode Kruis-voorraad op te zetten.
Studenten uit Delft plaatsen kartonnen
shelters. Er komen fotografen van de
landelijke pers op af. We vullen de Rode
Kruis-symposiumtassen, Doris maakt de
badges af en print het programma. Omdat
het al laat is, gaat het transport van alle
spullen vanuit Vertigo naar het Audito-
rium onder toezicht van de bewaking, die
deuren opent en sluit. 

WWooeennssddaagg:: De eerste symposiumdag.
VARA-radio wil heel vroeg een live-uit-
zending maken bij de tenten. We
trommelen studenten op. Ik moet nog snel
een paar TU/e-truien voor ze regelen.
Inmiddels wappert voor het Hoofdgebouw
de Rode Kruis-vlag naast die van de TU/e.
Om 8.30 uur gaat de balie open en
druppelen de eerste gasten binnen. Ik geef
zaalinstructies aan de stewards. De hele
dag zijn er presentaties van rampendes-
kundigen en van bedrijven die met oplos-
singen bezig zijn. Dankzij de mix van
Rode Kruis-staf, wetenschappers, niet-
gouvernementele organisaties, bedrijven
en studenten wordt er stevig gedebatteerd.
Het is droog, de buitenborrel bij KOE en
de shelters kan dus doorgaan.

DDoonnddeerrddaagg:: Vandaag workshops. Gelukkig
zijn veel deelnemers gebleven om hun
ideeën te presenteren. Rond 16.00 uur
zijn er ‘high tapas’ in Kennispoort - het
moment waarop de deelnemers project-

voorstellen moeten
formuleren. Het
loopt uit tot ver
in de avond.
Vandaag weer
flinke media-
belangstelling:
NOS-tv, NRC,
Plus, Trouw, het
ED en Cobouw.

VVrriijjddaagg::  ‘s Nachts heeft de jury de voorstel-
len bestudeerd. De gelegenheidsallianties
presenteren vanochtend hun plannen en
wij maken een ‘short list’ van de beste
voorstellen. Die worden verder uitgewerkt.
De potentiële markt is enorm, vandaar de
grote interesse van bedrijven om deel te
nemen. Na de lunch volgt een eindgesprek
en de afsluiting. De experimentele formule
bleek een succes. Een opsteker voor Tech-
niek voor Ontwikkelingsproblematiek,
waarmee het allemaal begon! Het was een
geweldige ervaring.

Acht jaar geleden kwam
Lauwers als beveiliger naar de
TU/e. Hij had er al twee decen-
nia in het vak opzitten. Als
beveiliger kreeg hij wel eens met
De Bunker te maken. “Lang
voordat de functie voor beheer-
der bekend was, had ik aange-
geven dat de situatie daar niet
werkte. Er was op dat moment
een beheerder die vanaf de TU/e
de zaak in de gaten hield. Dat
kon niet, al deed je nog zo je
best. Je liep altijd een stapje
achter.”
In De Bunker zaten toen alleen

nog de sociëteiten van de
studentenverenigingen, totdat
werd besloten dat ook de
cultuurverenigingen er hun
intrek zouden nemen. Deze
zitten nu in het middenschip
van het gebouw, de kroegen op
de kopse kanten. In totaal 25
verenigingen.
“Ik heb altijd gezegd: het lijkt
me een baan voor mij om dat in
het gareel te krijgen. Vorig jaar
vertelde ik dit nog een keer aan
Mirjam Jahnke, hoofd van de
beveiliging van de TU/e. Ze
vroeg: ‘hoe weet jij dat we daar
iemand voor gaan zoeken?’. Dat
wist ik helemaal niet.” Er kwam
dus een vacature voor operatio-
neel beheerder van De Bunker.
“Ik twijfelde er geen moment
aan of ik moest solliciteren.”
Sinds eind september heeft
Lauwers een kantoor in De
Bunker. Hij is de beheerder die
de dagelijkse gang van zaken
leidt; de contacten tussen de
verenigingen, tussen de vereni-
gingen en de TU/e, en de omwo-

nenden. “Wat me het meeste
trok in deze functie, was ervoor
zorgen dat het hier goed gaat
lopen. Daarin kreeg ik een grote
vrijheid. Ik wist dat ik een jaar
nodig zou hebben om het op
poten te zetten. Het is een
behoorlijke klus.”
De eerste maanden waren
hectisch. Er liepen monteurs,
bouwvakkers, overal lag mate-
riaal, kortom: chaos. Na de Intro
volgde een verhuizing. Overal
stonden spullen, de ruimtes
waren half tot niet klaar terwijl
de verhuiswagens af en aan
reden. “Ik vertelde waar de
spullen mochten staan, we
liepen te sjouwen en verplaat-
sen. De verbouwing had vertra-
ging opgelopen en dus was er
soms irritatie. Toch kreeg ik met
niemand ruzie, als je maar
uitlegt hoe het zit en wat je doet
om het te verbeteren. Ik vind het
leuk om met mensen om te
gaan, ik wist dat ik dit kon.” 
De verbouwing is nu bijna afge-
lopen. De verenigingen zitten op

hun plaats. Het begint als een
puzzel in elkaar te vallen,
overziet de beheerder zijn werk.
De Bunker is van oudsher een
levendige plaats waar studenten
zich kunnen uitleven. Dat dit
soms met herrie gepaard gaat,
wekt geen verbazing. Het
complex is echter gehuisvest in
een woonwijk, wat in het
verleden vaak tot overlast leidde.
“Cru gezegd: het was hier een
vrijgevochten bende. Alles kon
en alles mocht. Het is voor stu-
denten dus wel even wennen dat
ik hier zit en grenzen stel.
Daarom ben ik blijven uitleggen
waarom zaken anders werden.
De troep rond het pand bijvoor-
beeld. Over stonden fietsen, er
lag afval, troep rond de contai-
ner. Dat wordt nu direct opge-
ruimd. Mijn motto is: wat
vandaag kan, laten we niet tot
morgen liggen. Als ik klachten
krijg, werken we daar meteen
aan. Ook wanneer een student
een pasje nodig heeft, wordt dat
zo snel mogelijk gemaakt.”

Er is voor het eerst in jaren een
goede verstandhouding met de
buurt. “We hebben overleg met
een clubje van omwonenden.
Die complimenteren ons met
het aanzicht van De Bunker. Zij
zijn er heel tevreden over, dat is
belangrijk. We moeten het met
elkaar doen. Als de buurt een
vergaderruimte nodig heeft, dan
kunnen ze hier terecht. Die
relatie is wel eens anders
geweest.”
Zijn missie lijkt te slagen, De
Bunker heeft de anarchie achter
de rug en wordt een georgani-
seerde en levendige plek. Hoe
hij dat voor elkaar kreeg? “Ik leef
me in in studenten. Ik kan hier
niet als politieagent rondlopen,
dat werkt niet. Je moet wat
kunnen verdragen en zeggen:
het is gebeurd, maar het is weer
opgeruimd. Dus: zand erover. 
Er zijn wel een paar regels opge-
steld waar niet aan valt te tornen.
En er is nu respect voor elkaar,
dat is onontbeerlijk.”/.

Chriz van de Graaf
Foto: Bart van Overbeeke

Na 28 jaar in de beveiliging
kreeg Johan Lauwers de kans

om als beheerder in De Bunker
aan de slag te gaan. Een

droombaan, zegt hij in zijn
kantoor in het studenten-

centrum: “Het is een berefijne
club. En als het hier soepel

loopt, ben ik tevreden.”

“Je inleven in studenten is noodzakelijk”

Johan Lauwers
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Sheltersymposium levert
tien kansrijke plannen op

Tien plannen die moeten gaan
bijdragen aan betere nood-
huisvesting. Dat is de directe
opbrengst van het vorige week
op de TU/e-campus gehouden
symposium Innovative
Sheltering. De plannen zijn op-
gesteld door vijf clusters van
deelnemers aan het sympo-
sium. Deze groepen, bestaande
uit vooral bedrijven en univer-
siteiten, gaan de ideeën uit-
werken en komen op 21 januari
2008 terug om aan het Rode
Kruis en de TU/e laten zien wat
de voortgang is.

Volgens mede-organisator dr.ir.
Peter Erkelens van Bouwkunde
vonden de deelnemers de experi-
mentele opzet van het sym-
posium ‘wel een beetje gek’. Het
doel was om verschillende
partijen hun kennis en ideeën te
laten combineren en daardoor
betere oplossingen rond nood-

huisvesting te laten verzinnen.
“Het ging eigenlijk best makke-
lijk, partijen bij elkaar brengen”,
aldus Erkelens. “Maar er zijn ook
partijen naar huis gegaan. Op het
laatst waren er zo’n 25 verschil-
lende organisaties over.” Of de 5
daaruit gevormde groepen stand-
houden, is nog de vraag. Deels
zijn de partijen concurrenten, en
de markt voor producten rond
noodhuisvesting is groot.
De groepen zijn ingedeeld naar
de producten die ze beogen te
ontwikkelen. Zo is er een groep
die zich richt op noodopvang van
karton, een groep die kijkt naar
semi-permanente huisvesting,
een groep die zich bezig gaat
houden met items als zonne-
cellen en verwarmingssystemen
en een groep die informatie
bijeen gaat brengen en ver-
spreiden over lokale materialen
en technieken om noodhuis-
vesting te maken./.

Minister Plasterk haalt de teugels aan
De studieuitval in het hoger
onderwijs moet omlaag, het
opleidingsniveau van docenten
moet omhoog en instellingen
die niet goed presteren,
leveren straks budget in.
Alleen toponderzoekers
krijgen meer vrijheid. Het
kabinet maakte afgelopen
vrijdag niet alleen bekend hoe
het de bestrijding van het lera-
rentekort gaat betalen, maar
ook wat het de komende jaren
van plan is met het hoger
onderwijs en onderzoek.

In zijn ‘strategische agenda’
kondigt OCW-minister Ronald
Plasterk aan dat hij de hoge
studieuitval in de bachelorfase 
-nu 35 procent- in 2014 wil
hebben gehalveerd. Volgend jaar
maakt hij 11 miljoen euro vrij
voor intensiever bachelor-
onderwijs, oplopend tot 75
miljoen euro in 2011.
De strategische agenda bevat ook
de hoofdlijnen van het langver-
wachte nieuwe bekostigings-
systeem voor het hoger onder-
wijs. Plasterk wil dat grofweg
zestig procent van het budget van
universiteiten en hogescholen
afhankelijk wordt van het aantal
ingeschreven studenten. Twintig
procent komt binnen als
diplomabonus -in het hbo is die
nu bijna driemaal hoger- en nog
eens twintig procent als basis-
financiering. Daarvan wil
Plasterk een deel afhankelijk
stellen van geleverde onderwijs-
prestaties. Die zijn wat hem

betreft af te meten aan de kwa-
liteit van eindscripties en het
opleidingsniveau van de docen-
ten. 
Hiermee volgt de minister een
recent advies van de Onderwijs-
raad slechts gedeeltelijk op.
Doordat hij geen extra budget
beschikbaar wil stellen, betalen
de minder goede instellingen
straks de prestatiebonussen van
anderen. Eerder liet de universi-
teiten en hogescholen weten daar
weinig voor te voelen. Het
nieuwe bekostigingsstelsel zal
echter pas in 2010 worden
ingevoerd.

Collegegeld
Het bekostigingsvoorstel dat de
universiteiten, hogescholen en
studentenorganisaties vorige
maand samen indienden, klinkt
helder door in de strategische
agenda. Het ministerie wil nog
maar één bachelor- en één mas-
teropleiding financieren en stu-
denten die daarna nóg een op-
leiding willen volgen, moeten
voortaan een kostendekkend col-
legegeld betalen. Alleen voor een
vervolgopleiding in de zorg of het
onderwijs geldt nog het stan-
daardtarief van ongeveer 1.550
euro per jaar. Plasterk denkt
bovendien na over een uitzonde-
ringspositie voor topstudenten,
maar daarvoor heeft hij meer tijd
nodig. Leeftijd speelt straks geen
rol meer voor de bekostiging: ook
dertigplussers die nog aan hun
studie beginnen, betalen het
standaardtarief.

De minister houdt wat onder-
zoek betreft vast aan zijn eerder
ingezette koers: besteed het geld
zoveel mogelijk aan toppers, stel
een beperkt aantal nationale
prioriteiten vast en Nederland
kan zich met de besten meten.
Het kabinet zet in op een ver-
sterking van de vernieuwings-
impuls via de tweede-geld-
stroom. Niet het toepassings-
gerichte, maar het zuiver weten-
schappelijke onderzoek biedt
volgens Plasterk de meeste kans
op baanbrekende innovatie.
Toponderzoekers moeten
binnen hun vakgebied zoveel
mogelijk de vrije hand krijgen. Er
ontstaan dan ‘vanzelf’ kernen
van excellent en grensverleggend
onderzoek, die op hun beurt
nieuw jong talent aantrekken, zo
redeneert Plasterk.
Ook promovendi zouden meer
vrijheid moeten krijgen om hun
eigen onderzoekslijn te bepalen
en hun eigen promotor te kiezen.
De minister wijst in dit verband
op het systeem van de graduate
schools in de Verenigde Staten,
waarvan hij de invoering in
Nederland met minstens een
miljoen euro per jaar wil onder-
steunen.
De ‘zelfsturing’ van toponder-
zoekers kent echter grenzen. Het
kabinet bepaalt welke weten-
schapsgebieden landelijke prio-
riteit moeten krijgen. De
komende jaren investeert het
extra in genomics, ict en nano-
technologie. (HOP)/.

VSNU: Plasterks plannen ‘niet verkeerd’
De universiteiten en de minis-
ter van Onderwijs trekken aan
hetzelfde eind van het touw,
constateert VSNU-voorzitter
Sijbolt Noorda. De PvdA-
bewindsman blijkt bovendien
‘minder betuttelend’ dan diens
liberale voorganger Rutte.

Net als de universiteiten heeft
minister Ronald Plasterk de
bevordering van een ambitieuze
studiecultuur hoog op zijn strate-
gische agenda staan. Uit de
manier waarop hij dit wil finan-
cieren, blijkt dat de bewindsman
een moderne sociaaldemocraat
is, vindt Noorda. “Hij kiest voor
een verhoging van onze basis-
bekostiging en niet voor allerlei
gedetailleerde sturingsmecha-
nismen. Daar spreekt een
vertrouwen uit dat staats-
secretaris Rutte niet gaf.” 
Ook Plasterks onderzoeksdoel-
stellingen komen volgens
Noorda prima overeen met die
van de universiteiten. “We zijn
blij met de nadruk die hij legt op
ongebonden wetenschapsbeoe-
fening en de versterking van de
vernieuwingsimpuls via NWO.
Wel blijven we het jammer
vinden dat hij daarvoor honderd
miljoen euro uit ons onderzoeks-

budget heeft overgeheveld. Maar
dat hopen we bij de volgende
begroting recht te trekken.”

Jonge promovendi krijgen van de
minister meer vrijheid om hun
eigen onderzoekslijn en
promotor te kiezen. Is dat een
goed idee?
“Het wekt teveel de indruk dat
Nederlandse promovendi nu
geen vrije keuze hebben. En dat
is overdreven, want er zijn veel
onderzoeksplaatsen waarop ze
kunnen solliciteren. Maar in-
derdaad, wie zich aanmeldt bij
Plasterks voormalige onder-
zoeksgroep in Utrecht weet dat
hij zich bezig gaat houden met
wormpjes en niet met de werking
van gist. De minister lijkt te
vergeten dat het voor instituten
buitengewoon belangrijk is pro-
movendi in een programma te
hebben. Ze moeten roeien met
de riemen die ze hebben en
kunnen hun niet alle vrijheid
geven. De minister begrijpt dat
ook wel. Het is meer een accent-
verschil.” 

De hoge studieuitval in de bache-
lorfase moet straks met de helft
zijn teruggebracht. Is dat niet erg
optimistisch als de instroom

blijft groeien en het onderwijs
tegelijk veeleisender moet
worden?
“Wij hebben dezelfde ambitie en
gaan heel hard ons best doen om
die te realiseren. Maar we gaan
op dit punt geen resultaatver-
plichtingen aan. Anders worden
minder goede prestaties van stu-
denten straks misschien toch
beloond met een diploma.”

Toch overweegt de minister om
een deel van de basisbekostiging
afhankelijk te maken van
geleverde prestaties.
“Ja, maar daar gaan we nog over
praten. In gesprekken heeft hij
duidelijk gemaakt dat hij daar
niet zomaar een simplistisch
model op loslaat. Zodra je dat wel
doet, dreigt het systeem pervers
te worden. Als je de beste instel-
lingen nog meer geld geeft dan ze
via de normale kanalen al
krijgen, gaat dat ten koste van de
grote groep gemiddelde universi-
teiten.” 

Conclusie?
“Al met al is Plasterks strate-
gische agenda helemaal niet
verkeerd, om het Gronings te
zeggen. Voor de eerste ronde
doen we het hiermee.”(HOP)/.

OCW steunt denktank hoger onderwijs
Het ministerie van OCW ‘trekt een paar ton uit’ voor
een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een
Academie voor Hoger Onderwijs. Die moet een
denktank worden waarin topdocenten goede onder-
wijsideeën uitwisselen en ontwikkelen. VSNU-voor-
zitter Sijbolt Noorda liet dit dinsdag 27 november
weten. Hij lanceerde het idee eind augustus. De
academie is bedoeld als tegenhanger van weten-
schapsorganisatie KNAW en is geïnspireerd door de
Higher Education Academy in het Verenigd
Koninkrijk. Docenten van hogescholen en universi-

teiten kunnen er volgens Noorda ‘best practices’ uit-
wisselen en “slimme manieren te bedenken om het
hoger onderwijs te organiseren en te sturen”. Het
ministerie kan nog niet zeggen hoeveel het haalbaar-
heidsonderzoek gaat kosten. “In de strategische nota
staat te lezen dat het kabinet welwillend tegenover
het idee staat, mits de hoger-onderwijsacademie
wordt gedragen door het veld”, zegt een woordvoer-
der desgevraagd. “Exacte bedragen zijn nog niet afge-
sproken. Maar er zijn wel ambtenaren van OCW
betrokken bij de ontwikkeling van het plan.” (HOP)

Studentproof in Gaslab
Studenten bigband Studentproof treedt dinsdag 4 december op in het
Gaslab met ‘The ballad style of…’. De jazzband heeft de laatste tijd meer
ballads in het repertoire opgenomen en brengt die dinsdag vanaf 21.00
uur ten gehore. Kijk voor meer informatie op www.studentproof.nl. 

“Geen college in de winter”
Universiteiten zouden niet in de donkere, koude wintermaanden open
moeten zijn, maar in de zomer. Dan verbruiken ze veel minder energie.
En dat levert een bijdrage aan de strijd tegen het broeikaseffect. Dat
schrijft de University and College Union, een Britse vakbond voor het
hoger onderwijs. Wetenschappers zouden volgens de vakbond ook
minder verre vliegreizen naar conferenties moeten maken. Misschien
zouden er ook minder overzeese studenten moeten worden geworven,
want die vliegen ook. (HOP)

Enkele soorten noodopvang die vorige week stonden opgesteld voor Vertigo.
Foto: Bart van Overbeeke



Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2007
In het kader van de (elektronische)
verkiezingen voor universiteitsraad,
faculteitsraden en dienstraad wordt kies-
gerechtigden vandaag, donderdag 29
november ‘07, de laatste mogelijkheid
geboden om te stemmen.
De uitslag van de verkiezingen wordt
maandag 3 december om 13.00 uur
bekendgemaakt in de Dorgelozaal
(Traverse). De uitslag zal vervolgens zo
spoedig mogelijk gepubliceerd worden
op de betreffende webpagina’s.
Voor tijdschema/overige informatie en
uitslag, zie: www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2007
Within the framework of the electronic
elections for both the student section of
the University Council and the Depart-
ment Councils as well as the section of
the staff members of the University
Council, the Department Councils and
the Services Council, you will be given a
last opportunity to vote today, Thursday
29 November 2007.
For further information and results:
www.tue.nl/verkiezingen

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op donderdag 13 december diploma’s
uit aan kandidaten die met goed gevolg
een tweejarige postgraduate opleiding
hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee
de graad van PDEng (Professional
Doctorate in Engineering). Kandidaten
van de volgende opleidingen krijgen hun
diploma: Design and Technology of
Instrumentation (DTI), Information and
Communication Technology (ICT) and
Logistics Management Systems (LMS). U
bent van harte welkom om deze feestelij-
ke diploma-uitreiking bij te wonen. De
uitreiking begint om 15.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. 

Didactische scholing/DPO
Cursus ‘Doceren in het Hoger
Onderwijs’ voor docenten en
promovendi
De cursus ‘Doceren in het Hoger Onder-
wijs’ wordt door trainers van DPO weer
verzorgd op dinsdag 15 (hele dag),
woensdag 16 (ochtend) en dinsdag 22
januari (hele dag) 2008. De cursus is

geschikt voor zowel beginnende als erva-
ren docenten en voor promovendi. De
deelnemers krijgen een brede oriëntatie
op verschillende onderwijstaken. Deze
cursus is tevens de basiscursus van het
Didactisch Inwerktraject TU/e en kan
een ondersteuning zijn om de Basis-
kwalificatie Onderwijs (BKO) te verwer-
ven.
Tijdens de cursus komen thema’s aan de
orde als het maken van lesopzetten, het
systematisch aanpakken van problemen,
het boeiender maken of efficiënter orga-
niseren van onderwijs, het beoordelen
van studieresultaten, enzovoort. Ook
worden aanwijzingen gegeven om de aan
onderwijs bestede tijd zo doelmatig
mogelijk te gebruiken. De deelnemers
gaan zelf actief aan de slag, onder meer
door het houden van presentaties en het
uitwisselen van ideeën en ervaringen. 
Meer informatie is te verkrijgen bij
Harry van de Wouw (tst. 3126, e-mail:
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl). Aanmelden
kan per telefoon (2520), per e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) of via internet
www.tue.nl/didactische_scholing.

TU/e-brandweer
Tips voor veilige feestdagen
De feestdagen staan weer voor de deur
en menigeen zal d.m.v. kerstbomen en
andere versieringen meer sfeer willen
creëren. De meeste mensen staan echter
niet stil bij het feit dat dit eventuele geva-
ren kan opleveren. Daarom willen wij als
TU/e-brandweer u enkele tips meegeven
die u (op de TU/e maar zeker ook thuis)
kunt toepassen.
Gebruik liefst een kunststof kerstboom.
Wilt u toch een echte boom, koop er dan
een met kluit en impregneer hem. De
kluit zorgt ervoor dat de boom vochtiger
blijft. Dan vallen de naalden ook minder
snel uit. Als u op de TU/e een boom
bestelt via Dienst Huisvesting (M.
Mooren 5992), wordt deze geïmpreg-
neerd geleverd.
Gebruik geen kaarsjes als boomverlich-
ting. Als de verlichting uit moet, draai
dan geen lampje los, maar trek de stek-
ker eruit. Gebruik een goed verlengsnoer
en zorg ervoor dat niemand daarover
struikelt. Plak hem af. Als u weggaat,
lichtjes uit. Zorg ervoor dat de boom
stevig staat en niet in de buurt van gor-
dijnen e.d. Zet de boom niet in vlucht-
routes, voor blusmiddelen, schakelpane-
len, enz. Hang dennengroen alleen op
als het goed geïmpregneerd is. Ook
kerststukken zijn brandbaar. Zeker als er
kaarsen in verwerkt zijn. Zet kaarsen in

een stevige en onbrandbare houder. Zet
kaarsen op plaatsen waar je ze altijd kunt
zien. Als u weggaat, maak dan de kaars
uit. Hang versieringen aan een ijzer-
draad. Niet aan elektrasnoeren hangen.
Versieringen mogen alleen als ze brand-
vertragend behandeld zijn. Binnen géén
sterretjes en/of vuurwerk. Op de TU/e
zullen wij regelmatig rondlopen om erop
toe te zien dat alles veilig verloopt. 
Mocht u de sfeer willen verhogen door
een etentje of iets dergelijks te organise-
ren, kijk dan even rond of er brandmel-
ders hangen. Mocht dit zo zijn of u twij-
felt, neem dan contact met ons op (tst.
3340). In overleg worden dan maatrege-
len genomen om onnodige problemen
en/of brandmeldingen te voorkomen.
Rest ons nog om u prettige, maar vooral
ook veilige feestdagen toe te wensen.

Promoties
Mw. ir. M. Erinc verdedigt op maandag 3
december haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Thermomechanical
fatigue failure of interfaces in lead-free
solders’. Erinc promoveert aan de facul-
teit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M.G.D. Geers.

Mw. O. Florescu MSc verdedigt op dins-
dag 4 december haar proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Predictable
Design for Real-Time Systems’. Florescu
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.
De promotor is prof.dr. H. Corporaal.

S.V. Gheorghita MSc verdedigt op dins-
dag 4 december zijn 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 ‘Dealing with
Dynamism in Embedded System Design:
Application Scenarios’. Gheorghita pro-
moveert aan de faculteit Elektrotechniek.
De promotor is prof.dr. H. Corporaal.

Mw. A.M. Manito Pereira MSc verdedigt
op donderdag 6 december haar proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het

Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Characterization of polymeric
membranes for non-aqueous separa-
tions’. Manito Pereira promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is  prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjens.

Mw. ir. T.M.P. Briels verdedigt op don-
derdag 6 december haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Exploring streamer
variability in experiments’. Briels promo-
veert aan de faculteit Technische Natuur-
kunde. De promotoren zijn prof.dr. U.M.
Ebert en prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.

Stichting Masizakhe
Vrijwilligers gezocht
Ben jij een praktische wereldverbeteraar?
Wij hebben interessante projecten voor
vrijwilligers in Zuid-Afrika. Voor meer
informatie en onze vacatures: 
www.masizakhe.nl.

Maandmagazine Soeps
Knappe koppen gezocht
Voor het regionale maandmagazine
Soeps (Eindhoven en regio) zijn we voor
op zoek naar ‘knappe koppen’ uit de
regio voor het januarinummer met als
thema ‘Brein’. Het lijkt ons erg leuk om
een beeldreportage te maken van men-
sen met een hoog IQ (vanaf 130). Man,
vrouw, jong, oud en alles daar tussenin.
Een professionele fotograaf maakt in de
studio een close-up foto met een korte
tekst bij over voordelen (en eventuele
nadelen) over het hebben van een hoog
IQ. Natuurlijk hebben de geïnterviewden
inspraak op de tekst en mogen ze deze
corrigeren indien nodig. De kandidaten
worden onherkenbaar in beeld gebracht.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te wer-
ken of ken je iemand die je geschikt lijkt
voor de reportage? Stuur dan een mail
naar eefje@soeps.nl of bel met 06-
26710661. www.soeps.nl.

Internationale conferentie
Tectonics
Win gratis toegang tot lezingen-
reeks
Bemoeien designers en architecten zich
nu ook al met technologie en onderzoek?
De organisatoren van de internationale
conferentie Tectonics Making Meaning,
die van 10 tot en met 12 december plaats-

vindt aan de TU/e, hebben designgoeroe
en kritische technologiewatcher John
Thackara (auteur van het onder meer het
boek ‘In the Bubble, Designing in a
Complex World’) weten te strikken om
op maandag 10 december om 11.00 uur
de openingslezing te houden in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
Studenten en medewerkers van de TU/e
zijn van harte uitgenodigd om Thackara
tijdens een question and answer-sessie
de Zwarte Doos van 13.30 tot 14.30 uur
met vragen te bestoken. Je bent uitge-
daagd om vóór dinsdag 5 december vra-
gen voor Thackara aan te dragen (via
thackara@tectonics2007.com). Uit de
binnengekomen vragen wordt een short-
list van tien samengesteld. De inzenders
van de winnende vragen krijgen de kans
om ze op 10 december persoonlijk op
Thackara af te vuren. Daarnaast krijgen
ze gratis toegang tot het hele driedaagse
congres www.tectonics2007.com (een
congresticket kost vierhonderd euro).

Instrumentmaker/leerling instrument-
maker (V88.04), Gemeenschappelijke
Technische dienst (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.085 t/m 2.796 euro).
Technisch medewerker (V35.371),
Combusting Technology, faculteit
Werktuigbouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.359 t/m 3.239 euro).

Secretaresse (V47.615), ESoE, Eindhoven
School of Education (0.5 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.676 t/m 2.331 euro).

Medewerker personeelsbeheer (V83.64),
dienst Personeel en Organisatie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1.902 t/m 2.569 euro).

Hoofd digitale bibliotheek (V86.013),
Bibliotheek en Informatievoorziening
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 13 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (4.242 t/m 5.163 euro).

Medewerker internationalisering
(V28.0617), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (1.0 fte). Vast dienstver-
band, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.902 t/m 2.569 euro).

Hoofd publieksdiensten (V86.015),
Bibliotheek en Informatievoorziening
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 12 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (3.709 t/m 4.761 euro).

Technisch medewerker (V35.377),
Combustion Technology, faculteit
Werktuigbouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.387 t/m 3.278 euro).

Postdoc Security (V32.003), department
of Mathematics and Computer science
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597
euro).

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

Algemeen

Mensen

Diversen

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..  

(Advertenties)



Nieuws/Opinie /5
Cursor 29 november 2007

Trajectum - Hogeschool Utrecht
Negentig procent eerstejaars
Economie en Management
kan niet rekenen
VVaann  ddee  bbiijjnnaa  ttwwaaaallffhhoonnddeerrdd  eeeerrsstteejjaaaarrss  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt
EEccoonnoommiiee  eenn  MMaannaaggeemmeenntt  vvaann  ddee  HHooggeesscchhooooll  UUttrreecchhtt
hhaaaallddee  rruuiimm  nneeggeennttiigg  pprroocceenntt  eeeenn  oonnvvoollddooeennddee  bbiijj  ddee
iinnssttaappttooeettss  rreekkeenneenn..  DDee  mmbboo--iinnssttrroooomm  ssccoooorrddee  hheett
sslleecchhttssttee  ((zzeess  pprroocceenntt  vvoollddooeennddee)),,  mmaaaarr  ooookk  ddee  vvwwoo’’eerrss
pprreesstteeeerrddeenn  nniieett  bbeesstt  --  zzoo’’nn  ddrriieekkwwaarrtt  bbeehhaaaallddee  eeeenn  cciijjffeerr
llaaggeerr  ddaann  zzeess,,  oopp  vvrraaggeenn  aallss  ‘‘hhooeevveeeell  iiss  2233  ggeeddeeeelldd  ddoooorr
11,,44’’  ooff  ‘‘wwaatt  iiss  ddee  ggrroooottssttee  ggeemmeennee  ddeelleerr  vvaann  3399,,  5522  eenn  6655??’’
DDee  vvrriijjwwiilllliiggee  ttooeettss  wweerrdd  ddiitt  jjaaaarr  iinnggeevvooeerrdd..  DDee  rreeddeenn::  ddee
aaffggeellooppeenn  jjaarreenn  bblleekkeenn  vveeeell  ssttuuddeenntteenn  mmooeeiittee  ttee  hheebbbbeenn
mmeett  mmoodduulleess  wwaaaarr  rreekkeennvvaaaarrddiigghheeddeenn  vvoooorr  nnooddiigg  zziijjnn..  OOmm
ddee  kkeennnniiss  bbiijj  ttee  ssppiijjkkeerreenn,,  hheeeefftt  ddee  HHUU  eeeenn  vviijjffddeelliiggee
ccoolllleeggeerreeeekkss  eenn  eeeenn  sspprreeeekkuuuurr  iinn  hheett  lleevveenn  ggeerrooeeppeenn..

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam
VU eist rectificatie in Times-200
DDee  VVUU  wwiill  ddaatt  hheett  BBrriittssee  ddaaggbbllaadd  TThhee  TTiimmeess  ddee  AAmmsstteerr--
ddaammssee  uunniivveerrssiitteeiitt  aallssnnoogg  eeeenn  ppllaaaattss  ggeeeefftt  iinn  zziijjnn  ttoopp--220000
vvaann  uunniivveerrssiitteeiitteenn..  VVoorriigg  jjaaaarr  ssttoonndd  ddee  VVUU  oopp  pplleekk  118855,,  ddiitt
jjaaaarr  eeiinnddiiggddee  ddee  VVUU  oopp  ppllaaaattss  330044..  VVoollggeennss  VVUU--bbeelleeiiddss--
aaddvviisseeuurr  PPiieett  VViinnggeerrlliinngg  zziijjnn  eerr  ‘‘eerrnnssttiiggee  rreekkeennffoouutteenn’’
ggeemmaaaakktt  bbiijj  ddee  bbeerreekkeenniinngg,,  tteenn  nnaaddeellee  vvaann  ddee  VVUU..  HHeett  ddoooorr
TThhee  TTiimmeess  ggeehhaanntteeeerrddee  cciijjffeerr  vvoooorr  ddee  cciittaattiiee--iinnddeexx  zzoouu
nniieett  kkllooppppeenn  --ddee  mmeeeessttee  NNeeddeerrllaannddssee  uunniivveerrssiitteeiitteenn
ssccoorreenn  ttuusssseenn  ddee  zzeevveennttiigg  eenn  nneeggeennttiigg,,  ddee  VVUU  hheeeefftt  eeeenn
11,,11--  eenn  aabbuussiieevveelliijjkk  iiss  hheett  ppeerrssoonneeeell  vvaann  hheett  VVUU  MMeeddiisscchh
CCeennttrruumm  nniieett  mmeeeeggeetteelldd..  VViinnggeerrlliinngg  vvrreeeesstt  vvoooorr  iimmaaggoo--
sscchhaaddee,,  vvoooorraall  bbiijj  ppootteennttiiëëllee  ssttuuddeenntteenn  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd..

UT Nieuws - Universiteit Twente
‘Voor psychologie hoef je 
niet te leren’
VViijjff  ssttuuddeenntteenn  uuiitt  ddee  bbèèttaahhooeekk  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee
ddeeddeenn  ddee  aaffggeellooppeenn  tteennttaammeennppeerriiooddee  zzoonnddeerr  eenniiggee  vvoooorr--
bbeerreeiiddiinngg  mmeeee  aaaann  hheett  tteennttaammeenn  ‘‘IInnlleeiiddiinngg  PPssyycchhoollooggiiee’’..
DDiitt  oomm  aaaann  ttee  ttoonneenn  ddaatt  jjee  ddiitt  vvaakk  kkaann  hhaalleenn  zzoonnddeerr  ooookk
mmaaaarr  iieettss  ttee  lleerreenn  ooff  eeeenn  ccoolllleeggee  ttee  vvoollggeenn..  SSttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  RRuuttggeerr  MMaacclleeaann::  ““EEeenn  ggrroooott
ddeeeell  vvaann  ddee  vvrraaggeenn  kkoonn  iikk  wweell  bbeeaannttwwoooorrddeenn,,  vvoooorr  ddee  rreesstt
hhaadd  iikk  eeeenn  ssppeecciiaallee  ddoobbbbeellsstteeeenn  mmeeeeggeennoommeenn..””  HHeett
rreessuullttaaaatt::  hheett  vviijjffttaall  hhaaaallddee  ttwweeee  zzeesssseenn  bbiinnnneenn,,  eeeenn  vviijjff
eenn  ttwweeee  vviieerreenn..  VVeerrrree  vvaann  uuiittmmuunntteenndd,,  mmaaaarr  ggeennooeegg  oomm
pprrooffeessssoorr  TToonn  ddee  JJoonngg,,  ddee  ddoocceenntt  vvaann  hheett  vvaakk,,  ttee  vveerroonntt--
rruusstteenn..  HHiijj  ggaaaatt  zziijjnn  tteennttaammeenn  ggrroonnddiigg  oonnddeerr  ddee  llooeepp
nneemmeenn..

OOookk  iinn  UUTT  NNiieeuuwwss::  ddee  UUTT  wwoorrsstteelltt  mmeett  hhaaaarr  iimmaaggoo..  EEeenn
ddeennkkttaannkk  vvaann  vviijjff  UUTT--pprrooffss  ddeeeedd  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  eenn  sstteellddee
vvaasstt  ddaatt  hheett  pprrooffiieell  vvaann  ddee  TTwweennttssee  uunniivveerrssiitteeiitt  ‘‘oonndduuiiddee--
lliijjkk,,  oonnooppvvaalllleenndd,,  nniieett  oonnddeerrsscchheeiiddeenndd,,  ttee  aallggeemmeeeenn  eenn
ssaaaaii’’  iiss..  BBoovveennddiieenn  zzoouu  ddee  UUTT  mmeeeerr  mmooeetteenn  ffooccuusssseenn::  zzeess
oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuutteenn  iiss  tteevveeeell  oomm  ttooppoonnddeerrzzooeekk  ttee  bbeeddrriijj--
vveenn,,  vviinnddtt  ddee  ddeennkkttaannkk..  EEnn  ooookk  mmeett  ddee  ssttuuddeenntteennaaaannttaalllleenn
ggaaaatt  hheett  nniieett  ggooeedd::  ddiiee  bblliijjvveenn  aalllleeeenn  oopp  ppeeiill  ddoooorr  ddee  ggrroottee
aaaannwwaass  uuiitt  DDuuiittssllaanndd..  DDaaaarrmmeeee  iiss  bbiitttteerree  ppiill  nnoogg  nniieett  oopp::
hheett  vviijjffmmaannsscchhaapp  mmeerrkktt  ooookk  nnoogg  oopp  ddaatt  ddee  oonnddeerrwwiijjss--
kkwwaalliitteeiitt  iinn  EEnnsscchheeddee  ddaalleennddee  iiss..

Delta - TU Delft
Kwaliteit kandidaat-promovendi
vaak laag
DDee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  ssoolllliicciittaanntteenn  vvoooorr  eeeenn  pprroommoottiieepplleekk  iiss
vvaaaakk  bbeenneeddeenn  nniivveeaauu..  EEnn  oonnddeerr  ddrruukk  vvaann  ssuubbssiiddiieevvoooorr--
wwaaaarrddeenn  wwoorrddeenn  ssoommss  nniieett--eexxcceelllleennttee  pprroommoovveennddii  aaaann--
ggeennoommeenn..  DDaatt  zziijjnn  ddee  ccoonncclluussiieess  vvaann  ddee  DDeellffttssee  ttaasskkffoorrccee
pprroommoottiieebbeelleeiidd..  VVoollggeennss  ddee  ggrrooeepp  zzooeekkeenn  ttooppssttuuddeenntteenn
bbiijj  vvoooorrkkeeuurr  eeeenn  bbaaaann  bbiijj  eeeenn  ttooppuunniivveerrssiitteeiitt..  LLeeeess::  bbuuiitteenn
NNeeddeerrllaanndd..  OOmm  ddee  aaaannttrreekkkkeelliijjkkhheeiidd  vvaann  DDeellfftt  ttee  vveerrggrroo--
tteenn,,  zzoouu  eeeenn  rreeggeellmmaattiiggee  uuiittwwiisssseelliinngg  vvaann  ddee  wweetteennsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  ssttaaff  ggooeedd  zziijjnn,,  aaddvviisseeeerrtt  ddee  ttaasskkffoorrccee..  DDee  DDeellffttssee
rreeccttoorr  pprrooff..ddrr..iirr..  JJaaccoobb  FFookkkkeemmaa  zzeett  kkaanntttteekkeenniinnggeenn  bbiijj  hheett
rraappppoorrtt..  HHiijj  vviinnddtt  hheett  ‘‘kkoorrtt  ddoooorr  ddee  bboocchhtt’’  oomm  ttee  sstteelllleenn  ddaatt
ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  ssoolllliicciittaanntteenn  tteekkoorrttsscchhiieett..  BBoovveennddiieenn
kkeenntt  hhiijj  ggeeeenn  ggeevvaalllleenn  wwaaaarrbbiijj  mmeennsseenn  zziijjnn  aaaannggeennoommeenn
oommddaatt  aannddeerrss  eeeenn  ssuubbssiiddiieetteerrmmiijjnn  zzoouu  vveerrssttrriijjkkeenn..

Binnen de masteropleidingen aan de TU/e worden alle colleges in het Engels gegeven. Om te
zorgen dat dit van een voldoende niveau is, gaat het College van Bestuur assessments

invoeren. Daarmee moet worden getoetst of de docenten deze taal goed genoeg beheersen.
Vox Populi stelt: dit werd hoog tijd, want het Engels van de TU/e-docenten is vaak

‘pretty lousy’.

Maik Teurlings
Masterstudent Computer Science & Engineering
IIkk  bbeenn  hheett  eerr  nniieett  hheelleemmaaaall  mmeeee  eeeennss..  HHeett  EEnnggeellss  vvaann  ddoocceenntteenn
iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  llaanngg  nniieett  aallttiijjdd  ppeerrffeecctt..  JJee  hheebbtt  eerr  ggooeeddee  eenn
sslleecchhttee  bbiijj,,  mmaaaarr  eeeerrlliijjkk  ggeezzeeggdd  mmaaaakktt  hheett  EEnnggeellss  mmiijj  nniieett
zzoovveeeell  uuiitt..  HHeett  ggaaaatt  oomm  ddee  ssttooff..  AAllss  hheett  lleessggeevveenn  ggooeedd  iiss,,  nneeeemm
iikk  hheett  mmaattiiggee  EEnnggeellss  vvoooorr  lliieeff..  IIkk  vviinndd  ddaatt  vveeeell  bbeetteerr  ddaann
aannddeerrssoomm::  eeeenn  cchhaaoottiisscchh  ccoolllleeggee  iinn  pprriimmaa  EEnnggeellss..

Gijs Hoskam
Masterstudent Biomedische Technologie
VVoooorr  eeeenn  ggrroooott  ddeeeell  bbeenn  iikk  hheett  eerrmmeeee  eeeennss..  HHooeewweell  eeeenn  aaaarrddiigg
aaaannttaall  ddoocceenntteenn  bbeehhoooorrlliijjkk  mmeett  hheett  EEnnggeellss  uuiitt  ddee  vvooeetteenn  kkaann,,
hheeeefftt  eeeenn  aaaannzziieennlliijjkk  ddeeeell  ooookk  eeeenn  bbeeppeerrkkttee  wwoooorrddeennsscchhaatt..  BBiijj
hheenn  sscchhiieetteenn  eerr  ssoommss  NNeeddeerrllaannddssee  wwoooorrddeenn  ttuusssseennddoooorr..  DDaatt
iiss  vvoooorr  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ggeeeenn  pprroobblleeeemm,,
mmaaaarr  vvoooorr  bbuuiitteennllaannddeerrss  wweell..  DDaaaarrbbiijj  ssttrraaaalltt  hheett  mmaattiiggee
EEnnggeellss  ooookk  ggeeeenn  pprrooffeessssiioonnaalliitteeiitt  uuiitt..  OOvveerriiggeennss  wwoorrddtt  hheett
nniivveeaauu  vvaann  ddee  ccoolllleeggeess  nnaauuwweelliijjkkss  ddoooorr  hheett  mmaattiiggee  EEnnggeellss
bbeeïïnnvvllooeedd..

Wilrik de Loose
Masterstudent Computer Science & Engineering
NNiieett  mmeeee  eeeennss..  SSoommmmiiggee  ddoocceenntteenn  sspprreekkeenn  ppeerrffeecctt  EEnnggeellss,,
eeeenn  ppaaaarr  zzeellffss  mmeett  bbeekkaakktt  BBrriittss  aacccceenntt..  EEeenn  ggooeeddee  bbeehheeeerrssiinngg
vvaann  ddee  ttaaaall  ddrraaaaggtt  vvoooorr  mmiijj  wweell  bbiijj  aaaann  hheett  eenntthhoouussiiaassmmee  vvoooorr
hheett  vvaakk..  BBiijj  ssoommmmiiggee  ddoocceenntteenn  iiss  hheett  EEnnggeellss  ggooeedd,,  mmaaaarr  mmooeett
jjee  eevveenn  wweennnneenn  aaaann  hheett  aacccceenntt..  BBiijj  ssoommmmiiggeenn  iiss  hheett  EEnnggeellss

nniieett  ffaannttaassttiisscchh,,  mmaaaarr  pprraatteenn  zzee  zzooddaanniigg  ssiimmppeell  ddaatt  jjee  ddee
ggeeddaacchhtteeggaanngg  ggooeedd  kkuunntt  vvoollggeenn..  HHeett  iiss  hheeeell  bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  jjee
ddee  ddoocceenntt  kkuunntt  bbeeggrriijjppeenn..
GGiisstteerreenn  hhaadd  iikk  eeeenn  ccoolllleeggee..  DDaatt  wwaass  tteenn  eeeerrssttee  aall  hheeeell  sslleecchhtt
vvoooorrbbeerreeiidd..  EErr  wwaarreenn  nniieett  eeeennss  sshheeeettss!!  EEnn  ddee  ddoocceenntt  kkwwaamm
ssoommss  nniieett  uuiitt  zziijjnn  wwoooorrddeenn,,  wwaaaarrddoooorr  hhiijj  aalllleeeenn  mmaaaarr  zzeennuuww--
aacchhttiiggeerr  wweerrdd..  IIkk  oovveerrwweeeegg  sseerriieeuuss  oomm  ttee  ssttooppppeenn  mmeett  ddiitt  vvaakk..
DDaatt  zzoouu  ddaann  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  zziijjnn..  DDaaaarroomm  vviinndd  iikk  ddaatt  jjee  bbeetteerr  hheett
lleessggeevveenn  bbiijj  ddee  ddoocceenntteenn  kkuunntt  ttooeettsseenn  eenn  eevveennttuueeeell  vveerrbbeettee--
rreenn..  

Dr. Peter Bobbert
Docent faculteit Technische Natuurkunde
NNeeee,,  ddeezzee  sstteelllliinngg  iiss  mmee  ttee  aallggeemmeeeenn  ggeesstteelldd..  OOvveerr  hheett  aallggee--
mmeeeenn  iiss  hheett  EEnnggeellss  vvaann  ddee  ddoocceenntteenn  hhiieerr  bbeehhoooorrlliijjkk  ggooeedd..  EErr
zziijjnn  eerr  ddiiee  ddee  ttaaaall  zzeellffss  uuiittsstteekkeenndd  bbeehheeeerrsseenn..  MMaaaarr  iikk  mmooeett
zzeeggggeenn  ddaatt  ssoommmmiiggeenn  ddeennkkeenn  ddaatt  zzee  ggooeedd  EEnnggeellss  pprraatteenn,,
mmaaaarr  ddaatt  nniieett  ddooeenn..  DDaatt  iiss  ttrroouuwweennss  eeeenn  ttyyppiisscchh  NNeeddeerrllaannddss
pprroobblleeeemm..

Paul Kooiman
Bachelorstudent Werktuigbouwkunde
IIkk  bbeenn  hheett  eerr  nniieett  mmeeee  eeeennss..  IInn  ddee  vvaakkkkeenn  ddiiee  iikk  hheebb  ggeevvoollggdd,,
wwaass  hheett  EEnnggeellss  eerrgg  ggooeedd..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  ddiiee  ddoocceenntteenn  hheett  aasssseessss--
mmeenntt  zzuulllleenn  hhaalleenn..  VVeerrmmooeeddeelliijjkk  zziijjnn  eerr  ooookk  ddoocceenntteenn  ddiiee
sslleecchhtt  EEnnggeellss  pprraatteenn..  AAaann  ddee  eennee  kkaanntt  vviinndd  iikk  ddaatt  ddoocceenntteenn
hhuunn  EEnnggeellss  oopp  vvrriijjwwiilllliiggee  bbaassiiss  mmooeetteenn  vveerrbbeetteerreenn..  MMaaaarr  jjaa,,
ddaann  ddooeenn  zzee  hheett  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nniieett,,  vvaannwweeggee  ddee  ddrruukkttee..

TU/e helpt Uganda het ‘India van Afrika’ te worden
De TU/e gaat, samen met
de Rijksuniversiteit
Groningen en de Radboud
Universiteit Nijmegen,
tien studenten uit
Uganda een promotie-
plaats bieden in de infor-
matica. De dertig kandi-
daten verblijven momen-
teel in Nederland voor
een uitgebreide selectie-
procedure. Op woensdag
21 en donderdag 22
november presenteerden
ze aan de TU/e de resul-
taten van de mini-onder-
zoekjes die ze de afge-
lopen anderhalve maand
aan één van de drie uni-
versiteiten hebben uit-
gevoerd.

Als het aan prof. Venansius
Baryamureeba ligt, wordt
Uganda ‘het India van
Afrika’. India heeft de
laatste tien jaar een specta-
culaire groei gezien in het
aantal softwareontwikke-
laars. Baryamureeba is de
decaan van de informatica-
faculteit van de Makerere
University in de hoofdstad
Kampala. De studie infor-
matica zit enorm in de lift
in het Afrikaanse land. Op
de Makerere University
zitten alleen al zeshonderd
eerstejaars. Het probleem
is dat er veel te weinig
docenten zijn. In het land
komt een enkele wester-
ling lesgeven, maar veel

helpt dat niet. Vier
Ugandese universiteiten
proberen daarom nu in rap
tempo eigen doctors in de
informatica op te leiden.
Daarbij krijgen ze de hulp
van de Nederlandse orga-
nisatie Nuffic, die zich
bezighoudt met internatio-
nale samenwerking in het
hoger onderwijs. 
Nuffic heeft een groot
project opgezet om het ict-
onderwijs en onderzoek in
Uganda te verbeteren. Het
zet 5,7 miljoen euro in om
op de vier universiteiten
onderwijsprogramma’s op

te zetten, ict-infrastructuur
aan te leggen en om dertig
aio’s op te leiden tot goede
onderzoekers en docenten. 
Van de dertig kandidaten
die nu in Nederland
verblijven, worden er tien
geselecteerd voor een pro-
motieplek in Groningen,
Nijmegen of Eindhoven.
De overige twintig doen
hun promotie in Uganda,
onder begeleiding van
Nederlandse hoogleraren. 
Aan de TU/e maken zes
studenten kans op twee
promotieplaatsen. Eén bij
prof.dr. Mark van den

Brand van de groep
Software Engineering and
Technology en één bij
prof.dr.ir. Wil van der Aalst
van Architecture of
Information Systems. Van
den Brand doet mee,
omdat hij het een zeer sym-
pathiek project vindt. “Een
paar maanden geleden was
ik in Uganda en ik merkte
dat we daar echt iets
kunnen betekenen. Je kunt
in de ontwikkelingshulp
wel altijd geld geven, maar
je kennis overdragen is
veel beter.”/.

De Ugandese PhD-kandidaten, in het Eindhovense DAF-museum. Foto: Bart van Overbeeke
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Het onvoorspelbare effect
van rotatie op turbulentie

Een bekend voorbeeld van turbulentie is
de rook van een brandende sigaret of
schoorsteen op enige afstand: de wille-
keurig wervelende bewegingen breken
steeds verder op totdat ze uiteindelijk in
warmte worden omgezet. Een ander
voorbeeld is de turbulentie die wordt
opwekt door met een roerstaafje in een
kop koffie te roeren. Turbulentie zorgt
ervoor dat suiker en melk snel met de
koffie vermengen. Van Bokhoven verdui-
delijkt: “Turbulentie wordt dus gekarakte-
riseerd door willekeurig gedrag, een hoge
mate van menging, wervels in allerlei
soorten en maten, en kan alleen voort-
bestaan indien zij voortdurend van
energie wordt voorzien.”
Het onderwerp van het promotieonder-
zoek van Van Bokhoven is roterende
turbulentie. “Dit betekent dat je de turbu-
lentie onderwerpt aan achtergrondrotatie.
Het kopje koffie waarover ik sprak, zet je
dan als het ware op een draaischijf van
pottenbakkers. Een praktisch voorbeeld
waarbij turbulentie wordt beïnvloed door
rotatie is de gasturbine. Toepassingen van
roterende turbulentie vind je ook binnen
de astrofysica en geofysica. Zo worden de
turbulente stromingen in de aardse
atmosfeer en oceanen voortdurend door
de rotatie van de aarde beïnvloed. Mijn
onderzoeksvraag was: hoe beïnvloedt
achtergrondrotatie turbulentie? Ik zal de
uitkomst vast verklappen: hét antwoord
weet ik na vier jaar onderzoek nog steeds
niet, maar we hebben een uniek experi-
ment opgezet en daarmee een aantal
opmerkelijke waarnemingen gedaan en
enkele fundamentele eigenschappen van
roterende turbulentie experimenteel
bevestigd”, aldus Van Bokhoven.
Van Bokhoven beschrijft het experiment
dat hij deed tijdens zijn onderzoek: “Op
de eerste plaats moest ik in een bak met
vloeistof turbulentie opwekken. De
gebruikelijke manier om dat te doen, is
door een rooster door de vloeistof te
bewegen. Dat wilden we niet. We wilden
de turbulentie zonder enig direct mecha-
nisch contact genereren. Dat kan door
middel van elektromagnetische krachten.
Allereerst hebben we vierkante magneet-
jes onder de bodemplaat van de bak
geplaatst. Ik legde ze qua polariteit in een
dambordpatroon, en draaide de magneet-

jes ten opzichte
van elkaar zodat
er geen symme-
trisch patroon
in is te her-
kennen. Ik
wilde een zo
complex moge-
lijk magneetveld
hebben.
Vervolgens
moesten we een
stroom opwek-
ken in ongeveer
honderd liter
zoutoplossing.
Dat deden we
door twee elek-

trodes in de vloei-
stof te dompelen
en daarover een
spanningsverschil
aan te brengen. De
stroom gaat dan
door de hele vloei-
stof lopen, de nega-
tieve ionen de ene,
de positieve ionen
de andere kant op.
Op deze manier
genereren we elek-
tromagnetische
krachten die turbu-

lentie kunnen pro-
duceren. De turbu-
lentie ontstaat in de

onderste laag van de vloeistof omdat het
magneetveld van de permanente
magneetjes over een zeer korte afstand
afvalt. De bak met turbulentie is vervol-
gens op een unieke roterende tafel
geplaatst om de achtergrondrotatie aan te
brengen.”
Om te zien wat er in de bak gebeurde,
gebruikte Van Bokhoven de meettechniek
Stereoscopic Particle Image Velocimetry.
Kleine reflecterende deeltjes werden aan
de kleurloze zoutoplossing toegevoegd en
belicht door middel van een horizontaal
lichtvlak van tien bij twaalf centimeter en
een millimeter dik. Omdat de deeltjes
klein zijn, neemt door de vloeistof ze mee
en daardoor wordt de beweging van de
vloeistof waarneembaar. “Om de
bewegingen in de richting loodrecht op
het lichtvlak te kunnen meten, heb ik
gebruikgemaakt van een tweetal digitale
camera’s in zogenoemde Scheimpflug-
opstelling. De beeldopnames, die net iets
verschillen per camera, tonen hoe de
deeltjes zich verplaatsen. De beeld-
opnames worden na een experiment met
software verwerkt om de driedimensio-
nale snelheden van de vloeistof in het
lichtvlak af te schatten.”
“Wanneer turbulentie wordt onderwor-
pen aan rotatie neemt de ruimtelijke snel-
heidscorrelatie toe. Dat wisten we”, zegt
de onderzoeker. “Ik had verwacht dat
wanneer je de snelheid van de rotatie
verder opvoert, de correlatie ook verder
toeneemt. Dit blijkt dus niet het geval te
zijn, wat overigens in simulaties al was
aangetoond. De correlatie neemt juist af
naarmate de achtergrondsnelheid wordt
opgevoerd, en dat is een van de zaken die
ik met mijn experiment voor het eerst heb
gekwantificeerd.” Van Bokhoven is niet
op zoek gegaan naar een omslagpunt, het
moment waarop de correlatie na een
toename overgaat in afname. “Ik heb vast-
gesteld wat de correlatie is zonder rotatie,
bij lage rotatie en bij sterke rotatie. Maar
het is zeker een interessante vraag voor
een eventueel vervolgonderzoek.”/.
Van Bokhoven verdedigde zijn proefschrift op
dinsdag 27 november. Op dit moment werkt Van
Bokhoven op de onderzoeksafdeling van ASML.

Turbulentie/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke

Turbulentie is onvoorspelbaar en houdt wetenschappers al
eeuwen bezig. Voor de echt nieuwsgierigen onder ons reden

om zich juist aan dit complexe fysische verschijnsel te wagen.
Zo onderzocht dr.ir. Laurens van Bokhoven (27) binnen de
vakgroep Werveldynamica & Turbulentie van de faculteit

Technische Natuurkunde, het effect van rotatie op turbulentie.

SSttuuddeenntt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  BBaarrtt  vvaann
WWiijjnnggaaaarrddeenn  kkoommtt  nneett  tteerruugg  vvaann  IIttaalliiaaaannssee
lleess::  ““IInneeeennss  vviieell  hheett  kkwwaarrttjjee  ddaatt  iikk  mmeett  mmiijjnn
oopplleeiiddiinngg  ooookk  kkaann  ssoolllliicciitteerreenn  bbiijj  bbeeddrriijjvveenn
aallss  FFeerrrraarrii  eenn  MMaasseerraattii..  EEnn  aannddeerrss  zziijjnn  eerr  
iinn  IIttaalliiëë  nnoogg  aannddeerree  bbeeddrriijjvveenn  iinn  ddee  aauuttoo--
iinndduussttrriiee..  DDuuss  bbeenn  iikk  vvaasstt  ddiiee  ccuurrssuuss  ggaaaann
ddooeenn..””  VVaann  WWiijjnnggaaaarrddeenn  iiss  zzoo’’nn  eecchhttee,,  ddiiee  iinn
zziijjnn  vvrriijjee  ttiijjdd  aaaann  aauuttoo’’ss  sslleeuutteelltt..  HHiijj  ddeeeedd
eeeerrsstt  hhttss  aauuttootteecchhnniieekk  eenn  kkwwaamm  ttooeenn  nnaaaarr  ddee
TTUU//ee..  AAffssttuuddeeeerrrriicchhttiinngg::  vveerrbbrraannddiinnggsstteecchh--
nnoollooggiiee  eenn  vveerrbbrraannddiinnggssmmoottoorreenn..  ZZiijjnn  aaffssttuu--
ddeerreenn  ddeeeedd  hhiijj  aaaann  ddee  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt
vvaann  BBeerrlliijjnn..  DDaaaarr  oonnddeerrzzoocchhtt  hhiijj  ddee  HHCCCCII--
mmoottoorr..  ““DDaatt  iiss  eeeenn  mmoottoorr  mmeett  eeeenn  aalltteerrnnaattiieeff
vveerrbbrraannddiinnggsspprriinncciippee..  HHeett  ccoommbbiinneeeerrtt  eeiiggeenn--
sscchhaappppeenn  vvaann  ddiieesseell--  eenn  bbeezziinneemmoottoorreenn..  DDee
oonnttbbrraannddiinngg  wwoorrddtt  oopp  ggaanngg  ggeebbrraacchhtt  ddoooorr
ccoommpprreessssiiee,,  zzooaallss  bbiijj  ddiieesseell..  MMaaaarr  ddee  bbrraanndd--
ssttooff  wwoorrddtt  wweell  eeeerrsstt  ggeelliijjkkmmaattiigg  vveerrddeeeelldd  iinn
ddee  vveerrbbrraannddiinnggsskkaammeerr,,  aallss  bbiijj  bbeennzziinnee..””
DDee  mmoottoorr  hheeeefftt  eeeenn  aaaannttaall  vvoooorrddeelleenn..  DDoooorr  ddee
ggeelliijjkkmmaattiiggee  vveerrddeelliinngg  vvaann  ddee  bbrraannddssttooff
oonnttssttaaaann  eerr  mmiinnddeerr  sscchhaaddeelliijjkkee  NNOOxx..  OOookk
pprroodduucceeeerrtt  ddee  mmoottoorr  nnaauuwweelliijjkkss  rrooeett..  ““IInn  hheett
iiddeeaallee  ggeevvaall  aalltthhaannss..  HHeett  iiss  mmooeeiilliijjkk  ddee  oonntt--
bbrraannddiinngg  ggooeedd  ttee  ttiimmeenn..””  VVoooorr  hheett  oonnddeerrzzooeekk
aaaann  ddee  mmoottoorr  wwoorrddeenn  ssppeecciiaallee  oonnddeerrzzooeekkss--
bbrraannddssttooffffeenn  ggeebbrruuiikktt..  ““BBeennzziinnee  eenn  ddiieesseell
zziijjnn  cchheemmiisscchh  ggeezziieenn  ggeeccoommpplliicceeeerrddee

mmeennggsseellss..  DDaaaarroomm  iiss  ggeekkoozzeenn  vvoooorr  ttwweeee
cchheemmiisscchhee  ccoommppoonneenntteenn,,  ddiiee  eeeennvvoouuddiiggeerr  ttee
bbeesscchhrriijjvveenn  zziijjnn  eenn  ttoocchh  hheett  oonnttsstteekkiinnggss--
ggeeddrraagg  vvaann  bbeennzziinnee  eenn  ddiieesseell  rreeddeelliijjkk
bbeennaaddeerreenn..  VVoooorr  hheett  oonnddeerrzzooeekk  wwoorrddtt  ooookk
eeeenn  vveerreeeennvvoouuddiiggdd  mmooddeell  vvaann  ddee  mmoottoorr
ggeebbrruuiikktt::  aalllleeeenn  eeeenn  vveerrbbrraannddiinnggsskkaammeerr  eenn
eeeenn  zzuuiiggeerr..””  EEeenn  vveerrbbrraannddiinnggssmmooddeell
bbeesscchhrriijjfftt  ddee  cchheemmiisscchhee  rreeaaccttiieess  vvaann  ddee
vveerrbbrraannddiinngg..  ““HHeett  mmooddeell  iiss  ggeepprrooggrraammmmeeeerrdd
ddoooorr  mmiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  BBaarrtt  SSoommeerrss..  IIkk  hheebb  ddee
aaaannssttuurriinngg  vvaann  hheett  mmooddeell  ggeepprrooggrraammmmeeeerrdd,,
ddee  kkwwaalliitteeiitt  eerrvvaann  oonnddeerrzzoocchhtt  eenn  ddee  iinnvvllooeedd
vvaann  ffaaccttoorreenn  aallss  ddrruukk,,  tteemmppeerraattuuuurr  eenn  ssaammeenn--
sstteelllliinngg  vvaann  ddee  bbrraannddssttooff  ggeekkwwaannttiiffiicceeeerrdd..  DDee
uuiittkkoommsstteenn  vvaann  hheett  mmooddeell  hheebb  iikk  vveerrggeelleekkeenn
mmeett  eexxppeerriimmeenntteenn  vvaann  mmiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  iinn
BBeerrlliijjnn..””
HHeett  mmooddeell  bblleeeekk  llaanngg  nniieett  zzoo  ggooeedd  aallss
ggeeddaacchhtt..  ZZoo  wwaarreenn  eerr  aaaannnnaammeenn  ddiiee  nniieett
kklloopptteenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddaatt  hheett  wwaarrmmtteevveerrlliieess
nnaaaarr  ddee  oommggeevviinngg  ttee  vveerrwwaaaarrlloozzeenn  wwaass..
DDaannkkzziijj  hheett  wweerrkk  vvaann  VVaann  WWiijjnnggaaaarrddeenn  wweetteenn
zziijjnn  bbeeggeelleeiiddeerrss  nnuu  bbeetteerr  wwaaaarr  zziijj  aaaann  ttooee  zziijjnn..
HHaadd  ddee  ssttuuddeenntt  nniieett  lliieevveerr  zzeellff  ggeesslleeuutteelldd,,  iinn
ppllaaaattss  vvaann  ccoommppuutteerrbbeerreekkeenniinnggeenn  ttee  ddooeenn??
““NNeeee,,  wwaaaarroomm??  DDaatt  ddooee  iikk  iinn  mmiijjnn  vvrriijjee  ttiijjdd
wweell..””
TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Een sterk licht wordt door de roterende bak met turbulentie
gestuurd. De bewegingen van reflecterende deeltjes
worden door twee camera’s vastgelegd.
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PF en Groep-één: van hetzelfde
laken een studentenpak

Stemmen was ooit stukken gemakke-
lijker. Linkse rakkers stemden op de
Progressieve Studentenfractie en zat je
bij het corps, dan ging je stem naar
Groep-één. Inmiddels zijn de politieke
verschillen niet meer uit te drukken in
termen van ‘links’ of ‘rechts’. “Een jaar
geleden merkte je nog wel dat de PF wat
directer was”, zegt Rafaella Broft,
Bouwkundestudente en lijsttrekker van
Groep-één. “Ze gingen keihard tegen het
College van Bestuur in, terwijl Groep-één
de argumenten op een rij zet voordat we
reageren. Dat verschil zie ik nu niet meer.
Ik zie ook geen verschil in termen van
‘progressief’ of ‘conservatief’.”
De kieslijsten van beide partijen sugge-
reren dat de achterban niet helemaal uit-
wisselbaar is. Bijna een kwart van de
personen op de lijst van Groep-één is
bestuurlijk actief (geweest) bij het ESC of
SSRE. De PF werft zijn kandidaten wat
vaker bij Demos en bij de studievereni-
gingen. Maar volgens Alexander Degen-
kamp, lijsttrekker van de PF en student
Technische Innovatiewetenschappen, kan
dat snel veranderen. “Er zijn golven die je
niet goed kunt voorspellen. Een groot
deel van onze stemmen komt van Demos.
Dat komt doordat we redelijk wat Demos-
leden op de kieslijst hebben staan. Maar
dat is pas drie jaar geleden begonnen.
Voor hetzelfde geld stemmen er over een
paar jaar veel ESC’ers op ons.” 
Ook de kiesprogramma’s vertonen de
nodige overlap. Beide partijen ergeren
zich aan de gebrekkige informatievoor-
ziening aan studenten via de website van
de TU/e. Onder de motto’s ‘Weg met de
bescheidenheid’ (Groep-één) en ‘TU/e op
tv’ (PF) maken beide partijen zich sterk
voor een krachtige profilering van de uni-
versiteit in regionale, nationale en inter-
nationale media. Ze kijken met argus-
ogen naar de overgang van het collegejaar
verdeeld in zes blokken naar een van vier
blokken en pleiten voor een ‘universele
pas’ waarmee studenten terechtkunnen
bij de bibliotheek, het sportcentrum, de
koffieautomaat, de kantine, De Bunker en
een tentamen. “Dat Groep-één de univer-
sele pas ook op het kiesprogramma heeft

staan, daar zijn we helemaal niet blij
mee”, verzucht Degenkamp. “Daar
hadden we ons graag mee willen profi-
leren. We zijn er al een tijdje mee bezig
en hadden er al een werkgroep voor op-
gestart.”

Accentverschillen
Natuurlijk zijn niet alle speerpunten van
de partijen gemeenschappelijk. De bege-
leiding van eerstejaars studenten staat
bijvoorbeeld alleen op het programma
van Groep-één, terwijl de PF pleit voor
meer keuzemogelijkheden tijdens de
studie. Maar geen van deze voornemens
bijten die van de tegenpartij. “Met de
meeste punten van ons verkiezings-
programma zal de PF het wel eens zijn”,
geeft Broft toe. “Beide partijen komen op
voor de belangen van studenten. Het is
maar net wie bepaalde onderwerpen
oppakt.”
Er zijn accentverschillen. Terwijl de PF
zich beroept op een idealistische inslag,
noemt Groep-één zichzelf ‘pragmatisch’.
“Het heeft geen zin om dingen te doen
waarvan je vantevoren weet dat ze niet
lukken”, legt Broft uit. “Soms ga je wel
een stapje verder, maar we pakken alleen
dingen aan die haalbaar zijn.” Het
idealisme van de PF, legt Degenkamp uit,
zit hem vooral in de korte lijntjes met de
achterban. “Tijdens de lunch vragen we
mensen hoe ze over bepaalde onder-
werpen denken. Als blijkt dat mensen die

informatievoorziening en de universele
pas toch niet belangrijk vinden, zullen we
ons op iets anders richten. We proberen
ook duidelijk te maken dat ze stemmen
op een brede club van mensen die alle-
maal inspraak hebben. Niet op een
eenling.” 
Groep-één, vindt Degenkamp, trekt daar-
entegen graag stemmen met gezichten.
Kijk maar naar de gele posters met de
grote portretten. “Vorig jaar was het
werven van mensen voor de lijst puur een
koppenjacht”, erkent Broft. “Als je een
bekend persoon was en het studenten-
leven kende, kwam je op de lijst. Dit jaar
is echter veel meer gekeken naar de in-
houdelijke bijdrage die mensen leveren
binnen hun faculteit, vereniging of
sportclub. Hebben mensen een mening
waarvoor ze zich willen inzetten?” Aan
die zogenoemde ‘koppenjacht’ maakt ook
de PF zich trouwens schuldig, weet Broft
uit eigen ervaring. “Ik werd door beide
partijen gevraagd om lijsttrekker te zijn.
Ik koos voor Groep-één, omdat die partij
dacht dat ik inhoudelijk sterk was. De PF
vroeg me puur vanwege mijn bekendheid
binnen de vereniging (studievereniging
CHEOPS, red.). Dat verbaasde mij heel
erg.”
Juist vanwege het gebrek aan verschillen
in aanpak, inhoud en achterban zijn
beide partijen zeer gebaat bij bekende
gezichten. Als er verder niets te kiezen
valt, stemmen studenten uiteraard het

liefst op de partij bij wie ze iemand
kennen. “Heel veel mensen doen dat, ja”,
zegt Broft. “Het is dan ook heel belangrijk
hoe je lijst in elkaar zit. Beide fracties
doen hun best een zo breed mogelijke
lijst te hebben.”

Concurrentie
De twee lijsttrekkers beginnen ongemak-
kelijk op hun stoel schuiven bij de vraag
wat hun partij ‘anders’ maakt dan de
tegenpartij. De één mompelt wat over ‘de
tactiek’, de ander heeft het over ‘de
aanpak’. Op welke wijze die van elkaar
verschillen, blijft onduidelijk. De con-
clusie is helder: Groep-één of de PF, het is
eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Ligt
het dan niet voor de hand de krachten te
bundelen binnen één studentenpartij?
Nee, antwoorden de lijsttrekkers beslist.
Concurrentie houdt de geesten immers
scherp. “Wie een tegenpartij heeft, doet
extra zijn best om studenten te vragen
wat ze willen”, zegt Degenkamp. “Dat
zijn tenslotte potentiële kiezers. Zo blijf
je automatisch beter op de hoogte van wat
er speelt.”
“Als er maar één partij is, vul je die negen
plaatsen in en word je steeds lakser”, zegt
Broft. “Dat zag je in het jaar dat de
Radikalen erbij kwamen (in 2006, in-
middels alweer opgeheven, red.).Toen
werden we even wakker geschud.”
Dát studenten stemmen vindt Degen-
kamp echter minstens zo belangrijk als
op wie ze hun stem uitbrengen. “Ik hoop
op een hoge opkomst tijdens de verkie-
zingen, alleen al om te tonen dat Eindho-
vense studenten betrokken zijn. Ik heb
binnen de fractie gewed dat de opkomst
57 procent wordt, maar dat is misschien
wat te optimistisch.” Bij de verkiezingen
in 2006 was het opkomstpercentage aan
de TU/e 47 procent. Ook Broft zou graag
zien dat dit jaar meer dan de helft van de
TU/e-populatie, en in het bijzonder van
de studenten, zijn stem uitbrengt. “Je
weet dan dat je met negen personen heel
veel mensen vertegenwoordigt. Als je met
je mening tegenover het College van
Bestuur komt te staan, is dat een belang-
rijk punt.”/.

Studentenpartijen/Enith Vlooswijk
Foto/Bart van Overbeeke

Nog steeds geen keuze kunnen maken tussen Groep-één en
de PF? Geen wonder, want de verschillen tussen de studen-

tenpartijen in de universiteitsraad van de TU/e zijn minimaal.
Of je nu stemt op de ‘pragmatiek’ van Groep-één, het

‘idealisme’ van de PF of op een bekend gezicht bij één van
beide partijen: het maakt niets uit. Als je maar stemt. Dat kan

vandaag, donderdag 29 november, nog tot 0.00 uur via
www.tue.nl/verkiezingen.
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Column
The world is full of strange
phenomena that cannot be
explained by the laws of logic
or science. The Dutch obses-
sion with bicycles, for instan-
ce.
There are a lot of bikes in
Netherlands. In fact, there are
as many bikes as people. They
are called ‘fiets’ in Dutch,
probably because that’s what
you use to power them. A
typical Dutch bike has a
standard tubular frame,
straight handlebars and full
fenders. It also has defunct
brakes, a dynamo that doesn’t
work, a luggage rack and the
liberally used fiets-bell. The
luggage rack -and I use the
term ‘luggage’ loosely here- 
is a flat strong narrow plate
above the rear fender. It is
used to transport a wide range
of cargo, from groceries and
crates of Heineken to grand-
mas and children. Unfortu-
nately, pianos and cupboards
don’t fit on the rack, necessi-
tating the use of two bikes
driving side by side to
transport those.
In most countries, riding
double with another rider is
usually reserved for circus
acts, but in Netherlands it is a
common sight. Dutch mothers
are especially adept at this,
their talent on full display
when pedaling in skirts and
stilettos, with an infant on the
handlebar seat, bags of groce-
ries on the handlebars, one
hand holding the umbrella and
a second child on the luggage
rack. Optionally, you may also
see the family dog, tied to the
bike and running behind.
To drive like a Dutchman
requires confidence. Sit
upright on the bike and
pretend to pedal effortlessly,
while ignoring traffic lights,
cars and pedestrians. The
world is your fietspad. To spice
things up a bit you could
always play the Knockout
game. It’s quite simple. First
select a target pedestrian.
Then stealthily cycle towards
him at breakneck speed on a
collision course, preferably
from the rear. Exactly three
seconds before impact, ring
your bell just one time (only
amateurs ring it more than
once). Then swerve randomly
to the left or right and observe
the hapless victim jump for his
life. Scoring is simple: +3
points for every near death 
experience, +2 bonus if the
victim falls to his knees to
thank god that he is still alive.
And, of course, +10 if your
victim’s a tourist.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other week a
column written by him will be
published on the English
page.

Importance international education 
discussed during CHEOPS education week
‘Internationalization is
essential for the growing
process of the TU/e.’
‘English will raise the
academic level.’ These
are just two of the propo-
sitions heard during the
debate on Internationa-
lization. This debate,
which was held on
Thursday 22 November,
formed part of the edu-
cation week organized by
the Structural Engineer
Student Faculty Asso-
ciation CHEOPS.

Under the guidance of
debate leader dr. Lucas
Asselbergs, policy official
at the department of
Industrial Design, a lively
discussion developed in
which light was shed on a
variety of different per-
spectives. The audience
were allowed to give their
opinion on the different
propositions, whereby it
became evident that the
theme of internationali-
zation is still very much
cherished among the parti-
cipants. Patrizia

Cacciapuoti, a Master
student of Industrial
Design, about her partici-
pation: “I decided to take
part in the discussion
because I think it is the
only real ‘activity’ focusing
on helping students like
me. It was really nice to see
that there are other
students in the same
position as me with the
same problems regarding
integration, language and
exams within the TU/e.”
The position of the interna-
tional student was the focal
point of the debate,
according to Wouter van
Niel, secretary of
CHEOPS: “The degree of
integration of interna-
tional students influences
education. Integration may
be achieved in the study as
well as outside it. At this
moment neither option is
under discussion. A
question that may have to
be answered prior to all of
this is whether the TU/e
should internationalize at
all. During the debate it
was proposed very clearly

that this is of the essence,
in the area of education,
but especially in the area of
research.”
At the end of the debate it
became obvious that the
participants thought that
more integration had to 
be attained. Far more
knowledge may be
gathered from foreign

students, which, according
to participants in the dis-
cussion, is not being done
at present.
How this should be done
was a point that was left
aside during the dis-
cussion. Leader of the
debate Asselbergs: “Are we
offering a full English-
language program, or just a

few subjects? Are we in-
volving exchange students
in all aspects of student
life, or are we leaving them
alone to find their own way
as a group of foreign
students? These are
questions that have not yet
been elucidated by far.”/.

TThhee  EEnngglliisshh  PPaaggee  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  FFrraannccaa  GGiillssiinngg..
SShhee  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt  eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

Symposium sheds light on
emergency relief issue

EEvveerryy  yyeeaarr  hhuunnddrreeddss  ooff  tthhoouussaannddss  ooff  ppeeooppllee
ffaallll  vviiccttiimm  ttoo  wwaarr  oorr  ootthheerr  ddiissaasstteerrss..  OOfftteenn  iitt
ttaakkeess  aa  lloonngg  ttiimmee  ffoorr  rreelliieeff  eeffffoorrttss  ttoo  ggeett  ooffff
tthhee  ggrroouunndd  aanndd  vviiccttiimmss  aarree  ffoorrcceedd  ttoo  lliivvee  iinn
eemmeerrggeennccyy  sshheelltteerrss  uunnddeerr  ppoooorr  ccoonnddiittiioonnss
ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss..  RReesseeaarrcchh  pprrooppoossaallss  aaiimmeedd
aatt  cchhaannggiinngg  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  wweerree  ddiissccuusssseedd
dduurriinngg  ‘‘IInnnnoovvaattiivvee  SShheelltteerriinngg’’,,  aa  tthhrreeee--ddaayy
ssyymmppoossiiuumm  ooff  tthhee  RReedd  CCrroossss  iinn  ccooooppeerraattiioonn
wwiitthh  tthhee  TTUU//ee,,  wwhhiicchh  wwaass  hheelldd  oonn  tthhee  TTUU//ee
ccaammppuuss  ffrroomm  WWeeddnneessddaayy  2211  tthhrruu  FFrriiddaayy  2233
NNoovveemmbbeerr..
DDuurriinngg  tthhee  lleeccttuurreess  aanndd  wwoorrkksshhooppss  bbootthh  iinn--
tteerrnnaattiioonnaall  ccoommppaanniieess  aanndd  iiddeeaalliissttiicc  oorrggaannii--
zzaattiioonnss  ccaammee  ttooggeetthheerr..  OOnn  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  oonnllyy
ppuubblliicc  ddaayy  ooff  tthhee  ssyymmppoossiiuumm  tthheeyy  ccoouulldd
iinnffoorrmm  tthheemmsseellvveess  aabboouutt  nneeww  iiddeeaass  ffoorr
eemmeerrggeennccyy  rreelliieeff  dduurriinngg  aa  sseerriieess  ooff  lleeccttuurreess..
IInn  ttaallkkss  aammoonngg  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aatttteennttiioonn
wwaass  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  mmaa--
tteerriiaall  ssiiddee  aanndd  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  eemmeerrggeennccyy
rreelliieeff  iiss  oorrggaanniizzeedd..  NNeeww  iinniittiiaattiivveess  vvaarriieedd
ffrroomm  iinnnnoovvaattiivvee  mmaatteerriiaall  ffoorr  eemmeerrggeennccyy

sshheelltteerrss  ttoo  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  eemmeerrggeennccyy
rreelliieeff  bbyy  rreeggiioonnss  llooccaatteedd  nneeaarrbbyy..  NNooww  tthhiiss  iiss
oofftteenn  aarrrraannggeedd  cceennttrraallllyy  ffrroomm  tthhee  WWeesstt..
AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssyymmppoossiiuumm  ddiirreeccttoorr  ddrr..iirr..  PPeetteerr
EErrkkeelleennss  tthhee  tthhrreeee--ddaayy  mmeeeettiinngg  wwaass
ssuucccceessssffuull::  ““WWee  hhaavvee  bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr  aa
nnuummbbeerr  ooff  ppaarrttiieess  tthhaatt  ccaann  ccoommpplleemmeenntt  eeaacchh
ootthheerr  wweellll..””  GGaarrrreetttt  CCoonnnneellllyy,,  aann  AAmmeerriiccaann
ppaarrttiicciippaanntt  wwhhoo  iinnttrroodduucceedd  aann  iinnnnoovvaattiivvee
mmaatteerriiaall  ccoonnssiissttiinngg  ooff  cceemmeenntt  aanndd  bbiioollooggiiccaall
ffiibbeerrss,,  iiss  aallssoo  eenntthhuussiiaassttiicc  aabboouutt  ‘‘IInnnnoovvaattiivvee
SShheelltteerriinngg’’..  ““TThhee  mmeerree  ffaacctt  tthhaatt  aa  ssyymmppoo--
ssiiuumm  iiss  oorrggaanniizzeedd  aabboouutt  tthhee  iissssuuee  ooff
eemmeerrggeennccyy  rreelliieeff  iiss  ooff  mmaajjoorr  iimmppoorrttaannccee..  
WWee  hhaavvee  ttoo  rreeaalliizzee  tthhaatt  tthheerree  aarree  mmoorree
ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  ddeessttiittuuttee  tthhaann  ppeeooppllee  lliivviinngg
iinn  ffoorrttuunnaattee  mmaatteerriiaall  cciirrccuummssttaanncceess  lliikkee  yyoouu
aanndd  II..””
PPrreesseennttaattiioonnss  ooff  tthhee  lleeccttuurreess  dduurriinngg
‘‘IInnnnoovvaattiivvee  SShheelltteerriinngg’’  ccaann  bbee  rreeaadd  oonn
wwwwww..iinnnnoovvaattiivveesshheelltteerr..ttuuee..nnll..  

PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

International students
difficult target group
for Recruitment Days
The organization wants
more participation from
international students
during the Recruitment
Days. This event, which
helps students find
internships or jobs, is
getting sufficient inter-
est: at earlier editions of
the event many Dutch
and international
students registered for
the various activities.
Unfortunately only a
handful of the latter
group actually showed
up.

Why the international
students cry off, is
unknown. Steffie Peters, a
member of the day com-
mittee of the Recruitment
Days and a Bachelor
student of Biomedical
Engineering: “Perhaps the
threshold is still too high
for international students?
Or they are setting dif-
ferent priorities and for-
getting that they have
registered? We have no
idea, but we do find it a
great pity.”
The committee member
does think that the
Recruitment Days have
enough to offer for interna-
tional students. They
comprise three different
events: the Training Days,
the Enterprises Day and
the Discussion Days.
During the Training Days,
from 17 thru 20 December,
the lecture on Monday is
presented in English, and
if necessary the lecture on

Thursday will be in English
also if participants so in-
dicate. Moreover, every
day, except for Tuesday,
there is at least one
English-language work-
shop.
In order to enthuse inter-
national students for the
event, the committee is
focusing on this group in
particular. Peters: “Prior to
this edition of the
Recruitment Days we
talked to people on campus
about the event. In this
effort we tried to approach
international students in
particular.”
This year, students who
have registered will for the
first time receive a
reminder for the workshop
by SMS. Whether this SMS
will help to increase the
number of actual parti-
cipants remains to be seen;
thus, it is not necessary to
state one’s telephone
number during the regis-
tration./.

Information and program of the
Recruitment Days can be found
through the site: 
www.wervingsdagen.nl.
Registration is possible on the
site, the registration period
closes on 9 December.
Training Days: 17 thru 20
December 2007 
Enterprises Day: 19 February
2008
Discussion Days: 14 thru 18 April
2008

The debate on Internationalization. Photo: Bart van Overbeeke
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/Ladies Night
DDaammeess  ddiiee  jjee  oonnttrrooeerreenn,,  rroocckkeenn  ooff
llaatteenn  bboouunncceenn::  ddaatt  iiss,,  zzoo  bbeelloooofftt
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee,,  wwaatt  bbeezzooeekkeerrss
vvaann  hheett  GGaassllaabb  ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd
2299  nnoovveemmbbeerr  kkuunnnneenn  vveerrwwaacchhtteenn..
VVaannaaff  2200..3300  uuuurr  zziijjnn  eerr  ooppttrreeddeennss
vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssiinnggeerr--ssoonngg--
wwrriitteerr  GGooooddwweeaatthheerrddaauugghhtteerr,,
EEllllee  BBaannddiittaa  eenn  hheett  BBeerrlliijjnnssee  
ddjj--dduuoo  SSiicckk  GGiirrllss..  

/Stom paard
EEeenn  iinnttiieemmee,,  ssoobbeerree  eenn  ppooëëttiisscchhee
mmuuzziieekkvvoooorrsstteelllliinngg,,  eeeenn  ttiikkkkeellttjjee
aabbssuurrdd  mmeett  eeeenn  vvlleeuuggjjee  mmyysstteerriiee
eenn  eeeenn  mmeennggeelliinngg  vvaann  kkiinnddeerrlliijjkkee
eerrnnsstt  eenn  hhuummoorr..  ZZoo  llaaaatt  ‘‘SSttoomm
ppaaaarrdd’’  vvaann  WWaallppuurrggiiss  zziicchh
vvoollggeennss  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  hheett  bbeesstt
oommsscchhrriijjvveenn..  HHeett  VVllaaaammssee  ggeezzeell--
sscchhaapp  bbrreennggtt  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg
vvaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerrddaagg  2299  nnoovveemm--
bbeerr,,  oopp  ddee  ppllaannkkeenn  vvaann  hheett
EEiinnddhhoovveennssee  tthheeaatteerr  aaaann  ddee
LLeeeennddeerrwweegg..  VVaannaaff  hhaallff  nneeggeenn,,
kkaaaarrtteenn  kkoosstteenn  ttwwaaaallff  eeuurroo  ((mmeett
PPllaazzaaPPaass  ttiieenn  eeuurroo))..  OOookk  ttee  zziieenn
oopp  vvrriijjddaaggaavvoonndd  3300  nnoovveemmbbeerr..  ZZiiee
wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..  

/Lang en
gelukkig
WWiiee  iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr  ‘‘LLaanngg  eenn
ggeelluukkkkiigg’’  vvaann  hheett  rroo  tthheeaatteerr
bbeezzooeekktt,,  wwaacchhtt  eeeenn  wwaarrmmee  llaapp--
ppeennddeekkeenn  vvaann  ssllaappssttiicckk,,  ccoonnffee--
rreennccee,,  ssiinngg--aa--lloonngg  eenn  mmaaggiisscchhee
ttrraannssffoorrmmaattiieess,,  zzoo  bbeelloooofftt  ddee
tthheeaatteerrbbrroocchhuurree..  DDee  kkoommiisscchhee
rreevvuuee  ((vvoooorr  aallllee  lleeeeffttiijjddeenn))  vveerrtteelltt
hheett  sspprrooookkjjee  vvaann  AAsssseeppooeesstteerr,,
mmaaaarr  ddaann  nneett  eevveenn  aannddeerrss..  MMeett
oonnddeerr  aannddeerreenn  AArrjjaann  EEddeerrvveeeenn  eenn
AAlleexx  KKllaaaasssseenn..  TTee  zziieenn  oopp  vvrriijjddaagg
3300  nnoovveemmbbeerr  eenn  zzaatteerrddaagg  11
ddeecceemmbbeerr  vvaannaaff  1199..0000  uuuurr,,
kkaaaarrtteenn  vvaannaaff  nneeggeennttiieenn  eeuurroo..  
ZZiiee  wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll..  

/Van Velzen 
in Effenaar
WWiiee  kkaann  ‘‘BBaabbyy  ggeett  hhiigghheerr’’  nniieett
mmeeeebbllèèrreenn??  OOookk  zziijjnn  aannddeerree  hhiittss
‘‘BBuurrnn’’  eenn  ‘‘DDeeeepp’’  zziijjnn  nniieett  vvaann  ddee
rraaddiioo  wweegg  ttee  ssllaaaann..  ZZaatteerrddaagg  11
ddeecceemmbbeerr  ttrreeeeddtt  ppiiaanniisstt  eenn
zzaannggeerr  RRooeell  vvaann  VVeellzzeenn  mmeett  zziijjnn
bbaanndd  oopp  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr..  HHeett
ppuubblliieekk  wwaacchhtt  ddaaaarr  mmeetteeeenn  eeeenn
ffiijjnn  eexxttrraaaattjjee  mmeett  ddee  vvrroolliijjkkee  bbaanndd
LLeeaaff,,  bbeekkeenndd  vvaann  ddee  ttoopp--4400--hhiitt
‘‘WWoonnddeerrwwoommaann’’..  VVaannaaff  2200..0000
uuuurr,,  eennttrreeee  vveeeerrttiieenn  eeuurroo..  
ZZiiee  wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll..

/Te zwaar 
geen bezwaar?
OOvveerrggeewwiicchhtt  ssttaaaatt  cceennttrraaaall
ttiijjddeennss  ddee  lleezziinngg  ‘‘TTee  zzwwaaaarr  ggeeeenn
bbeezzwwaaaarr??’’,,  mmaaaannddaaggaavvoonndd  33
ddeecceemmbbeerr  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..
PPrrooff..ddrr..  JJaaaapp  SSeeiiddeellll,,  hhoooogglleerraaaarr
vvooeeddiinngg  eenn  ggeezzoonnddhheeiidd  aaaann  ddee
AAmmsstteerrddaammssee  VVUU,,  ggaaaatt  vvaannuuiitt
vveerrsscchhiilllleennddee  iinnvvaallsshhooeekkeenn  iinn  oopp
ddee  aaaannppaakk  vvaann  hheett  pprroobblleeeemm  vvaann
oovveerrggeewwiicchhtt  eenn  oopp  vvrraaggeenn  aallss  wwiiee
hhiieerrvvoooorr  ((mmeeddee))vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk
iiss  eenn  ooff  ddee  oovveerrhheeiidd  wweelllliicchhtt
mmaaaattrreeggeelleenn  mmooeett  nneemmeenn..  NNaa  ddee
lleezziinngg  iiss  ddee  ddooccuummeennttaaiirree  ‘‘SSuuppeerr
SSiizzee  MMee’’  ttee  zziieenn,,  wwaaaarrvvoooorr
rreeggiisssseeuurr  MMoorrggaann  SSppuurrlloocckk  ddeerrttiigg
ddaaggeenn  llaanngg  ddrriiee  mmaaaall  ddaaaaggss  bbiijj
MMccDDoonnaalldd’’ss  aatt..  VVaannaaff  1199..3300  uuuurr..  

Voetbal en cultuur met een tikkeltje zuur
‘Johan Derksen, voetbal- en tv-
persoonlijkheid, rookt eens
een sigaartje, draait een
plaatje, runt een blaadje en dat
allemaal voor ons’, jubelt de
fanclub op zijn site. Op de
tribunes van menig Nederlands
voetbalstadion wordt echter
aanzienlijk minder gejubeld als
de voetbalcommentator, in een
column of op tv, weer eens zijn
vaak zure zegje heeft gedaan.
Donderdag 6 december is hij te
gast aan de TU/e.

De verwensingen en zelfs
bedreigingen aan zijn adres zijn
haast een vast onderdeel van zijn
dagelijkse bestaan geworden.
Zonder bodyguards een voetbal-
wedstrijd bezoeken is er dan ook
niet meer bij, zo bekende de
sportjournalist een paar
maanden terug in ‘RTL
Boulevard’. Oud-voetballer en
Voetbal International-hoofd-
redacteur Derksen, vooral
bekend van het tv-programma
‘Voetbal Insite’ en als vaste ana-
lyticus bij eredivisiewedstrijden,
staat dan ook bekend als één van
de grootste critici in de
Nederlandse sportjournalistiek.
“Als hoofdredacteur van VI een
machtig man in de zwaar opge-
fokte voetbaljungle, weet hij er
met grote regelmaat in te slagen
met Jan en alleman voor het
leven gebrouilleerd te raken. In
z’n ongebreidelde arrogantie
mag hij schofferen wie hij wil en
is voorts hogelijk verbaasd als
een bonte optocht van tot in het
diepst van hun ziel gekrenkte
prooien zich kokhalzend van
hem afkeert”, omschreef

Volkskrant-columnist Frans
Muthert Derksen eens.

Muziekliefhebber
Minder bekend is dat Derksen
groot muziekliefhebber is. Zo
was hij in het verleden manager
van bluesband Cuby and the
Blizzards en presenteert hij
wekelijks ‘Muziek voor volwas-
senen’ bij Radio Rijnmond.
Derksen richt zich hiermee op
‘oudere jongeren die de ontwik-
keling van de popmuziek vanaf
het begin meemaakten’, voor
wie hij draait uit eigen kast: van
The Beatles, James Brown en
Cliff Richard tot Roy Orbison,
Elvis Presley en Johnny Lion and
the Jumping Jewels. Want tegen-
woordig ‘stuit je vooral op schijt-
lollige diskjockeys die een
vermogen verdienen en je toe-
spreken alsof ze het tegen een
kleuter hebben’, stelt Derksen.
In het Gaslab komen voetbal en
cultuur op donderdag 6 decem-
ber samen, als SG-medewerker
David Ernst met Derksen praat
over muziek, maar natuurlijk
ook over voetbal. Onder meer
fragmenten uit de documen-
taires ‘Daar hoorden zij engelen
zingen’ en ‘Johan Cruijff: en un
momento dado’ komen ter
sprake, evenals Derksens eigen
optredens als voetbalcommen-
tator in de media. Maar, zegt
Ernst: “We hopen vooral zijn
passie voor muziek naar boven
te brengen, zodat mensen naar
huis gaan met een iets ander
beeld dan dat van die norse man
van tv. En vooruit, hopelijk
pikken we ook nog een paar
scoops uit de voetbalwereld op.” 

Ook te gast in het Gaslab is oud-
voetballer Björn van der Doelen
(onder andere PSV, FC Twente
en NEC), die optreedt met ‘de
rest van het orkest’. Volgens
Studium Generale zingt Van der
Doelen als een ronkende blues-
man, schuwt hij de hart-
verscheurende smartlap niet en

weet hij ook de feestelijke kant
van het leven goed te raken./.
Johan Derksen en Björn van der Doelen,
donderdag 6 december vanaf 20.30 uur
in het Gaslab op het TU/e-terrein. 
De entree is gratis.

Campingdisco
MMuuzziieekk  vvaann  nnuu,,  hhiittjjeess  vvaann  ttooeenn,,
DDuuiittssee  eelleekkttrroo  eenn  FFrraannssee  hhiipphhoopp  vvaann
ddjj’’ss  LLuussttiiggee  LLoollaa  eenn  WWeellttsscchhmmeerrzz  --
eenn  ddaatt  aalllleess  iinn  eeeenn  ssffeeeerr  vvaann  uunnddeerr--
ggrroouunndd  bbiinnggoo,,  ppiinnggppoonngg,,  ccaammppiinngg--
mmeeuubbiillaaiirr  eenn  aannddeerrssoooorrttiiggee  kknneeuu--
tteerriiggee  HHoollllaannddssee  ggeezzeelllliigghheeiidd..  DDaatt  iiss
iinn  eeeenn  nnootteennddoopp  CCaammppiinnggddiissccoo,,  oopp
zzaatteerrddaagg  11  ddeecceemmbbeerr  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr..
HHeett  ffeeeessttjjee  iiss  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr
EEeennhheeiiddss--wwoorrsstt,,  eeeenn  ggeezzeellsscchhaapp  vvaann
vviijjff  BBrraabbaannttssee  vvrroouuwweenn  ddiiee  eeeenn  vveerr--
nniieeuuwweenndd  aalltteerrnnaattiieeff  wwiilllleenn  bbiieeddeenn
vvoooorr  hheett  uuiittggaaaannssppuubblliieekk..  CCaammppiinngg--
ddiissccoo  dduuuurrtt  vvaann  2233..0000  ttoott  0044..0000  uuuurr,,
ddee  eennttrreeee  bbeeddrraaaaggtt  zzeevveenn  eeuurroo..

De hoogleraar, de kunst en het geld
Trends en actualiteiten binnen
de wereld van kunst en cultuur
staan centraal tijdens ‘Op
Spraak’, zondagmiddag 2
december in Plaza Futura. Eén
van de gasten is dit keer TU/e-
hoogleraar prof.dr. Bert Meijer,
die als sidekick van gespreks-
leider Luk Sponselee samen
met verschillende gasten het
onderwerp kunst en geld te lijf
gaat.

Het praatprogramma ‘Op
Spraak’ doet een beetje denken
aan de talkshow ‘Spam!’ (in het
verleden in grand café Berlage,
tegenwoordig in het Muziek-
centrum Frits Philips), met
gasten uit de wereld van kunst,
cultuur, politiek en media.
Gieske Bienert, bij Plaza Futura
medeverantwoordelijk voor de

programmering, begrijpt de
vergelijking, maar stelt: “Spam!
is wat vlakker en breder, wij
hopen met Op Spraak iets meer
de diepte in te gaan.”
In de aankomende tweede editie
van Op Spraak staat de finan-
ciële kant van de kunsten
centraal. “Een heel specifiek
onderwerp, maar het gesprek
moet niet teveel ‘inside’
worden”, aldus Bienert. Reden
om dit keer TU/e-hoogleraar
Bert Meijer uit te nodigen als
tafelheer. “Hij praat vlot, is geïn-
teresseerd in kunst en cultuur,
maar staat er toch iets verder
vanaf dan onze andere gasten.
Vanuit een soort naïviteit weet
hij daardoor hopelijk iets
andere, verrassende vragen te
stellen en verwoordt hij daarmee
de stem van het publiek.”

Zondagmiddag schuift onder
andere Theatergroep Alaska aan,
die samen met een marketing-
bureau een nieuw voorstellings-
concept heeft uitgedokterd om
theater gratis te kunnen aan-
bieden aan het publiek.
“Bedrijven kunnen bijvoorbeeld
een deel van het decor kopen,
waarop logootjes van alle deel-
nemende bedrijven staan, of ze
‘kopen’ een acteur die halver-
wege de voorstelling een keer
hun merknaam noemt”, legt
Bienert uit.
Verder zijn er gesprekken met
de oprichters van het nieuwe
theatergezelschap Afslag Eind-
hoven en met kunstenaar Rik
van Iersel, die het respectievelijk
met en zonder overheidssubsi-
die moeten doen. Bienert: “De
overkoepelende vraag zal zijn:

de overheid stuurt erop aan dat
de kunstenaar meer een onder-
nemer moet worden, maar is dat
wel wenselijk?”
Tot slot gaan beleidsmakers van
verschillende gemeentes in
gesprek over de voors en tegens
van specialiseren of ‘de breedte’.
Bienert: “Arnhem profileert zich
bijvoorbeeld als modestad,
Eindhoven afficheert zich vooral
met technologie, terwijl Tilburg
juist voor de breedte van de
kunst kiest.”
Na afloop is er muziek van C.I.B.
en Woody & Paul./.
Op Spraak, zondag 2 december vanaf
14.00 uur in Plaza Futura. De entree is
gratis, reserveren gewenst (tel. 040-
2946848). De volgende edities zijn op 3
februari en 9 maart.
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10/ Studentenleven

En hoe is het in Milaan?

Sinds begin september
ben ik in Italië om als
Erasmus-student voor
één semester aan de
Politecnico di Milano te
studeren. Het studiejaar

is hier pas in oktober
begonnen, waardoor ik de
tijd heb gehad om eerst
een intensieve cursus
Italiaans te volgen in
Como. Geen overbodige
luxe, want de Italiaanse
studenten spreken geen
Engels. Naast driemaal
per week Italiaanse taalles
heb ik mijn vakken toch
zo kunnen kiezen dat ik
ze allemaal in het Engels
kan volgen - al moet ik
hiervoor wel vaak naar het
vijftig kilometer verderop
gelegen Lecco reizen.
Deze plaats ligt in de
bergen aan het Como-
meer. Dit is wel een
prettige afwisseling met
het drukke Milaan. Ik heb
daar de kans wat frisse
lucht te tanken.

In Lecco neem ik onder
andere deel aan een
project waarin het histo-
rische stadje Brivio wordt
geanalyseerd. Hierbij
onderzoeken we onder
andere wat er aan historie
nog is terug te vinden,
welke afbraak er op dit
moment aan de gebou-
wen plaatsvindt en hoe dit
in de toekomst is te voor-
komen.
Het echte studentenleven
speelt zich echter af in
Milaan en dit is dan ook
de reden om hier te
wonen. Voor de circa
duizend buitenlandse
studenten worden elke
week negen feesten geor-
ganiseerd, waarbij
studenten gratis entree
hebben in de grote clubs

van Milaan. Dit scheelt al
snel twintig euro, maar
deze worden natuurlijk
snel terugbetaald als je
tien euro voor een
drankje moet betalen.
Er zijn echter ook nog
altijd de bars waar je heen
kunt gaan voor een aperi-
tivo. Dit betekent dat je
wat te drinken moet
kopen, maar daarna
zoveel als je wilt mag eten
van het buffet. 
Dat Milaan relatief duur
is vergeleken met de rest
van Italië, maakt het aan-
trekkelijk om in de week-
enden de omgeving te
verkennen. De grote
steden in het noorden heb
ik al bezocht en een
bezoek aan Ferrari mag
natuurlijk niet ontbreken.

Het zuiden komt ook nog
aan de beurt, maar dit zal
iets voor de kerstvakantie
worden. Wellicht kan ik
mezelf dan ook opladen
voor februari, want dan
heb ik het nadeel dat de

semesters in Eindhoven
en Milaan overlappen.

Saluti e a presto!

Wout Ruijs, student
Bouwkunde

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.

Boksen en kickboksen bij nieuwe sportclub
Eindhoven heeft er bin-
nenkort een studenten-
sportvereniging bij:
Impact. De club, die zich
gaat bezighouden met
boksen en kickboksen,
hoopt in februari de eerste
algemene ledenvergadering
te houden. De aspirant-
ledenlijst telt momenteel
zo’n dertig namen, laat
voorzitter Johan Aders
weten.
Kickbokstrainingen zijn er
al op het Studentensport-
centrum (SSC), net als
bokstrainingen. En volgens
de voorzitter trekken die
ruim voldoende studenten.
Aders schat dat de begin-

nerstraining op dins-
dagavond wekelijks zo’n
twintig man trekt en de
gevorderdenavond -op
vrijdag- trekt tussen de vijf
en vijftien kickboksers. De
bokstrainingen zouden
een nog hogere opkomst
kennen.
Een van de doelen van de
oprichting van een club is
het niveau van de twee
sporten op het SSC om-
hoog te trekken. Volgens
Aders, die tevens assistent-
trainer kickboksen is bij
het SSC, lopen er zo’n tien
goede kickboksers rond bij
de SSC-trainingen, waar-
van er drie zeer getalen-

teerd zijn. Aders wil met
deze mensen aan wedstrij-
den en toernooien gaan
meedoen, zoals het Neder-
lands studentenkampioen-
schap.
De trainingen op het SSC
blijven zoals ze zijn, maar
er is nog geen website,
clubhonk of borrelavond.
Dat komt later aan de orde.
“Impact moet een léuke
vereniging worden, verge-
lijkbaar met de andere
sportverenigingen. Kick-
boksen heeft een negatieve
naam. Maar het is hele-
maal geen nare of
agressieve sport.”/.

Tegenvallend aantal TU/e-
inschrijvingen Batavierenrace
In Eindhoven hebben zich
momenteel 23 teams in-
geschreven voor de
komende Batavierenrace.
Vorig jaar waren dat er
ruim 10 meer en daarmee
valt het aantal aanmel-
dingen de ESSF ‘een
beetje tegen’.

Op zaterdag 26 april 2008
wordt voor de 36ste keer de
Batavierenrace gelopen, de
grootste estafetteloop ter
wereld waarbij in totaal 185
kilometers moeten worden
afgelegd. Jaarlijks doen
ruim 7.500 studentatleten
mee aan het evenement. 
De inschrijving voor de
komende editie sluit
morgen, vrijdag 30 novem-
ber. Met 23 ingeschreven
teams, waarvan er 5 nog
moeten bevestigen, valt het
Eindhovense aandeel dit
jaar wat tegen, aldus de
Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF).

Vice-voorzitter Melvin
Nolet verwacht dat zich
deze week hooguit nog één
of twee ploegen zullen
melden, maar daarmee
blijft het aantal nog altijd
flink achter bij de 34 teams
van vorig jaar. Nolet ziet
een verklaring in het feit
dat de komende Bata-
vierenrace in een
tentamenweek valt, “wat
voor veel studenten een
drempel is om deel te
nemen.”
Bijkomend probleem voor
het Eindhovense universi-
teitsteam, waarvoor tradi-
tiegetrouw de snelste
lopers bij elkaar worden
gezocht, is dat studenten-
atletiekvereniging Asterix
haar sterkste wapens in de
strijd komend jaar waar-
schijnlijk spaart voor de
eerste competitie-baan-
wedstrijd, die in hetzelfde
weekend valt als de
Batavierenrace. “Dit zal

Eindhoven een kleinere
kans op de overwinning
geven, maar we blijven op-
timistisch en gaan gewoon
voor de winst”, aldus Nolet. 
Volgens de ESSF-
bestuurder is het universi-
teitsteam voor goede
atleten bovendien niet
alleen afhankelijk van
Asterix, maar hebben ook
de verenigingen Squadra
Veloce (triatlon/wielren-
nen) en All Terrain (out-
doorsport) prima lopers in
huis. Daarbij is ook de jaar-
lijkse Dommelloop over
het TU/e-terrein, in maart,
een belangrijke graad-
meter voor potentiële
lopers voor het universi-
teitsteam voor de ‘Bata’. En
de definitieve samen-
stelling daarvan hoeft pas
twee dagen ná de Dommel-
loop aan de organisatie te
worden doorgegeven,
aldus Nolet./.

VVoeloelen meten met jje e vvoetoetenen
““HHeett  iiss  nneett  eeeenn  ssttooffzzuuiiggeerr””,,
zzeeggtt  eeeenn  ssttuuddeenntt  oovveerr  éééénn  vvaann
ddee  aauuttoo’’ss  wwaaaarriinn  hhiijj  zzoojjuuiisstt
eeeenn  pprrooeeffrriittjjee  hheeeefftt  ggeemmaaaakktt..
OOpp  ddiinnssddaaggmmiiddddaagg  2277
nnoovveemmbbeerr  pprroobbeeeerrddeenn  2244
ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  mmaasstteerr
AAuuttoommoottiivvee  EEnnggiinneeeerriinngg  88
aauuttoo’’ss  mmeett  vveerrsscchhiilllleennddee
ssoooorrtteenn  aaaannddrriijjvviinnggeenn  uuiitt..  DDiitt
jjaaaarrlliijjkkss  tteerruuggkkeerreennddee  eevveennee--
mmeenntt  ddiieenntt  oomm  ddee  ssttuuddeenntteenn
eeeennss  mmeett  ddee  vvooeetteenn  ddee  vveerr--
sscchhiilllleenn  ttee  llaatteenn  vvooeelleenn
ttuusssseenn  hheett  rriijjggeeddrraagg  vvaann  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  ggeewwoonnee  aauuttoo  eenn  eeeennttjjee  mmeett
ccoonnttiinnuu  vvaarriiaabbeellee  ttrraannssmmiissssiiee..  ““WWee  lleerreenn
hhiieerroovveerr  vveeeell  tthheeoorriiee  eenn  hheett  iiss  ddaann  hheeeell
nnuuttttiigg  oomm  aall  ddiiee  ggeettaalllleettjjeess  ttee  oonnddeerrbboouuwweenn
mmeett  wwaatt  ggeevvooeell””,,  zzeeggtt  AAuuttoommoottiivvee--ssttuuddeenntt
RRoobbiinn  MMeeeesstteerrss..  ““HHeett  iiss  ooookk  ggeewwoooonn  lleeuukk  oomm
iinn  aall  ddiiee  vveerrsscchhiilllleennddee  aauuttoo’’ss  ttee  rriijjddeenn””,,  vvaalltt
eeeenn  mmeeddeessttuuddeenntt  hheemm  bbiijj..
DDee  pprrooeeffrriitt  vvooeerrtt  oovveerr  ddee  KKeennnneeddyyllaaaann,,  ddee
AA5500  oopp,,  ttoott  VVeegghheell  eenn  ddaann  wweeeerr  tteerruugg..  LLaanngg
ggeennooeegg  oomm  ttee  mmeerrkkeenn  ddaatt  eeeenn  aauuttoo  mmeett  nnaaaasstt
ddee  bbeennzziinneemmoottoorr  eeeenn  eelleekkttrroommoottoorr  --zzooaallss  iinn
ddee  aaaannwweezziiggee  TTooyyoottaa  PPrriiuuss--  wweelliisswwaaaarr  ssnneell
ooppttrreekktt,,  mmaaaarr  bbiijj  hhooggeerree  ssnneellhheeddeenn  wweeiinniigg
eexxttrraa  ppoowweerr  kkaann  ooppbbrreennggeenn..  DDaatt  iiss  wweell

aannddeerrss  bbiijj  ddee  ssppeecciiaaaall  ggeepprreeppaarreeeerrddee
VVoollkksswwaaggeenn  NNeeww  BBeeeettllee  ddiiee  oonnddeerrzzooeekkss--
iinnssttiittuuuutt  TTNNOO  vvoooorr  eeeenn  mmiiddddaagg  uuiittlleeeennddee..  
DDiiee  lloooopptt  aallttiijjdd  oopp  eeeenn  eelleekkttrroommoottoorr,,  ddiiee  zzoo
nnuu  eenn  ddaann  wwoorrddtt  ooppggeellaaddeenn  mmeett  eeeenn  bbeesscchheeii--
ddeenn  ddiieesseellmmoottoorrttjjee..  DDee  ffoorrssee  eelleekkttrroommoottoorr
zzoorrggtt  eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  KKeevveerr  iinn  zzeevveenn  sseeccoonnddeenn
oopp  hhoonnddeerrdd  kkiilloommeetteerr  ppeerr  uuuurr  zziitt..  EEnn  ddoooorr  ddee
222200  ppkk’’ss  hheeeefftt--iiee  zzeellffss  ddaann  nnoogg  fflliinnkk  wwaatt
rreesseerrvveess  oovveerr..  MMeeeesstteerrss::  ““AAllss  iikk  mmooeesstt
kkiieezzeenn,,  zzoouu  iikk  ddeezzee  wwaaggeenn  kkooppeenn..  HHeett  iiss  ddee
ssppoorrttiieeffssttee  ddiiee  eerrbbiijj  zziitt  eenn  ttoocchh  iiss--iiee  nnoogg  eeeenn
ssttuukk  zzuuiinniiggeerr  ddaann  ddee  nnoorrmmaallee  ddiieesseellvveerrssiiee..””

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

GEWIS-representant in carnavalszaken

Studievereniging GEWIS
heeft sinds vorige week
woensdag haar eerste
Prins Carnaval. Eerstejaars
student Joey Claessen uit
Echt -prins Joey 1- is tot en
met carnavalsdinsdag de
representant van GEWIS
in carnavalszaken. Joey
werd in het Gaslab geïnau-
gureerd, tijdens een heuse
carnavalszitting, georga-
niseerd door het Lim-
burgse dispuut GELIMBO.
Echt druk was het met
veertig betalende bezoe-
kers niet, vorige week
woensdag in het Gaslab.

Maar het twintigkoppig
Eindhovense dweilorkest
De Hurkers, dat zich op het
laatste moment aan-
meldde, maakte de zaal
‘toch redelijk gevuld’,
aldus Rob Ritzen van
GELIMBO. Hij denkt dat
veel studenten zijn wegge-
bleven omdat ze bang
waren dat alles in het
Limburgs zou gaan. Een
foute aanname: het enige
Limburgs zat in een paar
liedjes en die hadden de
nijvere GELIMBO’ers
voorzien van Nederlands-
talige boventitels. De rest

van de acts waren voor elke
Nederlander te verstaan.
Ritzen laat zich er niet door
uit het veld slaan - volgend
jaar komt er weer een
zitting, voorspelt hij.
Joey hoeft in de tussentijd
niet veel te doen. Pas met
carnaval moet hij echt aan
de bak. Op carnavals-
zondag de receptie bij de
Eindhovense carnavalsfe-
deratie, ‘s maandags naar
Maastricht en vervolgens
de carnavalsborrels van de
andere studieverenigingen
bezoeken. Als die er zijn,
laat Ritzen weten./.

Prins Joey 1 op het podium in het Gaslab. Foto: Rien Meulman
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BBeelllleefflleeuurr  vviinnddtt  hheett  llaassttiigg  ttee
zzeeggggeenn  ooff  hhiieerr  eeeenn  mmaann  ooff
eeeenn  vvrroouuww  wwoooonntt..  VVaannwweeggee
ddee  ssppeelllleenn  ddiiee  oopp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  ttee  zziieenn  zziijjnn,,  nneeiiggtt  zzee
eerrnnaaaarr  ddaatt  hheett  ddee  kkaammeerr  vvaann
eeeenn  mmaann  iiss..  OOookk  ddeennkktt  zzee  ddaatt
eeeenn  vvrroouuww  mmeeeerr  aacccceessssooiirreess
zzoouu  hheebbbbeenn,,  mmaaaarr  zzee  ttwwiijjffeelltt
wweeeerr  aallss  zzee  zziieett  ddaatt  ddee  bbrriill
vvaann  ddee  wwcc  nniieett  oommhhoooogg  ssttaaaatt..
HHeett  iiss  nniieett  eeeenn  oonnttzzeetttteenndd
ccrreeaattiieevvee  ggeeeesstt,,  dduuss  zzee  ddeennkktt
ddaatt  hhiijj  eeeenn  wwaatt  zzwwaaaarrddeerree
tteecchhnniisscchhee  ssttuuddiiee  ddooeett..  HHiijj
hheeeefftt  eeeenn  oonnttzzeetttteenndd  ggrroottee
kkaammeerr,,  dduuss  hhiijj  zzaall  nniieett  ddee
jjoonnggssttee  bbeewwoonneerr  vvaann  hheett
hhuuiiss  zziijjnn..  HHiijj  iiss  vvoollggeennss  hhaaaarr
ddeerrddeejjaaaarrss..  HHoobbbbyy’’ss  zziijjnn  nnaa--
ttuuuurrlliijjkk  ppuuzzzzeelleenn  eenn  ssppeellllee--
ttjjeess  ssppeelleenn..  DDee  ssppeelllleenn  ddooeenn
hhaaaarr  ddeennkkeenn  aaaann  KKnniigghhttss  ooff
tthhee  KKiittcchheenn  TTaabbllee..  IInnmmiiddddeellss
iiss  MMaarrnniixx  ttee  hhuullpp  ggeesscchhootteenn..
HHiijj  bbrreennggtt  BBeelllleefflleeuurr  aaaann  hheett
ttwwiijjffeelleenn  oovveerr  hheett  ggeessllaacchhtt
vvaann  ddee  bbeewwoonneerr..  HHeett  kkoozziijjnn
vvaann  hheett  ddaakkrraaaamm  iiss  ggeevveerrffdd,,
eerr  lliiggggeenn  aalllleerrlleeii  ffrruuttsseellss  oopp
hheett  ttaaffeellttjjee  eenn  ooookk  hheett  ddeekk--
bbeedd  lliijjkktt  mmeeeerr  vvrroouuwweelliijjkk  ddaann
mmaannnneelliijjkk..  BBeelllleefflleeuurr  ooppppeerrtt
ddaatt  hhiijj  mmiisssscchhiieenn  eeeenn  vvrriieennddiinn

hheeeefftt  ddiiee  vveeeell  iinnvvllooeedd  oopp  hheemm
hheeeefftt,,  ooff  mmiisssscchhiieenn  zziijjnn  hheett
ttwweeee  mmeennsseenn  ddiiee  ssaammeenn--
wwoonneenn..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  sslluuiitt  zzee
zziicchh  ttoocchh  bbiijj  MMaarrnniixx  aaaann,,
vvoooorraall  vvaannwweeggee  hheett  ggrrooeennee
ddiinnggeettjjee  aaaann  ddee  mmuuuurr  iinn  ddee
wwcc..  OOvveerr  ddee  ssttuuddiiee  bblliijjvveenn  ddee
mmeenniinnggeenn  vveerrddeeeelldd..  MMaarrnniixx
ddeennkktt  aaaann  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
vvaannwweeggee  hheett  oooogg  vvoooorr  ddeettaaiill
iinn  ddee  iinnrriicchhttiinngg  eenn  hheett  kklleeuurr--
ggeebbrruuiikk..  RRuuuudd  ggeeeefftt  aaaann  ddaatt
hheett  ooookk  WWiisskkuunnddee  ooff  IInnffoorr--
mmaattiiccaa  zzoouu  kkuunnnneenn  zziijjnn,,  vvaann--
wweeggee  ddee  ppuuzzzzeell  eenn  ddee  ssppeellllee--
ttjjeess..  DDee  iinnhhoouudd  vvaann  ddee  kkooeell--
kkaasstt  iiss  nniieett  eerrgg  vveerrrraasssseenndd::
ggeezzoonnddee  ssppuulllleenn  eenn  eeeenn
kkaanntt--eenn--kkllaaaarr  mmaaaallttiijjdd..
DDee  oommvvaanngg  vvaann  ddee  kkaammeerr
ddooeett  MMaarrkk  vveerrmmooeeddeenn  ddaatt
hheett  hhiieerr  oomm  eeeenn  oouuddeerreejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  ggaaaatt..  HHiijj  ggookktt  oopp
vviieerrddeejjaaaarrss..  DDee  ppuuzzzzeell  oopp  ddee
ttaaffeell  ggeeeefftt  vvoooorr  hheemm  aaaann  ddaatt
hheett  iieemmaanndd  iiss  ddiiee  eeeenn  wwaatt
zzwwaaaarrddeerree  tteecchhnniisscchhee  ssttuuddiiee
ddooeett..  ZZoowweell  MMaarrkk  aallss  PPaauull
ttwwiijjffeelltt  eerr  nniieett  aaaann  ddaatt  ddiitt  eeeenn
vvrroouuwweennkkaammeerr  iiss..  PPaauull
vvrraaaaggtt  zziicchh  aaff  ooff  hheett  ttooiilleett
wweell  eeeenn  wweerrkkeenndd  ttooiilleett  iiss..
MMiisssscchhiieenn  iiss  hheett  eeeenn  ccrreeaattiieeff

ddiinnggeettjjee  ddaatt  vveerrddeerr  nneerrggeennss
ttooee  ddiieenntt..  ZZee  vveerrbbaazzeenn  zziicchh
ooookk  oovveerr  wwaatt  oonnddeerr  hheett  ttooiilleett
lliiggtt;;  eeeenn  ssttooeepptteeggeell  ooff  eeeenn
bbooeekk..  DDee  kkaammeerr  iiss  vvoollggeennss
PPaauull  ttee  nneettjjeess  vvoooorr  iieemmaanndd
ddiiee  eeeenn  zzwwaaaarr  tteecchhnniisscchhee
ssttuuddiiee  ddooeett..  DDee  vvaaggee  llaammpp
nnaaaasstt  ddee  bbaannkk  wwiijjsstt  oopp  eeeenn
ccrreeaattiieevvee  ssttuuddiiee..  NNaaaasstt  ddee
bbaannkk  lliiggtt  ooookk  iieettss  wwaatt  oopp  eeeenn
sskkiippppyybbaall  lliijjkktt,,  ooookk  eeeenn  aaaann--
wwiijjzziinngg  vvoooorr  eeeenn  ccrreeaattiieevvee
ssttuuddiiee..  MMaaaarr  ddee  kkaammeerr  iiss  ooookk
wweeeerr  nniieett  eeeenn  oonnttzzeetttteennddee
cchhaaooss,,  dduuss  zzee  iiss  nniieett  ttee  ccrreeaa--
ttiieeff..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  wwoorrddeenn  zzee
hheett  eerroovveerr  eeeennss  ddaatt  hheett  BBoouuww--
kkuunnddee  mmooeett  zziijjnn..  OOookk  MMaarrkk
eenn  PPaauull  nnooeemmeenn  ppuuzzzzeelleenn  eenn
ssppeelllleettjjeess  ssppeelleenn  aallss  hhoobbbbyy’’ss..
ZZee  hhoouuddtt  eerr  vveerrddeerr  vvaann  oomm  ttee
cchhiilllleenn  oopp  ddee  zziittzzaakk,,  ooff  oomm  ttee
lleezzeenn..  DDee  KKnniigghhttss  ooff  tthhee
KKiittcchheenn  TTaabbllee  wwoorrddeenn  wweeddeerr--
oomm  ggeennooeemmdd  aallss  vveerreenniiggiinngg
wwaaaarrbbiinnnneenn  ddeezzee  ppeerrssoooonn
aaccttiieeff  zzoouu  kkuunnnneenn  zziijjnn..  ZZee
hheeeefftt  ggeezzoonndd  eetteenn,,  yyoogghhuurrtt
vvoooorr  ddee  mmuueessllii  eenn  vveerrssggeeppeerr--
ssttee  vvrruucchhtteennssaappjjeess  iinn  hhaaaarr
kkooeellkkaasstt..  AAllss  zzee  aall  aallccoohhooll  iinn
hhuuiiss  hheeeefftt,,  ddaann  iiss  ddaatt
mmooeezzeell..

HHiieerr  wwoonneenn  MMaaaarrtteenn  vvaann
ZZuuiilliicchheemm  eenn  MMaarrlloouu  DDiirrkkss..
MMaaaarrtteenn  iiss  zzeevveennddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  WWeerrkkttuuiiggbboouuww--
kkuunnddee  eenn  MMaarrlloouu  ssttuuddeeeerrtt
VVooeeddiinngg  eenn  GGeezzoonnddhheeiidd  iinn
WWaaggeenniinnggeenn..  ZZee  wwoooonntt  nnuu
ssaammeenn  mmeett  MMaaaarrtteenn  oommddaatt
zzee  oopp  ssttaaggee  iiss  iinn  MMaaaass--
ttrriicchhtt..  ZZee  hheebbbbeenn  eellkkaaaarr
lleerreenn  kkeennnneenn  ttiijjddeennss  eeeenn
bbaasskkeettbbaall--uuiittssttaappjjee..  OOookk
uuiittggaaaann  eenn  kkookkeenn  zziijjnn
ggeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee
hhoobbbbyy’’ss..  MMaaaarrtteenn  hhoouuddtt
vvaann  bboorrddssppeelllleenn,,  mmaaaarr  hhiijj
zziitt  nniieett  bbiijj  ddee  KKnniigghhttss  ooff
tthhee  KKiittcchheenn  TTaabbllee..  DDee
iinnhhoouudd  vvaann  ddee  kkooeellkkaasstt  iiss
vveerrrraasssseennddeerr  ddaann  hhiieerr--
nnaaaasstt  bbeesscchhrreevveenn;;  kkaaaass
vvoooorr  ttoossttii’’ss,,  bbiieerr,,  wwiijjnn,,
wwooddkkaa,,  ggeemmbbeerr,,  TThhaaiissee
wwookkssaauuss,,  aaaarrddbbeeiieenn--
ppeeppeerrssaauuss,,  wwoorrtteellss,,  mmeellkk
eenn  hhoonniinngg..  VVeerrddeerr  hheebbbbeenn
zzee  ooookk  eeeenn  oonnttzzeetttteenndd  uuiitt--
ggeebbrreeiiddee  ccoolllleeccttiiee  kkrruuiiddeenn..
HHeett  mmeeeesstt  ttrroottss  zziijjnn  zzee  oopp
ddee  zziittzzaakk  eenn  ddee  zzeellffggee--
vveerrffddee  wwcc..

Het sleutelgat

HHeett  hheeeellaall  iiss  ggeewwoooonn
eerrgg  sslleecchhtt  ggeeoorrggaannii--
sseeeerrdd

““EEeerrsstt  zzaagg  iikk  aalllleeeenn  ddee
mmooooiiee  kkaanntteenn  vvaann  hheett
oouuddeerr  wwoorrddeenn..  MMaaaarr  oouuddeerr
wwoorrddeenn,,  bbeetteekkeenntt  ggeewwoooonn
kkeeiihhaarrddee  aaffttaakkeelliinngg!!””,,
zzeeggtt  ZZiinneebb  mmeett  ggrroottee
vveerrbbiitttteerriinngg  iinn  hhaaaarr  sstteemm..
ZZee  wwiijjsstt  nnaaaarr  ddee  lliicchhttee
ttrreekkkkeenn  oomm  hhaaaarr  mmoonndd  ddiiee
wwaatt  ddiieeppeerr  wwoorrddeenn  aallss  zzee
llaacchhtt..  IIkk  vviinndd  hhaaaarr  mmooooii..
DDee  vvoollggeennddee  ddaagg  lloooopp  iikk  ddee
HHEEMMAA  bbiinnnneenn  vvoooorr  ddaagg--
ccrrèèmmee..  EErr  ssttaaaann  vveerrsscchhiill--
lleennddee  ppoottjjeess  ccrrèèmmee  vvoooorr
mmeennsseenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee
lleeeeffttiijjddeenn..  ZZoo  ooookk  vvoooorr  2255--
pplluusssseerrss..  ‘‘TTeerr  vvoooorrkkoommiinngg
vvaann  ddee  eeeerrssttee  tteekkeenneenn  vvaann
oouuddeerrddoomm..’’  SSlliikk..  HHeett  iiss
eecchhtt  wwaaaarr!!  HHeett  ttiijjddppeerrkk  ddaatt
iikk  nnoogg  eeeenn  jjoonnggee  hhuuiidd  hhaadd,,
iiss  vvoooorrbbiijj..  FFiinniittoo!!  EEeenn
ggeellaaaatt  lliijjkkeenndd  oopp  ddaatt  vvaann
eeeenn  kkaallkkooeenn  iiss  wwaatt  mmiijj
rreesstt..  AAllllee  ppoottjjeess  ccrrèèmmee  tteenn
ssppiijjtt..
‘‘ss  AAvvoonnddss  bbeelltt  mmiijjnn  vvaaddeerr..
HHiijj  iiss  bbiijj  mmiijjnn  oooomm  eenn  ttaannttee
oopp  bbeezzooeekk  ggeewweeeesstt..  ZZee
wwoonneenn  iinn  eeeenn  vveerrzzoorrggiinnggss--
ffllaatt  mmeett  ‘‘eeeenn  sscchhiitttteerreenndd
uuiittzziicchhtt  oovveerr  hheett  wwaatteerr’’..  IInn
ddee  sscchhuuuurr  ssttaaaann  hhuunn
ffiieettsseenn  aaaann  ddee  ooppllaaddeerr..
DDooeemmbbeeeellddeenn  ddrriinnggeenn  zziicchh
aaaann  mmee  oopp..  NNoogg  eevveenn  eenn
ddaann  ppaarrkkeerreenn  zzee  iinn  ddee
rroollllaattoorrssttaalllliinngg  nnaaaasstt  ddee
wwiittttee--hhaarreenn--kkaappppeerr  eenn
lleevveenn  zzee  zzoouutt--  eenn  vveettaarrmm
oopp  eeeenn  ppiilllleennoonnttbbiijjtt..  MMiijjnn
vvaaddeerr  vveerrvvoollggtt  zziijjnn  vveerrhhaaaall
eenn  zzeeggtt  oovveerr  zziijjnn  bbrrooeerr::
““HHiijj  wwoorrddtt  aall  eecchhtt  eeeenn
oouuddee  mmaann..  OOppaa  ffiieettssttee  oopp
ddiiee  lleeeeffttiijjdd  nnoogg  zzeellff..””  OOpp
mmiijjnn  vvrraaaagg  hhooeevveeeell  oouuddeerr
mmiijjnn  oooomm  iiss,,  aannttwwoooorrddtt  hhiijj::
““IIkk  ggeellooooff  vviijjffttiieenn  jjaaaarr..  OOff
wwaass  hheett  nnoouu  zzeessttiieenn??””
““MMaaaarr  ddaatt  zziijjnn  eerr  hheelleemmaaaall
nniieett  zzoovveeeell””,,  zzeegg  iikk
ppeeiinnzzeenndd..  HHeett  oonnggeennooeeggeenn
aaaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt  vvaann  ddee
lliijjnn  nneeeemmtt  pplloottsseelliinngg  ttooee..
““NNeeee  MMeerreell,,  iikk  wweeiiggeerr
mmeezzeellff  ttee  zziieenn  aallss  eeeenn
oouuddee  mmaann!!””,,  bbrroommtt  hhiijj
tteerruugg..

PPaauull  vveerrhhooeevveenn  iiss  ddeezzeellffddee
aavvoonndd  ttee  ggaasstt  bbiijj  hheett  tteellee--
vviissiieepprrooggrraammmmaa  DDee
WWeerreelldd  DDrraaaaiitt  DDoooorr..  HHiijj
vveerrtteelltt  mmeett  eeeenn  ggrriijjnnss  ddaatt
hhiijj  nnoogg  bbeesstt  ddeerrttiigg  jjaaaarr
pprrooffeessssiioonneeeell  hhaadd  wwiilllleenn
ddaannsseenn..  HHeellaaaass  iiss  hheemm  ddiitt
nniieett  ggeeggeevveenn..  ““HHeett  hheeeellaall
iiss  ggeewwoooonn  eerrgg  sslleecchhtt  ggeeoorr--
ggaanniisseeeerrdd””,,  zzeeggtt  hhiijj
llaacchheenndd..  DDaatt  zzaall  hheett  ddaann
wweell  zziijjnn……  

MMeerreell  PPiitt  iiss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddeeTekst: 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 Marnix Kasper
(zevendejaars student Bouwkunde), Bellefleur Kramer (vierdejaars student
Bouwkunde en bestuurslid van studievereniging CHEOPS) en Ruud van Ginneken
(zesdejaars student Bouwkunde) en van Mark Pepels (vierdejaars student
Scheikundige Technologie en bestuurslid van studievereniging Japie) en Paul
Gerritsen (zesdejaars student Scheikundige Technologie). Zij bekeken twee foto’s
van deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.

Van Lint 2007: sporten, feesten en nepvechten
DDaatt  ssppoorrttiivviitteeiitt  eenn  ggeezzeelllliigghheeiidd
pprriimmaa  ttee  ccoommbbiinneerreenn  zziijjnn,,  bbeewwiijjsstt  ddee
VVaann  LLiinntt  SSppoorrttwweeeekk  eellkk  jjaaaarr..  DDiitt  jjaaaarr
hhoouuddtt  ddee  EESSSSFF,,  mmeett  mmeeddeewweerrkkiinngg
vvaann  vveeeell  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn--
ssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn,,  ddee  wweeeekk  vvaann
mmaaaannddaagg  1177  ttoott  ddoonnddeerrddaagg  2200
ddeecceemmbbeerr..  IInn  ttoottaaaall  zziijjnn  eerr  vviijjffttiieenn
ssppoorrtteenn  wwaaaarr  jjee  jjee  mmeett  jjee  ssttuuddeenntteenn--
tteeaamm  vvoooorr  kkuunntt  iinnsscchhrriijjvveenn..  ZZoo  kkuunn  jjee

jjee  ddiitt  jjaaaarr  wwaaggeenn  aaaann  kkaannooppoolloo::
wwaatteerrppoolloo,,  mmaaaarr  ddaann  aall  ppeeddddeelleenndd  
iinn  eeeenn  kkaannoo..  EEnn  ddaannkkzziijj  ddee  oonnllaannggss
hheerrooppggeerriicchhttee  ffrriissbbeeeevveerreenniiggiinngg
VVeerrttiiggoo  ssttaaaatt  ooookk  ffrriissbbeeee  wweeeerr  oopp  ddee
kkaalleennddeerr..  VVeerrttiiggoo  zzoorrggtt  vvoooorr  eeeenn
ttooeerrnnooooiittjjee  ‘‘UUllttiimmaattee  FFrriissbbeeee’’,,  ddaatt  zzee
oommsscchhrriijjvveenn  aallss  ‘‘rruuggbbyy,,  mmaaaarr  ddaann
zzoonnddeerr  ddee  bbllaauuwwee  pplleekkkkeenn’’..
DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  ddee  VVaann  LLiinntt  SSppoorrttwweeeekk

bbiijj  ssttuuddeenntteenn  vvoooorraall  bbeekkeenndd  oomm  ddee
ffeeeesstteelliijjkkhheeddeenn  nnaa  hheett  ssppoorrtteenn..  OOookk
ddiitt  jjaaaarr  iiss  hheett  iinn  ddee  kkaannttiinnee  vvaann  hheett
ssppoorrttcceennttrruumm  wweeeerr  aallllee  aavvoonnddeenn
ffeeeesstt..  HHeett  tthheemmaa  iiss  ‘‘ffiillmm’’..  DDaatt  zzaall
tteerruuggkkoommeenn  iinn  ddee  aaaannkklleeddiinngg  vvaann  ddee
ffeeeesstteenn,,  mmaaaarr  ooookk  ddee  ssppoorrtthhaalllleenn
hheebbbbeenn  ddiiee  wweeeekk  nnaammeenn  aallss  ‘‘MMGGMM--
ssttuuddiioo’’  eenn  ‘‘DDiissnneeyy--ssttuuddiioo’’..  BBiinnnneenn
hheett  tthheemmaa  kkuunn  jjee  jjee  iinnsscchhrriijjvveenn  vvoooorr

eeeenn  wwoorrkksshhoopp  ‘‘mmoovviiee  ffiigghhttiinngg’’..  NNiieett
eecchhtt  vveecchhtteenn  dduuss,,  mmaaaarr  jjee  lleeeerrtt  zzoo
rreeaalliissttiisscchh  mmooggeelliijjkk  eeeenn  vveecchhttssccèènnee
nneeeerrzzeetttteenn..  TTiijjddeennss  ddee  wweeeekk  wwoorrddeenn
oonnddeerr  ddeeeellnneemmeerrss  ooookk  vviijjff  bbuunnggeeee--
jjuummppss  vveerrlloooott..

IInnsscchhrriijjvveenn  kkaann  nnoogg  ttoott  1100  ddeecceemmbbeerr
vviiaa  wwwwww..eessssff..nnll..

Jasje, dasje, wijntje
De Beaujolais Primeur
ligt traditioneel ieder
jaar op de derde don-
derdag van november in
de winkel. De jongens
van ESC-dispuut Meteoor
hebben al sinds een
jaartje of twintig een
eigen traditie rond de
komst van de jonge wijn:
de Beaujolaisavond.
Afgelopen vrijdagavond
was de huisdrank in ESC-
sociëteit Ilium daarom
eens iets anders dan bier.

Zo’n honderd tot honderd-
vijftig ESC-leden en leden
van bevriende disputen
kwamen afgelopen vrijdag
proeven van de nieuwe
Beaujolais, weet Dion
Berghuis, hertog (voor-
zitter, red.) van dispuut
Meteoor. Kaarslicht, stok-
brood, brie en chansons
kleedden de boel aan, de
wijn deed de rest.

Helemaal super was de
wijn niet volgens Berghuis,
maar dat is inherent aan
Beaujolais. “Het is nou
eenmaal niet de lekkerste
wijn die er is”, aldus de
hertog. “Maar dit was wel
een van de betere van de
laatste jaren. En het effect
was wel ‘superbe’, als je
kijkt naar de avond als
geheel.”
Niet gek gezien de con-
sumptie: zo’n honderd-
vijftig flessen werden vrij-
dagavond geledigd, ruim
een per bezoeker. En al die
flessen werden vervolgens
traditioneel aan barrels
gegooid, dit keer op een
podium dat was aan-
gekleed met verhuisdozen
en een huiskamer-
opstelling onder de
noemer ‘Deze pleur moet
er vandeur’ - een verwij-
zing naar de gehoopte ver-
huizing van het ESC naar

de binnenstad. Gevaarlijk
was dat volgens de hertog
van het ‘Bourgondisch
herendispuut’ niet 
- niemand werd geraakt en

niemand maakte brokken.
Dat was vorig jaar wel
anders. Toen stond in de
sociëteit een halve caravan
als decor; de andere helft 

-die voor De Bunker stond-
werd door een beschonken
Beaujolaisliefhebber in de
hens gezet./.

Foto: Bart van Overbeeke



Effe zeuren

/Fred Steutel
“In German oder English I know how to count down,
Und I’m learning Chinese!” says Wernher von Braun.

Dit zijn de slotregels van Tom Lehrers lied over de Duitse rakettenbouwer Von
Braun. ‘Learning Chinese’, dat is een nieuw thema van onze zwart-roze
regering: Plasterk wil het Nederlands in Europa vervangen door Engels en het
CDA, gevolgd door de overige regeringsfracties, eist van staatssecretaris
Heemskerk (Economische zaken) dat op alle havo/vwo-scholen het Chinees
als keuzevak wordt ingevoerd. Chinees, niet voor de cultuur of voor je plezier,
maar voor de economie. Volgens kamerlid Smeets “zijn we bekend om onze
talen”; hij spreekt zelf blijkbaar steenkolen-Nederlands. De VVD laat weten
tegen de Chinese plannen te zijn: “Laat de kinderen eerst maar eens behoorlijk
Nederlands en Engels leren” - hear, hear! Dit is opmerkelijk van de VVD,
omdat die partij een zwaargewicht in haar gelederen heeft die een aardig
mondje Chinees schijnt te spreken: oud-zwemster en Olympisch medaille-
winnares Erica Terpstra. Zij is nog steeds thuis in de topsport, een bedrijfstak
waar VWS-staatssecretaris Bussemaker miljoenen in wil steken. Rode draad:
de Olympische spelen in China, waar ook zaken gedaan moeten worden. Al
met al een wonderlijke ‘vlucht voorwaarts’: we lossen niet de onderwijspro-
blemen op, maar we maken de blits met Chinees: pinda, pinda, lekka, lekka.
Er zijn in Eindhoven al scholen die Chinees aanbieden; daar komen voorna-

melijk tweede-generatie
Chinezen op af, die met hun
grootouders willen kunnen
praten. Chinees, hoor ik, is
moeilijk te leren na je zevende
jaar. De grammatica schijnt
nog mee te vallen, het grote
probleem is de uitspraak. Ik
lees in Trouw dat kinderen al
na een paar weken ‘gezellig in
het Chinees met elkaar
kletsen’. Ik geloof daar niets
van. Een collega, die met een
Chinese is getrouwd en in
Taiwan heeft gestudeerd,
klopte onlangs bij een
Chinese gast aan om iets
vriendelijks in haar taal te
zeggen. Zij antwoordde met “I
don’t speak Dutch”. Ik weet
niet of de conversatie daarna
nog is voortgezet en, zo ja, in
welke taal. 
Misschien bestaat er zoiets als
steenkolen-Chinees of pidgin-
mandarijn. Dat zou goed bij
‘onze talen’ aansluiten.
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WWiiee::  Leonie Eggen/21/vierdejaars 
Bouwkunde

WWaatt:: M’n handen op de hals van een 
gitaar

WWaannnneeeerr:: Ik wissel steeds af
WWaaaarroomm:: “Ik vind het een mooie foto. Zo zit
ik wel vaker te prutsen als ik televisie zit te
kijken op de bank. Ik verzin dan iets om te
spelen. Ik houd van muziek maken en ben
vorig jaar tweede geworden in de finale van de
Nootuitgang, een landelijke studentensinger-
songwriter-contest. Ik speel nu vier jaar gitaar,
ben autodidact. Jammer genoeg is dit niet mijn
eigen gitaar, maar die van mijn vader. Iemand
anders nam de foto zonder dat ik dat wist. Ik
ben druk bezig met
muziek voor de lol en
ben nu bezig met ‘n
jazz-trio, waarbij ik wil
benadrukken dat we
pas begonnen zijn en
uitbreiding welkom
is.”

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.

Sint zet DIZ-personeel in zonnetje
‘‘ZZiiee  ggiinnddss  kkoommtt  ddee  ssttoooommbboooott  uuiitt
SSppaannjjee  wweeeerr  aaaann..’’  OOnnddeerr  ddiiee
bbeekkeennddee  kkllaannkkeenn  bbrraacchhtt  SSiinntteerrkkllaaaass
oopp  wwooeennssddaagg  2288  nnoovveemmbbeerr  eeeenn
bbeezzooeekkjjee  aaaann  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  llooccaa--
ttiieess  wwaaaarr  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  DDiieennsstt
IInntteerrnnee  ZZaakkeenn  ((DDIIZZ))  aaccttiieeff  zziijjnn..  DDee
ssttoooommbboooott  hhaadd  hhiijj,,  ssaammeenn  mmeett  ttwweeee
ppiieetteenn,,  ttiijjddeelliijjkk  iinnggeerruuiilldd  vvoooorr  eeeenn
bbuussjjee  vvaann  ddee  TTUU//ee--bbrraannddwweeeerr..
SSiinntt  eenn  ppiieetteenn  bbeezzoocchhtteenn  aacchhtteerreeeenn--
vvoollggeennss  DDee  BBuunnkkeerr,,  ddee  TTUU//ee--
bbrraannddwweeeerr,,  ddee  BBeerrggiinngg  BBiijjzzoonnddeerree
CChheemmiiccaalliiëënn  ((BBBBCC)),,  TTrraavveerrssee,,  hheett
HHooooffddggeebboouuww  eenn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  OOpp
iieeddeerree  pplleekk  lliieetteenn  zzee  eeeenn  ddooooss  mmeett
pprreesseennttjjeess  aacchhtteerr  eenn  fflliinnkk  wwaatt  ssttrrooooiiggooeedd..
DDeezzee  hhuullppssiinntteerrkkllaaaass  ggaaff  oovveerriiggeennss  mmeett
LLiimmbbuurrggssee  ttoonnggvvaall  aaaann  bblliijj  ttee  zziijjnn  ddaatt  PPSSVV
eeeerrggiisstteerreenn  wwoonn,,  mmaaaarr  eeeenn  bbiitttteerree  nnaassmmaaaakk  ttee
hheebbbbeenn  vvaann  ddee  pprreessttaattiieess  vvaann  llaannddggeennoooott
BBaarrcceelloonnaa..  OOookk  bblleeeekk  hhiijj  uuiittsstteekkeenndd  oopp  ddee  hhooooggttee
ttee  zziijjnn  vvaann  hheett  rreeiilleenn  eenn  zzeeiilleenn  bbiinnnneenn  ddee  TTUU//ee..  EErr
bbeessttaaaann  ddaann  ooookk  sstteerrkkee  vveerrmmooeeddeennss  ddaatt  ddee

hhuullppssiinntt  ggooeeddee  ccoonnttaacctteenn  hheeeefftt  iinn  ddee  hhooggeerree
rreeggiioonneenn  vvaann  ddeezzee  uunniivveerrssiitteeiitt..
SSiinntteerrkkllaaaass  wwaass  oopp  ddee  TTUU//ee  oopp  uuiittnnooddiiggiinngg  vvaann
MMoonniiqquuee  KKuuyycckk,,  hhooooffdd  SSeerrvviicceess  vvaann  DDIIZZ..  ““OOnnzzee
ddiieennsstt  zziitt  vveerrsspprreeiidd  oovveerr  zzeess  ggeebboouuwweenn””,,  lleeggtt  zzee
uuiitt..  ““DDaann  iiss  hheett  ggooeedd  vvoooorr  ddee  eeeennhheeiidd  oomm  aaff  eenn
ttooee  eeeenn  lleeuukkee  aaccttiiee  ttee  hhoouuddeenn..””


