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Opzet nieuw topinstituut nog vaag
Op het vakgebied van complexe
moleculaire systemen wil de
TU/e in 2008 een instituut van
de grond trekken dat op
mondiaal niveau tot de ab-
solute top moet gaan behoren.
Diverse wetenschappers van
drie faculteiten gaan erin parti-
ciperen en collegevoorzitter
Amandus Lundqvist beloofde
maandag tijdens zijn nieuw-
jaarsrede dit initiatief gericht
te gaan ondersteunen. 

Prof.dr. Mark Peletier, hoogleraar
bij de faculteit Wiskunde en
Informatica, is één van de be-
trokkene bij het nog op te richten
instituut. Hij betitelt het initiatief
als een samenwerking tussen
een aantal personen. Het moet
volgens hem zeker niet gezien
worden als een interfacultair
project. Op dit moment kan hij
enkel zeggen dat er een aantal
keer over gesproken is en dat de
andere participanten afkomstig
zijn van de faculteiten

Scheikundige Technologie en
Biomedische Technologie. Voor
meer bijzonderheden verwijst hij
door naar prof.dr. Bert Meijer van
Scheikundige Technologie. Ook
Meijer kan op dit moment echter
niets concreets vertellen over het
topinstituut in oprichting. Noch
over de aard van het onderzoek of
over de relevantie ervan, noch
over de financiën die er de
komende jaren mee gemoeid
zullen zijn. Laat staan dat er al
een voorlopige naam te noemen
is, of dat het bekend is of het hier
gaat om een privaat-publiek in-
stituut, waar ook het be-
drijfsleven bij betrokken gaat
worden. Het enige dat hij erover
kwijt wil, is dat hij het een fan-
tastisch initiatief vindt, dat het
gebied zeer uitdagend is en es-
sentieel voor de vooruitgang van
de wetenschap en technologie.
Ook is hij overtuigd van het toe-
komstige succes.
CvB-voorzitter Lundqvist meldde
maandag nog het instituut een

herkenbare plaats te willen geven
op de campus en het te willen fa-
ciliteren met laboratoriumvoor-
zieningen en een internationaal
studie- en ontmoetingscentrum.
Ook zal er ruimte zijn voor de
inzet van een substantieel aantal
promovendi en post-doc’s. Op
termijn zal aan het instituut ook
een hoogwaardige masterop-
leiding verbonden worden. 
Lundqvist: “Het moet een inter-
nationaal herkenbare ‘pocket of
excellence’ worden, die niet
alleen uitblinkt in fundamenteel
maar ook in toegepast onderzoek
en die op zijn gebied stevige im-
pulsen kan geven aan kennisva-
lorisatie. De plannen worden mo-
menteel uitgewerkt en zullen
binnenkort worden geagendeerd
voor de diverse interne overleg-
organen. We rekenen op een en-
thousiast onthaal van en brede
steun voor dit baanbrekende ini-
tiatief dat de TU/e internationaal
steviger op de kaart moet gaan
zetten.”/.

‘Geen nucleaire
geheimen op TU/e’
De TU/e voert een extra pro-
cedure in om aspirant-stu-
denten uit Iran te screenen. Dit
naar aanleiding van VN-re-
solutie 1737, waarin staat dat
er geen nucleaire technologie
naar Iran mag die dit land zou
kunnen helpen bij het ont-
wikkelen van kernwapens.
Volgens emeritus hoogleraar
Kernfysische Technieken
prof.dr. Martien de Voigt valt
die kennis hier echter hele-
maal niet te halen. 

De kranten stonden er vorige
week bol van: Twente en
Eindhoven weigeren Iraanse stu-
denten, uit angst dat ze gaan
lopen met nucleaire kennis.
Volgens TU/e-woordvoerder
Peter van Dam zit de vork iets
anders in de steel. Twente
weigert sinds kort inderdaad ca-
tegorisch Iraniërs, maar
Eindhoven niet. De TU/e is bezig
een procedure in te voeren voor
een extra screening van Iraanse
studenten, wanneer die zich aan-
melden. De desbetreffende facul-
teiten moeten gaan bekijken of
de studenten door de beugel
kunnen, met het oog op de ge-
noemde VN-resolutie.
Beoordeelt de faculteit de kan-
didaat als betrouwbaar, dan
stuurt het College van Bestuur dit
gegeven door naar de rijks-
overheid. Die moet dan beslissen
over een verblijfsvergunning.
Daarbij plaatst het CvB wel de
voetnoot dat de TU/e niet kan ga-
randeren dat een student geen
‘verboden’ nucleaire kennis
opdoet. “Iemand die Bouwkunde
doet, kan ook vakken gaan volgen
bij Technische Natuurkunde”,
vertelt Van Dam. “We hebben
geen controleur staan bij de
ingang van collegezalen. Met
andere woorden: de universiteit
laat de beslissing over al dan niet

toelaten over aan het rijk. 
Reden voor het introduceren van
de nieuwe procedure is een brief
van het ministerie van OCW, die
enkele maanden terug gestuurd
is aan alle hogescholen en uni-
versiteiten. Daarin roept de
overheid op om terughoudend te
zijn met het toelaten van
Iraniërs, met het oog op VN-re-
solutie 1737, uit 2006. De pro-
cedure is overigens nog niet in-
gevoerd. “De brief hierover moet
nog naar de faculteiten”, aldus
Van Dam.
De afgelopen maanden zijn
enkele Iraanse studenten niet
toegelaten tot de TU/e. Volgens
Van Dam heeft dat echter niets te
maken met de nieuwe scree-
ningsprocedure. De aspirant stu-
denten zouden zijn afgewezen
op basis van kwaliteitscriteria en
gebrekkige informatie. 
De TU/e trekt normaalgesproken
weinig Iraniërs: in 2006 stonden
zes studenten met de Iraanse na-
tionaliteit ingeschreven in
Eindhoven.

Specialisme
Of kwaadwillige studenten in
Eindhoven veel kunnen halen, is
overigens de vraag. “We doen
hier geen onderzoek of onderwijs
wat maar enigszins in de buurt
komt van kernreactoren of iets
dergelijks”, weet prof.dr. Martien
de Voigt. Hij ging in 2003 met
emeritaat, maar is nog steeds me-
dedirecteur van cyclotronbedrijf
AccTec, een dochter van de TU/e
Holding. “Er wordt hier wel al-
gemeen fysisch onderwijs
gegeven, maar dat betreft kennis
die je overal kunt verkrijgen.
“Ikzelf zou nog niet in staat zijn
om te helpen bij de ontwikkeling
van een kernwapen”, zegt de oud-
hoogleraar Kernfysische
Technieken. “Ik heb die kennis
niet, dat is een specialisme.”/.

Nieuwjaarsrede bestrijkt breed spectrum
NNoogg  mmeeeerr  mmaaaattwweerrkk  iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss,,  hheett  bbuuiitteennllaanndd
ddaatt  sstteeeeddss  bbeellaannggrriijjkkeerr  wwoorrddtt  vvoooorr  hheett  aaaannlleevveerreenn  vvaann
ggeekkwwaalliiffiicceeeerrddee  wweetteennsscchhaappppeerrss  eenn  ssttuuddeenntteenn,,  eexxttrraa
oonnddeerrsstteeuunniinnggssmmaaaattrreeggeelleenn  vvoooorr  ddee  eexxcceelllleennttee  oonnddeerr--
zzooeekkssggeebbiieeddeenn  eenn  ––ggrrooeeppeenn  vvaann  ddee  TTUU//ee  eenn  iinn  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmeett  vveellee  aannddeerree  hhiigghhtteecchh  iinnsstteelllliinnggeenn  iinn  ddee
oommggeevviinngg  nnoogg  aaccttiieevveerr  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  kkeennnniissvvaalloo--
rriissaattiiee..  IInn  eeeenn  nnootteennddoopp  wwaarreenn  ddaatt  ddee  oonnddeerrwweerrppeenn  ddiiee
mmaaaannddaagg  77  jjaannuuaarrii  vvoooorrbbiijj  kkwwaammeenn  ttiijjddeennss  ddee  ttrraaddii--

ttiioonneellee  nniieeuuwwjjaaaarrssrreeddee  vvaann  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr
AAmmaanndduuss  LLuunnddqqvviisstt..  OOpp  ddee  ffoottoo  iiss  hhiijj  ((mmiiddddeenn))  iinn
ggeesspprreekk  mmeett  PPiieett  vvaann  HHaappppeenn  ((lliinnkkss)),,  hhooooffdd  DDiieennsstt
HHuuiissvveessttiinngg,,  eenn  HHeerrmmaann  RRiikkhhooff,,  pprroojjeeccttlleeiiddeerr  CCaammppuuss
22002200..  OOvveerr  ddaatt  llaaaattssttee  ggrroooottsscchhaalliiggee  bboouuwwpprroojjeecctt  zzeeii
LLuunnddqqvviisstt  nniieettss,,  mmaaaarr  ooookk  ddaatt  zzaall  iinn  22000088  zzeekkeerr  eeeenn
pprroommiinneennttee  ppllaaaattss  iinnnneemmeenn  oopp  ddee  aaggeennddaa  vvaann  hheett
CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Martinus Tels overleden
EEmmeerriittuuss  hhoooogg--
lleerraaaarr  pprrooff..  iirr..
MMaarrttiinnuuss  ((TTiinnuuss))
TTeellss  oovveerrlleeeedd  22
jjaannuuaarrii  oopp  8811--
jjaarriiggee  lleeeeffttiijjdd..
DDee  vvoooorrmmaalliiggee
RReeccttoorr
MMaaggnniiffiiccuuss  vvaann
ddee  TTUU//ee  ssttoonndd
bbeekkeenndd  aallss  eeeenn
uunniieekkee  eenn
ggeettaalleenntteeeerrddee
ddoocceenntt..  NNaa  zziijjnn
aaffsscchheeiidd  bblleeeeff
hhiijj  ttoott  oopp  hheett  llaaaattsstt  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj
hheett  wweell  eenn  wweeee  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..

OOpp  ppaaggiinnaa  55  eeeenn  IInn  MMeemmoorriiaamm..

Burgemeesterskandidaten presenteren zich op TU/e
Rob van Gijzel en Leen Verbeek komen maandag 21
januari naar de TU/e voor een presentatie. De burge-
meesterskandidaten gaan van 12.30 tot 13.30 uur in
de Blauwe Zaal in het Auditorium met elkaar in dis-
cussie. Belangstellenden worden door Studium

Generale uitgenodigd om mee te praten. Een van de
onderwerpen is Eindhoven als studentenstad. Op
woensdag 23 januari wordt een referendum ge-
houden en kiest de Eindhovense bevolking de
nieuwe burgemeester. 
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De week van/Jan
De week van Jan van Schijndel, 
medewerker beveiliging TU/e 

MMaaaannddaagg  ((oouuddeejjaaaarrssddaagg))
Vandaag lekker druk. Niet op de TU/e,
maar thuis. Ik heb vrij met oude-
jaarsavond en dat is niet vanzelfsprekend
in de beveiliging. De vorige jaarwisseling
jaar had ik nachtdienst. Vanmiddag voor-
bereidingen getroffen voor het maken van
de oliebollen en zo. Vanavond komen van
ongeveer tien personen op bezoek. Om
middernacht natuurlijk vuurwerk met
champagne op straat.

DDiinnssddaagg  ((nniieeuuwwjjaaaarrssddaagg))  
Het was vannacht niet laat geworden (1.30
uur), ik moest omstreeks 7.00 uur op de
TU/e zijn. Gaande de dag wat bijgekomen
van de zware avond ervoor. De TU/e was
stil en verlaten. In enkele gebouwen
(Cascade, Potentiaal) waren werknemers,
verder hebben weinig mensen de weg ge-

vonden naar de universiteit. Omstreeks
14.35 uur komt de eerste collega de
Centrale Meldpost (CMP) binnen: we
worden afgelost. Normaal reis ik met de
trein, maar die reden vandaag niet, zo
vroeg. Vanavond doen we het rustig aan.

WWooeennssddaagg  
Vandaag weer ochtenddienst. Om 6.14 uur
met de trein vertrokken vanuit Weert.
Diverse gebouwen zijn door ons weer
geopend. Omstreeks 8.00 uur kwam een
melding van DH dat er een ventilatier-
ooster bij het Auditorium was verdwenen,
wat een gevaarlijke situatie opleverde. Het
ontbrekende rooster bleek door vandalen
in een gat van de luchtbehandelingin-
stallatie te zijn gegooid. Samen met een
collega het rooster naar boven gehaald.
Rond 15.00 uur weer richting huis,
vanavond hardlopen om lichaam en geest
fit te houden. En de aangekomen kilo’s van
de feestdagen eraf te lopen.

DDoonnddeerrddaagg  
Omstreeks 7.50
uur kwam er in
de Centrale
Meldpost een
inbraak-
melding
binnen bij
Kennispoort.
Met een collega
ter plaatse geweest.
Het ging om een werknemer die het
alarmsysteem niet goed had uitge-
schakeld. Er worden vandaag weer foto’s
gemaakt in de fotostudio voor werknemers
en studenten die een parkeerautorisatie
hebben aangevraagd. Om 15.00 uur staat
het weekend al voor de deur. Vrijdag heb ik
namelijk vrij en wil ik studeren voor
‘Beveiliger niveau 3 coördinator’. Mijn
vrouw is verpleegkundige en werkt die dag
en kan ik me in alle rust over de studie-
boeken buigen.

Commissaris van Industria zijn
is leuk, maar ook heel druk. 
Van den Eijnde: “Het is hard
werken, maar je leert er veel van.
Industria heeft een vijfkoppig
bestuur. Dat is eigenlijk te
weinig voor taken als het maga-

zine, de vernieuwing van de
website, contacten met bedrijven
en de Diesviering.” 
De dag op de TU/e begint voor
haar om 8.30 uur vaak loopt die
door tot 21.00 uur. Geregeld ook
op zaterdag. Het overleg met
bedrijven kost veel tijd: aan-
schrijven, overleggen en bezoe-
ken om afspraken te maken voor
excursies en bijeenkomsten met
studenten. 
Van den Eijnde: “Bedrijven
willen Industria en studenten
leren kennen en vice versa. Dat
gebeurt met een informele
borrel, discussies of werkbezoe-
ken. Soms komen bedrijven met
nieuwe voorstellen om bijvoor-
beeld een keertje te golfen. Dan
moet je inschatten of zo’n idee
aanslaat en of er tijd voor is. 
Van den Eijnde (1986) werkt ook
aan een nieuwe opzet voor het
Mastercollege: “Ik wil twee
bedrijven uitnodigen om ieder
hun verhaal te doen over een
case of stelling. Zodat je de
verschillen tussen beide onder-

nemingen duidelijk ziet en meer
diepgang krijgt. Het moet
studenten een beter beeld geven
van een bedrijf en de cultuur er
omheen. Zodat ze weten ze hoe
het is om voor zo’n organisatie te
werken. De nieuwe opzet moet
meer opleveren dan een (opper-
vlakkig) praatje met jaarcijfers et
cetera. Als het de eerste keer in
april goed gaat, wil ik zo’n bij-
eenkomst in het najaar nog een
keer organiseren met andere
bedrijven en een andere case.”
Er blijft dus niet veel tijd over
voor het stijldansen; vindt haar
danspartner dat niet vervelend? 
Van den Eijnde: “Hij zegt van
niet, maar ik kan me wel voor-
stellen dat hij het jammer vindt.
Hij zegt ook dat hij liever geen
andere danspartner neemt. Nou
ja, ik probeer het er zo goed en
kwaad als het gaat bij te doen.
Hiervoor trainden we zeven keer
per week. Dat moet ook wel,
want stijldansen is een zware en
intensieve sport, die je rug en
knieën erg belast. Nu train ik

gemiddeld twee uur per week en
proberen we in elk geval niet
slechter te worden.”
Van den Eijnde begon in 2000
met stijldansen, thuis in
Helmond, waar ze nog steeds
danst. Ze deed met een vriendin
een cursus stijldansen, wat ’wel
leuk’ was. Haar huidige trainer,
Anton Reniers, zag haar en
benaderde haar om speciale
lessen te nemen.
Van den Eijnde: “Ik weet niet
waarom hij mij speciaal vroeg,
maar het leek me wel leuk en dat
heb ik gedaan. Reniers kende
Louis van de Laarschot, die een
danspartner zocht en sindsdien
dansen we samen. We zijn rede-
lijk snel opgeklommen naar de
A-klasse, waar we ons sinds 1,5
jaar handhaven. Hoe hoger het
niveau, hoe langer het duurt
voor je weer een klasse hoger
komt. Je verlegt steeds je grens,
dus nu wil ik ook naar de
Hoofdklasse en als het kan
Nederlands kampioen worden.
Of meer.” 

De tango is haar favoriet, daar
kan ze het meeste van zichzelf in
kwijt en het is de dans met het
meeste pit. Haar danspartner
houdt meer van de Engelse wals
omdat er meer rust in zit. 
Tijdens wedstrijden draagt ze
een ‘echte prinsessenjurk’. Van
den Eijnde: “Die had ik ook op
het Industria-gala aan, voor een
dansdemonstratie. Daar kreeg ik
veel opmerkingen over, zo van
‘Je ziet er zo mooi uit’. Dan
glunder ik helemaal. Het is toch
een vorm van waardering als
anderen het leuk vinden.”
Wensen en plannen voor 2008? 
“Ik wil nog twee vakken halen
zodat ik ‘vrij’ aan mijn Master
kan beginnen. En het dansen
weer oppakken, dat is beter voor
mijn gezondheid. Ik kan de
drank goed laten staan hoor,
maar ik train veel minder. En
door de lange dagen op de TU/e
val je nogal eens terug op
magnetronmaaltijden. Wat dat
betreft is een bestuursfunctie
slecht voor je lijn.” /.

Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke

Lotte van den Eijnde, vierde-
jaars studente Bedrijfskunde,
heeft een druk leven. Ze is dit

bestuursjaar commissaris
externe betrekkingen van

studievereniging Industria.
Tegelijkertijd wist ze met haar

hobby stijldansen door te
dringen tot de zogeheten 

A-klasse, waar in Nederland
alleen de Hoofdklasse boven

staat. Op het huidige niveau is
zeven keer trainen per week

vereist maar dat schiet er door
het bestuurswerk bij in.

“Volgend jaar maak ik dat weer
ruimschoots goed’’, heeft ze

zich heilig voorgenomen.

“In de tango kan ik het meeste van mezelf kwijt”

Lotte van den Eijnde 
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Kantines verhogen hun prijzen
Dienst Interne Zaken (DIZ)
ontkwam er niet aan om de
prijs van het basisassortiment
in de kantines per 1 januari
2008 met twee procent te
verhogen. Volgens de contract-
afspraken met Albron en
Sodexho worden de prijzen
alleen aan het begin van een
nieuw collegejaar verhoogd.
Maar door het explosief stijgen
van de prijzen voor zuivel- en
graanproducten op de wereld-
markt kunnen de cateraars
deze tussentijdse verhoging
afdwingen.

Monique Kuyck, hoofd Services
bij DIZ, geeft toe dat een tussen-
tijdse prijsverhoging uitzon-
derlijk is, maar dat er niet aan te
ontkomen valt. “Albron en
Sodexho worden op dit moment
geconfronteerd met zeer sterke

kostenstijgingen van zuivel- en
graanproducten van meer dan
tien procent en daardoor hebben
ze contractueel het recht om tus-
sentijds de prijzen te verhogen.
Iedereen ziet nu ook in de super-
markten de prijzen van bepaalde
producten aanzienlijk omhoog
gaan”, aldus Kuyck. “DIZ heeft
ervoor gekozen om dan het
gehele basisassortiment twee
procent duurder te maken en niet
slechts enkele afzonderlijke pro-
ducten. Als we daarvoor gekozen
hadden, zou bijvoorbeeld een be-
kertje melk zeventien procent in
prijs gestegen zijn.”
Volgens Kuyck is het dus een ge-
rechtvaardige prijsstijging, die
ook door andere cateraars in
Nederland wordt doorgevoerd.
“Met twee procent doen wij het
heel netjes, want ik ken ook uni-
versiteiten en ziekenhuizen die

prijsverhogingen van twaalf à
dertien procent hebben door-
gevoerd.”
Op dit moment kan Kuyck nog
niet zeggen of in september nog
stevigere prijsverhogingen
zullen volgen. Gezien de druk die
wereldwijd wordt uitgeoefend op
de markt voor zuivel- en graan-
producten ligt het volgens haar
wel voor de hand dat de prijzen
dan weer omhoog gaan. Kuyck:
“Ik kan daar op dit ogenblik niets
concreets over zeggen, omdat je
niet weet hoe het zich allemaal
gaat ontwikkelen. We volgen in
ieder geval elk jaar de indexcijfers
van het CBS. Maar ik wil bena-
drukken dat de kantineprijzen
die we aan de TU/e berekenen,
landelijk gezien nog steeds in de
laagste regionen zitten”./.

TU/e in beeld als
parkeerhaven voor PSV
Het terrein van de TU/e wordt
mogelijk een parkeerhaven bij
thuiswedstrijden van PSV.
Seizoenskaarthouders van de
club kunnen binnenkort tegen
gereduceerd tarief hun auto
stallen op het universiteits-
terrein als het aan de gemeen-
te ligt. De TU/e is bereid mee te
werken, maar wil eerst meer
duidelijkheid voordat het
akkoord gaat. 

De gemeente Eindhoven zoekt
naar alternatieven om de par-
keeroverlast in de omringende
wijken van het voetbalstadion
terug te dringen. Eén van de op-
lossingen is het TU/e-terrein
waar PSV-supporters hun auto
kunnen laten staan en vervolgens
met een gratis pendelbus naar
het stadion gaan. 
Paul van Loon, beleidsmede-
werker parkeren bij de ge-
meente, spreekt van een ‘win-
win situatie’ voor alle partijen.
“De TU/e krijgt naamsbe-
kendheid via PSV en de
gemeente kan met aanvullende
maatregelen de omliggende
wijken bij het stadion ontlasten.”
Volgens hem moeten supporters
straks ongeveer 25 euro neer-
tellen per voetbalseizoen. Dit zijn
17 thuiswedstrijden. Een
dagkaart kost normaal gesproken
vier euro. 

Ir. Harry Roumen, universiteits-
secretaris van de TU/e, staat niet
onwelwillend tegenover de
plannen. “Ik wil graag iets voor
de stad doen, als ze ook bereid
zijn iets terug te doen. Ik ben po-
sitief, maar wil eerst meer duide-
lijkheid over de details voordat
we een toezegging doen.” 
Het TU/e-terrein telt ongeveer
2300 parkeerplekken. Zowel Van
Loon als Roumen verwachten dat
de overlast voor medewerkers en
studenten van de TU/e minimaal
zal zijn. Zo vinden ze een limiet
voor het aantal parkeerders op
wedstrijddagen niet nodig.
Roumen: “Zo hoog zal de toeloop
ook weer niet zijn. Bovendien is
hier doorgaans ruimte genoeg
wanneer PSV thuis voetbalt.” 
Alleen wanneer een wed-
strijddag botst met een activiteit
van de TU/e, zullen de sup-
porters niet zomaar kunnen
parkeren. “Ik denk dan aan bij-
voorbeeld een open dag”, licht
Van Loon toe. Roumen noemt als
voorbeeld het Virusfestival. 
Wat de gemeente betreft, komt
het TU/e-terrein snel vrij voor
voetbalsupporters. “Aan het
begin van de nieuwe competitie
moet het geregeld zijn. Maar het
zou zelfs dit seizoen al van start
kunnen gaan”, aldus Van
Loon./.

Voortijdige streep door
Saoedische samenwerking
Er komt voorlopig geen
‘Eindhoven-KAUST Polymer
Center’. Het voorstel dat eind
oktober 2007 door de TU/e
werd ingediend bij de King
Abdullah University of Science
and Technology in Saoedi-
Arabië heeft de laatste selec-
tieronde niet gehaald. Een suc-
cesvolle samenwerking had
een bedrag van 25 miljoen
dollar kunnen opleveren. Dit
jaar kan men het echter weer
proberen.

De Saoedische universiteit in op-
richting KAUST wil met een
vliegende start een vijftal onder-
zoekscentra op poten zetten. Om
dat te realiseren heeft men een
miljard Amerikaanse dollars uit-
getrokken om wereldwijd in sa-
menwerking met gerenom-
meerde wetenschappelijke
instellingen die centra op te
starten. De TU/e was één van de
zestig instellingen die waren uit-
genodigd om een voorstel in te
dienen. Eind oktober ontving de
KAUST een plan voor het op-
zetten van een ‘Eindhoven-
KAUST Polymer Center’. Net
voor de jaarwisseling liet Bruce
Guile, directeur van de KAUST
Global Research Partnership, per
brief weten dat het TU/e-voorstel

niet door de eerste ronde is
gekomen. Een selectiecom-
missie van internationale weten-
schappers stelde uit de 41 bin-
nengekomen voorstellen een lijst
samen, waarbij de beste 18 voor-
stellen werden uitgenodigd aan
de definitieve selectieronde deel
te nemen. 
Prof.dr. Han Meijer, werkzaam
bij de faculteit Werktuig-
bouwkunde en opsteller van
voorstel, zegt verbaasd te zijn
over het niet bereiken van de de-
finitieve selectieronde. “Mede
gezien de activiteiten van het
Saoedische petrochemische
bedrijf Sabic, dat in Nederland de
laatste jaren de polymeeractivi-
teiten van DSM en General
Electrics heeft overgenomen,
had ik wel verwacht dat ons
voorstel minimaal de volgende
ronde zou halen. Sabic heeft de
TU/e ooit betiteld als het MIT op
het gebied van polymeren.” 
In het tweede kwartaal van dit
jaar bestaat er weer de moge-
lijkheid om voorstellen voor ge-
zamenlijke onderzoekscentra in
te dienen. Meijer wacht even het
definitieve commentaar van de
selectiecommissie af, dat bin-
nenkort wordt aangeleverd, al-
vorens hij daar een beslissing
over wil nemen./.

Boudewijn Verhaar benoemd tot fellow 
Emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde prof.dr. Boudewijn
Verhaar van de TU/e is onlangs tot fellow van de American Physical
Society benoemd. Dit prestigieuze fellowship is jaarlijks voor slechts
een half procent (ongeveer tweehonderd wetenschappers) van alle
APS-leden weggelegd. Verhaar krijgt de erkenning voor zijn
‘vruchtbare en omvangrijke theoretische bijdragen aan het onder-
zoeksveld van ultrakoude gassen’. In de afgelopen jaren kregen maar
een paar Nederlandse natuurkundigen dit ‘fellowship’. 

Meer aanmeldingen
De TU/e heeft 1145 studenten in
2007 ingeschreven voor de
bacheloropleidingen. Een toe-
name van 9 procent in verge-
lijking met 2006 toen 1052 stu-
denten zich aanmeldden. Dit
blijkt uit de eindtelling van de in-
stroom eerstejaars met peildatum
1 december. 
Opvallend is dat de instroom is
toegenomen, terwijl het aantal in-
geschrevenen voor 2007/2008
licht is gedaald met 2 procent, van
7044 studenten in 2006 naar
6927 studenten in 2007. 
Ing. Maurice Megens van het

Onderwijs en Studentenservice
centrum:”Dit ligt waarschijnlijk
aan de dalende instroom tussen
2002 en 2005.” Biomedische
Technologie (108 in 2006 en 85
in 2007) en Technische Infor-
matica (69 in 2006 en 50 in
2007) kregen minder instromers.
Volgens Megens beleefde
Biomedische Technologie in
2006 een uitzonderlijk topjaar en
zit het nu op het gebruikelijke
aantal. De teller bij Technische
Wiskunde staat duidelijk in de
plus, met 20 instromers in 2006
en 31 in 2007.   

Rechtgezet
TU/e-deeltijdhoogleraar prof.dr.
Sidarto Bambang Oetomo, neona-
toloog bij het Máxima Medisch
Centrum in Veldhoven, werkte
eerder 22 jaar in het Academisch
Ziekenhuis Groningen waarvan
de laatste zes jaar als hoogleraar
neonatologie. In het artikel
‘Intelligente omgevingen voor
pasgeboren patiëntjes’ (onder-
zoekspagina’s Cursor 13) wordt
abusievelijk gemeld dat hij in
totaal slechts zes jaar werkzaam
zou zijn geweest in Groningen.
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Promoties
Mrs. I. Volintiru MSc verdedigt op maan-
dag 14 januari haar proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Remote
Plasma Deposition of Metal Oxides:
Routes for Controlling the Film Growth’.
Volintiru promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr.ir. M.C.M. van der Sanden.

C.P. Tsekrekos MSc verdedigt op maan-
dag 14 januari zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Mode group
diversity multiplexing in multimode fiber
transmission systems’. Tsekrekos promo-
veert aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.ir. A.M.J. Koonen
en prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans.

Ir. C.M.M. van Lierop verdedigt op dins-
dag 15 januari zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Magnetically levita-
ted planar actuator with moving mag-
nets: Dynamics, commutation and con-
trol design’. Van Lierop promoveert aan
de faculteit Elektrotechniek. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch
en prof.dr.ir. A.J.A. Vandenput.

L. Balzano MSc verdedigt op woensdag
16 januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Flow induced crystalli-
zation of polyolefins’. Balzano promo-

veert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
S. Rastogi en prof.dr. P.J. Lemstra.

A. Ishchenko verdedigt op woensdag 16
januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Dynamics and Stability
of Distribution Networks with Dispersed
Generation’. Ishchenko promoveert aan
de faculteit Elektrotechniek. De promotor
is  prof.ir. W.L. Kling.

Ir. M.J.T.F. Cabbolet verdedigt op woens-
dag 16 januari zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Elementary
Process Theory mathematical-logical
principles of individual processes in a
non-local, non-deterministic, non-proba-
bilistic, heterogeneous universe’.
Cabbolet promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr. H.C.M. de Swart en
prof.dr.ir. M.L.J. Hautus.

C.G.N. Pelletier MSc verdedigt op
donderdag 17 januari zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Mechanical
Characterization of Glassy Polymers
using Instrumented Indentation’.
Pelletier promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. J.M.J. den Toonder en
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

Ir. A.C.J. Koeken verdedigt op donderdag
17 januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van

het Auditorium. De titel van het proef-
schrift luidt ‘Homogeneous Catalyzed
Hydroformylation in Supercritical
Carbon Dioxide: Kinetics, Thermo-
dynamics, and Membrane Reactor
Technology for Continuous Operation’.
Koeken promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes.

Afscheid
Op woensdag 16 januari 2008 neemt
Marius Bogers afscheid van de
Technische Universiteit Eindhoven, in
het bijzonder van de faculteit Technische
Natuurkunde. 
De afscheidsreceptie zal plaatsvinden in
de University Club van 16.00 - 19.30 uur.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Elektotechniek
Mededeling over het
Bibliotheekpracticum
Elektrotechniek (5J053)
Voorjaar 2008: Inschrijving mogelijk tot
twee weken voor de instructie, daarna in
overleg. Per practicumsessie minimaal
drie, maximaal zestien deelnemers.
Instructiemiddagen: dinsdag 18 maart
en dinsdag 10 juni 2008 om 13:30 uur,
De Hal 1.05. Inschrijven bij Bibliotheek
E: aan de balie, per telefoon 2532 of per
email Elektrotechniek.bib@tue.nl.
Benodigde gegevens: Naam met voorlet-
ters, TU/e identiteitsnummer, volledig
adres, telefoonnummer. Voor informatie
zie de website van de Bibliotheek
http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib onder
Vakgebied Elektrotechniek, Onderwijs
5J053.

Internationaal Studenten
Badminton Toernooi
Op 29 en 30 maart 2008 wordt er voor
het eerst in Utrecht een Internationaal
Studenten Badminton Toernooi georga-
niseerd. Tijdens dit toernooi wordt er
overdag gebadmintond, en is er op zater-
dagavond een feest in het centrum van
Utrecht; ideaal dus om clubgenoten en
mensen van andere clubs te leren ken-
nen. Er wordt gespeeld in verschillende
disciplines (singel, dubbel, mix) op ver-
schillende niveaus. Voor iedere discipline
kun je een ander niveau kiezen, zodat
iedereen op zijn eigen niveau kan mee-
spelen.  Je schrijft je individueel in, waar-
na de toernooi-organisatie je in geval van
een dubbel koppelt aan een partner. Bij
het toernooi wordt gebruik gemaakt van
het Swiss-ladder systeem, waarbij wed-
strijden worden georganiseerd op basis
van je plek op de ranglijst. Tot 25 januari
zijn de kosten 35 euro, daarna tot 9

maart 37.50 euro. Meer info en inschrij-
ven kan via www.sbhelios.nl/isbt2008.

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

Researcher Measurement methodology
for videocommunication systems (V
39.435), Human-Technology Interaction,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m
3597.00 euro).

Medewerker Studentenzaken (V34.298),
Onderwijsadministratie, faculteit
Technische Natuurkunde (0.8 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1676.00 t/m 2331.00 euro).

Programma Area Coordinator Dutch
Polymer Institute (EU-5078-FF), DPI,
faculteit Scheikundige Technologie (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband.

PhD Student Modeling user preferences
for MultiMedia recommender systems (V
39.436), Human-Technology Interaction,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

Full Professor “Sustainable Process
Development” (V37.626), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 26 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 1
(5233.00 t/m 8259.00 euro).

Postdoc “Computer-Assisted Diagnosis
for Contrast-Enhanced Breast MR
Imaging” (V50.082), Biomedical Image
Analysis, department of Biomedical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).

Post Doc “Funoptics” (V37.628), Polymer
Technology, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2330.00 t/m 3678.00 euro).

Secretaresse Opleidingsinstituut
(V38.530), Faculteitsbureau, faculteit

Bouwkunde (0.6 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1676.00 t/m 2331.00 euro).

Secretaresse (V84.015), Dienst Financiele
en Economische Zaken (0.5 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 7
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1902.00 t/m 2569.00 euro).

Senior medewerker Planning & Control
(V84.016), Dienst Financiele en
Economische Zaken (1.0 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3709.00 t/m 4761.00 euro).

Controller (V84.017), Dienst Financiele
en Economische Zaken (1.0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 11
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3060.00 t/m 4190.00 euro).

PhD position on nanostructured photon-
number-resolving detectors (V34.299),
The Photonics and Semiconductor
Nanophysics, department of Applied
Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Administrateur (V84.018), Dienst
Financiele en Economische Zaken (0.8
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2171.00 t/m 2901.00 euro).

PhD Student “Removal of compounds in
ppm range by adsorption” (V37.627),
Laboratory for Separation Technology
and Transport Phenomena (SST), depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Promovendus (V37.629),
Capaciteitsgroep Katalyse en
Anorganische Chemie,  faculteit
Scheikundige Technologie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

PhD computational Electromagnetics
(V36.330), department of Electrical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000.00 t/m 2558.00 euro).

Promovendus (V37.630),
Capaciteitsgroep Katalyse en
Anorganische Chemie, faculteit
Scheikundige Technologie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

Promovendus (V37.631), Capaciteitsgroep
Katalyse en Anorganische Chemie, facul-
teit Scheikundige Technologie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

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

NU INCHECKEN!

Als je snel reageert kun je starten met 

de opleiding in maart of mei 2008. 

Je bent dan twee jaar later klaar om 

aan je carrière te beginnen. Check 

of je de juiste kwalificaties hebt op:

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

Mensen

Faculteiten

Studentenleven

(Advertenties)

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..  
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IInn  ddee  eeeerrssttee  wweeeekk  vvaann  22000088  zziijjnn  eerr  ggeeeenn  eeddiittiieess  vvaann  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  uunniivveerrssiitteeiittssbbllaaddeenn  vveerrsscchheenneenn,,  ddaaaarroomm  eeeenn
ggrreeeepp  uuiitt  nnuummmmeerrss  ddiiee  nneett  vvoooorr  ddee  kkeerrssttvvaakkaannttiiee
vveerrsscchheenneenn..

VOX – Radboud Universiteit Nijmegen
Wethouder Paul Depla reageert
VVOOXX  bbrreennggtt  nneett  vvoooorr  ddee  kkeerrssttddaaggeenn  eeeenn  ttooeeppaasssseelliijjkk
tthheemmaannuummmmeerr  uuiitt::  ‘‘BBooeettee  &&  VVeerrzzooeenniinngg’’..  DDee  ‘‘ffiieettsskkeellddeerr--
aaffffaaiirree’’  mmeett  PPvvddAA--wweetthhoouuddeerr  eenn  vvoooorrmmaalliigg  RRUU--ssttuuddeenntt
PPaauull  DDeeppllaa  iinn  ddee  hhooooffddrrooll,,  kkoommtt  ooookk  aaaann  ddee  oorrddee  iinn  eeeenn
iinntteerrvviieeww  mmeett  ddee  ppoolliittiiccuuss..  HHeeeell  vveeeell  nniieeuuwwss  lleevveerrtt  ddaatt  nniieett
oopp..  ““DDee  lliijjnn  ppoolliittiieekk  eenn  pprriivvéé  bblliijjfftt  vvoooorr  mmiijj  ssttrriikktt  ggeesscchheeii--
ddeenn””,,  zzoo  llaaaatt  ddee  oouudd--EEiinnddhhoovveennaaaarr  wweeddeerroomm  wweetteenn..  HHiijj
zzeeggtt  vveerrbbiijjsstteerrdd  ttee  zziijjnn  oovveerr  hheett  ffeeiitt  ddaatt  zzaakkeenn  ddiiee  ddoooorr
GGeeeennssttiijjll  eenn  ddee  TTeelleeggrraaaaff  wweerrddeenn  ggeesscchhrreevveenn,,  kkllaakkkkeellooooss
wwoorrddeenn  oovveerrggeennoommeenn  ddoooorr  sseerriieeuuzzee  mmeeddiiaa..  ““DDaatt  mmaaaakkttee
mmee  mmaacchhtteellooooss..””  WWiiee  zzoouu  hhiijj  wwiilllleenn  zziijjnn  aallss  hhiijj  ggeeeenn  ppoollii--
ttiiccuuss  wwaass??  AAnnttoonn  CCoorrbbiijjnn..  ““BBeeeellddeenn  vveerrtteelllleenn  hheett  vveerrhhaaaall..
DDaatt  iiss  vvaaaakk  ggeellooooffwwaaaarrddiiggeerr  ddaann  wwoooorrddeenn..””  

Folia – Universiteit van Amsterdam
Gasthoofdredacteur Job Cohen
OOookk  FFoolliiaa  hheeeefftt  eeeenn  eeiiggeenn  ddrraaaaii  ggeeggeevveenn  aaaann  hheett  llaaaattssttee
nnuummmmeerr  vvaann  22000077..  MMeenn  nnooddiiggddee  bbuurrggeemmeeeesstteerr  JJoobb  CCoohheenn
uuiitt  vvoooorr  ddee  rrooll  vvaann  ggaasstthhooooffddrreeddaacctteeuurr..  AAllss  tthheemmaa  kkooooss
CCoohheenn  vvoooorr  ddee  vveerrwweevveennhheeiidd  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  mmeett  ddee
ssttaadd..  NNiieett  bbiijjsstteerr  oorriiggiinneeeell,,  mmaaaarr  hheett  lleevveerrtt  wweell  eeeenn  zzeeeerr
lleeeessbbaarree,,  eexxttrraa  ddiikkkkee  eeddiittiiee  oopp..  DDee  eeddiittiiee  ooppeenntt  eecchhtteerr  mmeett
eeeenn  wwaatt  ttaamm  iinntteerrvviieeww  mmeett  CCoohheenn  eenn  CCvvBB--vvoooorrzziitttteerr  KKaarreell
vvaann  ddeerr  TToooorrnn..  EEeenn  ggeesspprreekk  ddaatt  wwaatt  bbrraaaaffjjeess  vvoooorrttkkaabbbbeelltt,,
mmeeddee  oommddaatt  bbeeiiddee  hheerreenn  eellkkaaaarr  rreeddeelliijjkk  ggooeedd  kkeennnneenn..  DDee
ddiissccuussssiiee  vvllaammtt  eevveenn  oopp  aallss  CCoohheenn  zziijjnn  vvrraaaaggtteekkeennss  zzeett  bbiijj
ddee  hhooeevveeeellhheeiidd  oonnddeerrwwiijjss  ddiiee  ddee  hhoooogglleerraarreenn  vvaann  ddee  UUvvAA
vveerrzzoorrggeenn..  VVaann  ddeerr  TToooorrnn  rreeaaggeeeerrtt  lliicchhtt  ggeeïïrrrriitteeeerrdd::  ““HHeett
zziijjnn  vveerrhhaalleennvveerrtteelllleerrss  eenn  ddiiee  ggeevveenn  ggrraaaagg  ccoolllleeggee..  IIkk  mmooeett
ttooeeggeevveenn::  jjiijj  hheebbtt  jjee  vvoooorroooorrddeeeell  wweell  eerrggeennss  oopp  ggeebbaasseeeerrdd
eenn  jjee  hheebbtt  bbiijj  oonnss  ooookk  mmeennsseenn  ddiiee  oonnddeerrwwiijjss  mmeeeerr  aallss
ccoorrvveeee  zziieenn..””  

Ublad – Universiteit Utrecht
Celebrities en de dorpspomp
EEnn  jjaa,,  ooookk  hheett  UUbbllaadd  hheeeefftt  eeeenn  tthheemmaannuummmmeerr  zzoo  oopp  hheett
eeiinndd  vvaann  22000077..  IInn  ddee  DDoommssttaadd  hheeeefftt  mmeenn  ggeekkoozzeenn  vvoooorr  ddee
sshhoowwbbiizzzz..  IInn  hheett  aarrttiikkeell  ‘‘IIeeddeerreeeenn  bbeekkeenndd!!’’  wwoorrddtt  ggeettrraacchhtt
ttee  aacchhtteerrhhaalleenn  wwaaaarroomm  wwee  zzoo  ggeeffaasscciinneeeerrdd  zziijjnn  ddoooorr
bbeekkeennddhheeddeenn..  DDoocceenntt  EEggggoo  MMuueelllleerr  ggeeeefftt  eeeenn  vvoooorrzzeett::
““AAllss  lliidd  vvaann  eeeenn  ccuullttuuuurr  wwoorrdd  jjee  ggeevvrraaaaggdd  oomm  jjee  eeiiggeenn  lliiffee--
ssttyyllee  ttee  bbeeggrriijjppeenn..  DDaatt  wwee  sstteerrrreenn  zzoo  iinntteerreessssaanntt  vviinnddeenn
sscchhuuiilltt  iinn  hheett  ggeeggeevveenn  ddaatt  zziijj  hheett  ttaalleenntt  hheebbbbeenn  zzoo’’nn  lliiffee--
ssttyyllee  dduuiiddeelliijjkk  uuiitt  ttee  ddrraaggeenn..  HHeett  iiss  eeeenn  ssoooorrtt  uuiittvveerrggrroottiinngg
vvaann  wwaatt  uu  eenn  iikk  ooookk  hheebbbbeenn..””  MMaaaarrtteenn  vvaann  RRoosssseemm,,
UUttrreecchhttss  ggrroooottssttee  BBNN’’eerr,,  kkaann  ddee  hhaaaasstt  rreelliiggiieeuuzzee  ddeennoottaattiiee
vvoooorr  zziijjnn  ppeerrssoooonnttjjee  wweell  wwaaaarrddeerreenn::  ““VVeerrkkooppeenn  mmiijjnn
bbooeekkeenn  wweeeerr  bbeetteerr..””  MMaaaarr  eeiiggeennlliijjkk  zziijjnn  ddee  sstteerrrreenn  vvaann
vvaannddaaaagg  vvoollggeennss  hheemm  ddee  oouuddee  ddoorrppssppoommpp  vvaann  vvrrooeeggeerr..
DDaann  vvaalltt  eerr  nnoogg  eeeennss  wwaatt  ttee  rrooddddeelleenn..  DDee  tteerrmm  BBNN’’eerr  iiss
vvoollggeennss  MMuueelllleerr  rreeddeelliijjkk  uunniieekk::  ““BBiijj  mmiijjnn  wweetteenn  zziijjnn  eerr
ggeeeenn  BBeekkeennddee  DDuuiittsseerrss  ooff  BBeekkeennddee  BBrriitttteenn;;  zziijj  hheebbbbeenn
ggeewwoooonn  sstteerrrreenn..””

Observant - Universiteit Maastricht
Inzet voor de minder bedeelden
IInn  OObbsseerrvvaanntt  eeeenn  ssppeecciiaallee  ddoooorr  kkeerrsstt  ggeeïïnnssppiirreeeerrddee
vveerrhhaalleennrreeeekkss  oovveerr  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  zziicchh
wweerreellddwwiijjdd  iinnzzeetttteenn  vvoooorr  mmiinnddeerr  bbeeddeeeellddeenn..  ZZoo  zzeettttee
rreecchhtteennssttuuddeenntt  LLeennnnaarrdd  DDuuiijjvveessttiijjnn  mmeett  ttwweeee  mmeeddee--
ssttuuddeenntteenn  ddee  wweebbssiittee  CCrreeaattee  HHaappppyy  FFaacceess  oopp,,  wwaaaarrbbiijj  zzee
ggaarraannddeerreenn  ddaatt  eellkkee  ggeeddoonneeeerrddee  cceenntt  oopp  ddee  jjuuiissttee  pplleekk
tteerreecchhtt  kkoommtt..  OOookk  DDuuiijjvveessttiijjnn  oonnddeerrvvoonndd  eecchhtteerr  ddaatt  nniieett
aallllee  ppootteennttiiëëllee  ffoonnddsseennoonnttvvaannggeerrss  bbeettrroouuwwbbaaaarr  zziijjnn..  IInn
eeeenn  wweeeesshhuuiiss  iinn  KKaammeerrooeenn  wwaaaarr  hhiijj  vviieerr  wweekkeenn  hhaadd  rroonndd--
ggeellooppeenn,,  bblleekkeenn  ddee  kkiinnddeerreenn  sseekkssuueeeell  ttee  wwoorrddeenn  mmiiss--
bbrruuiikktt  eenn  mmiisshhaannddeelldd..  DDee  ddiirreeccttrriiccee  kkeennddee  vvrriieennddjjeess  bbiijj  ddee
ppoolliittiiee..  ““IIkk  wwaass  eerr  zziieekk  vvaann  eenn  vvrrooeegg  mmee  aaff  wwaaaarr  iikk  hheett
aalllleemmaaaall  vvoooorr  ddeeeedd..  MMaaaarr  oopp  eeeenn  ddaagg  wwoorrdd  jjee  wwaakkkkeerr  eenn  ggaa
jjee  eerr  wweeeerr  tteeggeennaaaann..””

GGooeeddee  
vvoooorrnneemmeennss!!
Trappen naar de
baas in 2008!

Voor u met ver-
keerde verwach-
tingen verder leest, het betreft
hier geen cursus kickboxen voor
werknemers die door hun lei-
dinggevende in het nauw zijn
gebracht. Het gaat om het zo-
geheten fiets stimuleringsplan. 
Vanaf 2008 trap ik drie keer per
week naar de baas. Als
werknemer van het Elkerliek
Ziekenhuis in Helmond neem ik
deel aan de trapperregeling. Ik
fiets tussen woon- en werkplaats
en doe tegelijkertijd mee aan een
spaarplan.
Afhankelijk van de afstand die ik
pendel en het seizoen
(zomer/winter) verdien ik zoge-
noemde trappers met elke
fietstocht naar mijn werk. Met
deze trappers kan ik sparen voor
verschillende beloningen, zelfs
voor een vrije dag.
Hebben ze een klap van de
molen gehad daar in Helmond?.
Helemaal niet, de trapperrege-
ling blijkt een succesvolle manier
voor bedrijven die hun werk-
nemers willen aanmoedigen om
fietsend naar het werk te komen.
Na het zegeltjes plakken en
punten sparen, behoren nu ook
Trappers tot de typisch
Nederlandse formule van voor-
deeltjes sparen.

Een flink aantal bedrijven - op dit
moment 15 - heeft zich aange-
sloten. Eerste onderzoeken
wijzen uit dat door de Trappers
inderdaad meer mensen op de
fiets naar hun werk gaan. 

Een paar voordelen voor de
fietser, het bedrijf en de samen-
leving op een rij.

- Fietsen is gezond
voor deelnemer en
omgeving. 
Werknemers
noemen tijdsgebrek
als belangrijkste
reden om niet aan

sport of beweging te doen. Door
het woon-werkverkeer te com-
bineren met het gebruik van de
tweewieler snijdt het mes aan
twee kanten. Uit eigen ervaring
kan ik melden dat de fiets als ver-
voermiddel vrijwel net zo snel is
als de auto wanneer je in
Eindhoven of de randgemeenten
woont. Bovendien produceert
een fietser geen fijnstof en is de
koolzuuruitstoot van een
trappende werknemer veel ge-
ringer dan de zuinigste auto.
- Fietsen is voordelig voor
deelnemer en bedrijf.
Door een fiscaal vriendelijke
regeling (de reiskostenvergoe-
ding) haalt zowel werknemer als
bedrijf direct voordeel uit het
fietsgebruik.
De TU/e zou Trappers in mijn
ogen uitstekend kunnen com-
bineren met het witte fietsen
plan dat nu alleen is gericht op
eerstejaars uitwonende studen-
ten. Door een stimuleringsplan
verplicht te koppelen aan het
gebruik van een witte fiets
worden deelnemers en TU/e her-
kenbaar op straat. Het ver-
mindert de kans op ‘vals spelen’.
Voor werknemers (en studenten)
die de fiets dit seizoen nog wat
koud vinden, start het studenten-
sportcentrum vanaf februari
2008  met ‘video trappen’.
Op een spinfiets trapt u - virtueel
- naar de hoogste bergtoppen van
Oostenrijk, Frankrijk  of Italië. In
uw T-shirtje… 

Frits Niemans
Medewerker 
studentensportcentrum

En ik vind...

(Advertentie)

In memoriam 
OOpp  ddee  ttwweeeeddee  ddaagg  vvaann  hheett  nniieeuuwwee  jjaaaarr  bbeerreeiikkttee  oonnss  hheett

ddrrooeevvee  bbeerriicchhtt  ddaatt  eemmeerriittuuss--hhoooogglleerraaaarr  pprrooff..  iirr..  MMaarrttiinnuuss
((TTiinnuuss))  TTeellss  ddiiee  ddaagg  oopp  8811--jjaarriiggee  lleeeeffttiijjdd  wwaass  oovveerrlleeddeenn..  

TTiinnuuss  TTeellss  wwaass  aallss  hhoooogglleerraaaarr  FFyyssiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  vveellee
jjaarreenn  vveerrbboonnddeenn  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee

vvaann  oonnzzee  uunniivveerrssiitteeiitt..  HHiijj  bbeesstteeeeddddee  aallss  hhoooogglleerraaaarr  bbiijj--
zzoonnddeerree  aaaannddaacchhtt  aaaann  mmiilliieeuutteecchhnnoollooggiiee,,  eeeenn  oonnddeerrwweerrpp

wwaaaarrvvoooorr  hhiijj  ooookk  iinn  ddeebbaatttteenn  eenn  ppuubblliiccaattiieess  aaaannddaacchhtt  vvrrooeegg..
IInn  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  ggoolldd  hhiijj  aallss  eeeenn  ppiioonniieerr  oopp  hheett  tteerrrreeiinn  vvaann

ddee  ppyyrroollyyssee  eenn  sscchheeiiddiinngg  vvaann  vvaassttee  aaffvvaallssttooffffeenn..  

HHiijj  wwaass  eeeenn  uunniieekkee  eenn  ggeettaalleenntteeeerrddee  ddoocceenntt..

BBeessttuuuurrlliijjkk  mmaaaakkttee  hhiijj  zziicchh  vvoooorr  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  vveerrddiieenn--
sstteelliijjkk  aallss  DDeeccaaaann  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee

TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  aallss  RReeccttoorr  MMaaggnniiffiiccuuss..  IInn  ddiiee  llaaaattssttee  hhooeeddaa--
nniigghheeiidd  mmaaaakkttee  hhiijj  zziicchh  oonnddeerr  mmeeeerr  sstteerrkk  vvoooorr  hheett  aaaannhhaalleenn
vvaann  ddee  bbaannddeenn  mmeett  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn,,  mmeett  nnaammee  hheett  mmiiddddeenn--
eenn  kklleeiinnbbeeddrriijjff..  HHeett  rreeccttoorraaaatt  vvaann  pprrooff..  TTeellss  eeiinnddiiggddee  eennkkeellee

mmaaaannddeenn  eeeerrddeerr  ddaann  ggeeppllaanndd;;  hhiijj  ttrraadd  vvoooorrttiijjddiigg  aaff  oomm
ddaaaarrmmeeee  eeeenn  bbeessttuuuurrssccrriissiiss  bbiinnnneenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  aallss

ggeevvoollgg  vvaann  ddee  ‘‘aaffffaaiirree  BBuucckk’’  aaff  ttee  wweennddeenn;;  eeeenn  ooffffeerr  ddaatt  hheemm
bbeeggrriijjppeelliijjkkeerrwwiijjss  bbiijjzzoonnddeerr  aaaannggrreeeepp..  HHeett  wweeeerrhhiieelldd  hheemm  eerr
eecchhtteerr  nniieett  vvaann  ttoott  oopp  hheett  llaaaattsstt  ppoossiittiieeff  bbeettrrookkkkeenn  ttee  bblliijjvveenn
bbiijj  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  uunniivveerrssiitteeiitt..  RReeggeellmmaattiigg  bbeezzoocchhtt  hhiijj  nnoogg

bbiijjeeeennkkoommsstteenn  oopp  oonnzzee  uunniivveerrssiitteeiitt..

DDee  TTUU//ee  iiss  hheemm  vveeeell  ddaannkk  vveerrsscchhuullddiiggdd..  KKoorrtt  nnaa  zziijjnn  rreecc--
ttoorraaaatt  oonnttvviinngg  hhiijj  uuiitt  hhaannddeenn  vvaann  zziijjnn  ooppvvoollggeerr  pprrooff..ddrr..  JJaacckk
vvaann  LLiinntt  vvaannwweeggee  zziijjnn  ttaallrriijjkkee  vveerrddiieennsstteenn  vvoooorr  ddee  uunniivveerr--

ssiitteeiitt  ddaann  ooookk  vvoollkkoommeenn  tteerreecchhtt  ddee  eerreeppeennnniinngg  vvaann  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiitt..  ZZiijjnn  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  vveerrddiieennsstteenn  eenn  zziijjnn  vveerr--

ddiieennsstteenn  oopp  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  ggeebbiieedd  wweerrddeenn  vveerrddeerr  ggeeëëeerrdd
ddoooorr  eeeenn  bbeennooeemmiinngg  ttoott  RRiiddddeerr  iinn  ddee  OOrrddee  vvaann  ddee

NNeeddeerrllaannddssee  LLeeeeuuww..  
WWee  zzuulllleenn  oonnss  TTiinnuuss  bblliijjvveenn  hheerriinnnneerreenn  aallss  eeeenn  bbeettrrookkkkeenn

ccoolllleeggaa..
WWee  wweennsseenn  zziijjnn  vvrroouuww  eenn  ffaammiilliiee  vveeeell  sstteerrkkttee  ttooee..

NNaammeennss  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr,,
IIrr..  HH..PP..JJ..MM..  RRoouummeenn,,  SSeeccrreettaarriiss  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt

AAll sscchiethietendend
sscchrhrap ap 

in de sin de sttoeloel
VVaannuuiitt  eeeenn  ddoonnkkeerr  hhooeekkjjee  vvaann  ddee  sscchhaaaarrss  vveerrlliicchhttee  rruuiimmttee
nneeeemmtt  eeeenn  zzoommbbiiee  mmiijj  hheevviigg  oonnddeerr  vvuuuurr..  IIkk  zzeett  mmiijj  sscchhrraapp
iinn  mmiijjnn  ssttooeell  eenn  bbeeaannttwwoooorrdd  zziijjnn  aaaannvvaall  mmeett  eeeenn  rreeggeenn  vvaann
mmuuiisskklliikkkkeenn..  DDee  tteeggeennssttaannddeerr  vvaalltt  ddoooodd  nneeeerr..  VVoollddaaaann
gglliimmllaacchh  iikk..
NNeeee,,  HHaallfflliiffee  22  iiss  zzeekkeerr  nniieett  ddee  mmeeeesstt  ggeevvooeelliiggee  ggaammee..
MMaaaarr  iinn  hheett  GGaammee  EExxppeerriieennccee  LLaabb  ddaatt  ssiinnddss  kkoorrtt  ddrraaaaiitt  iinn
hheett  IIPPOO--ggeebboouuww,,  kkuunnnneenn  zzee  eerr  vveeeell  vvaann  lleerreenn..
BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddaatt  iikk  oopp  bbeeppaaaallddee  mmoommeenntteenn  sscchhrriikk  vvaann  eeeenn
oonnvveerrwwaacchhttee  aaaannvvaall..  OOff  ddaatt  iikk  eeeenn  ggeeffrruussttrreeeerrddee  ggrriimmaass
ttrreekk  wwaannnneeeerr  iikk  ddrreeiigg  ttee  wwoorrddeenn  oovveerrkkllaasstt..  SSeennssoorreenn  oonnddeerr
ssttooeelleenn  eenn  aaaann  mmiijjnn  oorreenn  eenn  vviinnggeerrss  rreeggiissttrreerreenn  mmiijjnn
sscchhrriikkrreeaaccttiieess..  EEnn  ccaammeerraa’’ss  ffiillmmeenn  vvaann  ddrriiee  kkaanntteenn  ggee--
zziicchhttssuuiittddrruukkkkiinnggeenn  eenn  lliicchhaaaammsshhoouuddiinnggeenn..  NNaa  hheett  ssppeelleenn
vvaann  hheett  ccoommppuutteerrssppeell  vvuulllleenn  pprrooeeffppeerrssoonneenn  eeeenn  vvrraa--
ggeennlliijjsstt  iinn..  ““VVoonndd  jjee  hheett  ssaaaaii  ooff  uuiittddaaggeenndd??  VVoonndd  jjee  ddaatt  jjee
ggooeedd  wwaass  iinn  hheett  ssppeell??  DDaatt  ssoooorrtt  ddiinnggeenn  wwiilllleenn  wwee  wweetteenn,,
wwaanntt  ddaaaarrmmeeee  kkuunnnneenn  wwee  iinnsscchhaatttteenn  hhooeevveeeell  wwee  hheebbbbeenn
aaaann  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  oobbjjeeccttiieevvee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn””,,  lleeggtt  ddrr..
WWiijjnnaanndd  IIJJsssseellsstteeiijjnn,,  éééénn  vvaann  ddee  pprroojjeeccttlleeiiddeerrss  vvaann  hheett  llaabb,,
uuiitt..  EEnn  ddaatt  mmooeett  oopp  tteerrmmiijjnn  lleeiiddeenn  ttoott  sslliimmmmeerree  ggaammeess..  TTeerr
lleerriinngg  eenn  vveerrmmaaaakk..  ““DDee  ssppeelllleettjjeess  vvaann  ddee  ttooeekkoommsstt  kkuunnnneenn
vvooeelleenn  ooff  ddee  ssppeelleerr  bbeehhooeeffttee  hheeeefftt  aaaann  eeeenn  hhooggeerree  mmooeeii--
lliijjkkhheeiiddssggrraaaadd  ooff  jjuuiisstt  aaaann  eeeenn  llaaggeerr  nniivveeaauu..””

FFoottoo::  PPeetteerr  SSppiijjkkeerr
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Spelen met licht

Heb je tegenwoordig een beetje een
snelle internetverbinding, dan stuur je
zonder problemen vrij snel bestanden
van megabytes groot door. Toch kunnen
sommige toepassingen snellere commu-
nicatie gebruiken. De gewenste hoge
kwaliteit filmbeelden of grote hoe-
veelheden muziek vragen om de moge-
lijkheid nog meer data per seconde te
kunnen versturen en ontvangen. Om niet
steeds nieuwe kabels aan te hoeven
leggen, moet dus het aantal bitjes (enen
en nullen) dat per seconde door een
glasvezel gaat, omhoog. 
De bron van deze digitale lichtsignalen
(golflengte 1550 nanometer, zie kader) is
een laser. Door deze continue lichtbron
met een hoge frequentie te onderbreken,
maak je lichtpulsen (heel korte ‘stukken
lichtstraal’) die in de glasvezel als ‘1’
fungeren. Met zijn promotieonderzoek
mikte Heck op het maken van een la-
serbron die lichtpulsen met een fre-
quentie van terahertz -‘tera’ wil zeggen
1012, een miljoen keer een miljoen
pulsen per seconde- kan maken. Daarmee
zou het in principe mogelijk worden te
communiceren met terabit-snelheden.
“Ter vergelijking: de dikke kabels die op
de oceaanbodem liggen, bestaan uit glas-
vezels die rond de honderd miljard bits
per seconde aan kunnen”, vertelt Heck,

die aan de faculteit Elektrotechniek pro-
moveerde in de groep Opto-electronic
Devices.
Mooie toekomstbeelden dus, maar zo’n
snelle laser is niet zomaar gemaakt. De
eerste optie die voor de hand ligt, is een
halfgeleiderlaser te nemen met een
continue lichtstraal. Door er een heel
snelle schakelaar achter te zetten, zou het
mogelijk zijn lichtpulsen met terahertz-
frequenties te maken. “Het probleem is
alleen dat zo snel schakelen elektrisch
niet mogelijk is”, aldus Heck. Daarom
nam hij zijn toevlucht tot de zogeheten
‘mode-locking’. “Daarbij heb je een
trilholte, waarin het licht met constante
snelheid rondloopt. Per omgang haal je er
één pulsje uit. Het aantal pulsjes dat er
per seconde uitkomt, hangt af van de af-
metingen van de trilholte.” Typisch is
hiermee een frequentie haalbaar van een
puls per enkele tientallen picoseconden
(10-12 seconden), met een pulsbreedte

van een paar picoseconden. Heck: “Voor
de gewenste snelheden streefden we
echter naar een periode van een pico-
seconde bij een pulsbreedte van een paar
femtoseconden (10-15 seconden).”

Samenpersen in de tijd
Daarvoor waren twee opties mogelijk. Ten
eerste door een kleinere trilholte te
maken. En ten tweede door van de be-
staande laser de lichtpulsen korter te
maken. “Met andere woorden: we wilden
de puls net na de laser samenpersen in de
tijd”, vertelt Heck. “Daarbij geldt: hoe
korter je een puls wilt maken, hoe meer
verschillende frequenties (verschillende
‘kleuren’ licht) je daarvoor nodig hebt.”
Achter de laser plaatste de promovendus
daarom een zelf ontworpen en gepa-
tenteerd componentje dat aan de licht-
pulsen meerdere frequenties toevoegt.
Daarbij gaat de samenhang van de puls
voor een deel verloren, maar daar vond

Heck wat op. Om de vervormde lichtpuls
weer te herstellen, ontwikkelde hij een
derde componentje, dat hij de ‘pulse
shaper’ noemt. Het pakt eerst alle fre-
quentiecomponenten uit de vervormde
puls en stuurt die daarna individueel aan
(zie figuur). Heck: “Eerst haalt het de ver-
schillende frequenties uit elkaar. Daarna
verschuift een tweede onderdeel deze
zodanig in fase, dat aan het eind weer één
nette, en kortere puls kan worden samen-
gesteld van zo’n driehonderd femtose-
conden lang.”

Paar honderd stappen
Dat klinkt allemaal redelijk overzichtelijk,
maar al deze componenten moeten ook
echt gemaakt worden. Daarvoor dook de
promovendus regelmatig de cleanroom
van het Spectrumgebouw in. Om een
chip te fabriceren met één van de ge-
noemde onderdelen erop, was hij drie tot
vier weken bezig, met processen als etsen

Lichtpulsen/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke
Het heeft wel wat weg van
een racebaan voor licht-

straaltjes. De optische chips
die dr.ir. Martijn Heck uit

halfgeleidermateriaal maakt,
bevatten op een vierkante

centimeter honderden paden
waarover licht zich kan voort-

bewegen. En dat allemaal
voor het maken van zo kort

mogelijke lichtpulsen.
Gisteren promoveerde Heck
op zijn promotieonderzoek.

Aluminiumkorrels hebben buren nodig voor steun
Heel erg kleine componenten zijn re-
latief sterker dan grote componenten
van hetzelfde materiaal. Peter Janssen
(28) nam deze algemeen bekende regel
onder de loep en bekeek welke mecha-
nismes hiervoor verantwoordelijk zijn.
De opzienbarende conclusie: kleiner is
intrinsiek helemaal niet sterker, maar
juist zwakker. Kleine componenten
worden pas sterker door de bewer-
kingen die ze ondergaan bij hun pro-
ductie. En zie dat effect er maar eens uit
te filteren als je zelf teststukjes moet
produceren.
Miniaturisatie is een niet te stoppen trend.
We maken steeds meer dingen steeds
kleiner. En dat heeft invloed op de sterkte
van het materiaal van die onderdelen:
naarmate ze kleiner worden beginnen er
andere factoren een rol te spelen, zoge-
noemde ‘schaaleffecten’. Bij metalen bij-
voorbeeld, zoals aluminium. Dat is op-
gebouwd uit kleine, gestapelde ‘korrels’.
Wat nu als aluminium onderdelen een
dikte hebben van slechts enkele van die
korrels? De invloed van zwakke korrels op
de totale sterkte van het onderdeel wordt
dan heel groot, door het principe ‘een

ketting is zo sterk als de zwakste schakel’.
Dit is een voorbeeld van een schaaleffect.
Ook de interne structuur van de indi-
viduele korrels wordt steeds belangrijker
bij kleinere afmetingen. Binnen alumini-
umkorrels zitten de atomen vast in een
kristalstructuur. Maar die rooster-
structuur bevat fouten, ook wel dislocaties
genoemd. Dat zijn bijvoorbeeld extra
stroken atomen die eigenlijk niet in het
rooster passen. Als je aluminium belast,
dan deformeert het, doordat delen van de
korrel ten opzichte van elkaar verschuiven,
over die dislocaties. Slip in het rooster, heet
dat. De verschuiving stopt doordat het ver-
schuivende deel ergens tegenaan botst;
meestal tegen een korrelgrens of een
andere dislocatie. Zo zijn dislocaties dus
mede bepalend voor het mechanische
gedrag van aluminium. 
Er is een handvol schaaleffecten, en samen
kunnen ze ervoor zorgen dat kleinere on-
derdelen relatief sterker zijn. Maar wat de
individuele schaaleffecten doen, geï-
soleerd van de andere, dat was nog on-
bekend. Ir. Peter Janssen ging vier jaar
geleden aan het werk om de schaaleffecten
te isoleren. 

Een van die effecten wilde hij eigenlijk
buiten beschouwing laten: de verhoging

van de sterkte die in het buitenste laagje
ontstaat door bewerkingen uit het produc-
tieproces. Bijvoorbeeld door lasersnijden
of ponsen. Doordat het effect optreedt in
een dun laagje en de teststukken van
Janssen relatief groot waren (strookjes met
een minimale dikte van 0,3 millimeter en
een breedte van 2 millimeter) dacht hij dat
dit effect verwaarloosbaar zou zijn. 
Dat bleek gaandeweg echter niet het geval.
“We waren verbaasd dat de randinvloed al
bij dit soort afmetingen zo groot is”, vertelt
de onderzoeker. De versterkte zone bleek
minstens een korrel breed, en dus zeer van
invloed bij teststukken van slechts enkele
korrels dik of breed.
Om de invloed van de andere schaalef-
fecten te meten moest Janssen dus ei-
genlijk onbewerkte proefstukken hebben.
Maar dat is bijna een ‘contradictio in
terminis’. 
Zijn oplossing hiervoor was: proefstukken
maken door ze heel langzaam op maat te
schuren. Dit omdat schuren een be-
werking is met een veel kleiner effect op de
sterkte. Om zelfs dat kleine effect te ver-
wijderen, stopte hij de stukken in de oven,
om met een warmtebehandeling de oude

Een schematische weergave van een doorsnede van
een stuk aluminium. De verschillende vormen zijn
verschillende korrels. De kleur geeft de oriëntatie
van het kristalrooster aan - die is in elke korrel
anders.
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““OOff  hheett  nnoouu  eeeenn  ddvvdd--ssppeelleerr  ooff  eeeenn  tteelleevviissiiee  iiss,,
hheett  vveerrvveelleennddee  vvaann  ccoonnssuummeenntteenneelleekkttrroonniiccaa
iiss  ddaatt  hheett  ddee  ssttrroooomm  vveerroonnttrreeiinniiggtt””,,  vveerrtteelltt
DDeennnniiss  SStteekkeelleennbbuurrgg..  HHiijj  ddeeeedd  vvoooorr  zziijjnn
ssttuuddiiee  eelleekkttrrootteecchhnniieekk  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrssttaaggee  bbiijj
PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg..  GGrrooeennee  ssttrroooomm  kkeennnneenn  wwee
iinnttuusssseenn,,  mmaaaarr  wwaatt  iiss  vveerroonnttrreeiinniiggddee  ssttrroooomm??
““AAllss  ddee  ssttrroooomm  hheett  aappppaarraaaatt  bbiinnnneennkkoommtt,,  iiss
hheett  eeeenn  mmooooiiee,,  rreeggeellmmaattiiggee  ggoollff::  eeeenn  kkeeuurriiggee
ssiinnuuss..  DDee  eelleekkttrroonniiccaa  vveerrvvoorrmmtt  ddaatt  ssiiggnnaaaall..
WWaatt  eerr  aaaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt  uuiittrroolltt  iiss  ggeeeenn
ssiinnuuss  mmeeeerr,,  mmaaaarr  eeeenn  wwaatt  oonnrreeggeellmmaattiigg
ppaattrroooonn  vvaann  ppiieekkjjeess..””

HHeett  aappppaarraaaatt  zzeellff  hheeeefftt  ggeeeenn  llaasstt  vvaann  ddeezzee
vviieezzee  ssttrroooomm,,  mmaaaarr  ddee  nneettbbeehheeeerrddeerr  iiss  eerr  nniieett
bblliijj  mmeeee..  DDaaaarroomm  zziijjnn  eerr  wweetttteelliijjkkee  rreeggeellss  oovveerr
hhooee  ‘‘vveerroonnttrreeiinniiggdd’’  ddee  uuiittkkoommeennddee  ssttrroooomm
mmaagg  zziijjnn..  DDee  pprroodduucceenntteenn  bboouuwweenn  eexxttrraa  sscchhaa--
kkeelliinnggeenn  iinn  ddee  aappppaarraatteenn  oomm  ddee  vveerroonnttrreeii--
nniiggiinngg  iinn  ddee  hhaanndd  ttee  hhoouuddeenn..  ““VVoooorr  vveerr--
lliicchhttiinngg  zziijjnn  ddee  eeiisseenn  eexxttrraa  ssttrreenngg,,  oommddaatt  eerr
zzoo  vveerrsscchhrriikkkkeelliijjkk  vveeeell  llaammppeenn  zziijjnn””,,  vveerrtteelltt
SStteekkeelleennbbuurrgg..  ZZeellff  oonnddeerrzzoocchhtt  hhiijj  hhooee  ddee
ssttrroooomm  vvaann  ttll--bbaallkkeenn  mmooeett  wwoorrddeenn  sscchhoooonnggee--
hhoouuddeenn..  ““VVoooorr  ssiimmppeellee  ttll--vveerrlliicchhttiinngg  iiss  ddaatt
nniieett  mmooeeiilliijjkk,,  ddaaaarr  zziitt  eeeenn  eeeennvvoouuddiiggee  sscchhaa--
kkeelliinngg  iinn  ddee  vvoooorrsscchhaakkeellaappppaarraattuuuurr..  MMaaaarr
PPhhiilliippss  mmaaaakktt  llaammppeenn  ddiiee  ddiimmbbaaaarr  zziijjnn,,  ooff  mmeett

bbeewweeggiinnggssmmeellddeerrss  wwoorrddeenn  aaaannggeessttuuuurrdd..  DDaatt
iiss  eeeenn  aannddeerr  vveerrhhaaaall..””
EErr  llaaggeenn  ttwweeee  ccoonncceeppttsscchhaakkeelliinnggeenn  oopp  ddee
ssttuuddeenntt  ttee  wwaacchhtteenn..  AAaann  hheemm  ddee  vvrraaaagg  mmeett
wweellkk  vvaann  ddee  ttwweeee  hheett  hhooooggssttee  rreennddeemmeenntt  kkoonn
wwoorrddeenn  bbeehhaaaalldd..  MMeett  ssiimmuullaattiieess  kkooooss  hhiijj  ddee
bbeessttee  uuiitt..  ““OOpp  ppaappiieerr  zzaagg  hheett  eerr  ggooeedd  uuiitt::  eeeenn
hhoooogg  rreennddeemmeenntt  eenn  llaaggee  kkoosstteenn..  DDiiee  sscchhaa--
kkeelliinngg  hheebb  iikk  ggeebboouuwwdd,,  oomm  hheemm  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk
ttee  tteesstteenn..  EEnn  llaaaatt  iikk  hheett  zzoo  zzeeggggeenn::  hheett  wwaass
ggeeeenn  ttoooonnbbeeeelldd  vvaann  ssttaabbiilliitteeiitt..””  DDee  mmeetthhooddee
oomm  ddee  ssttrroooomm  iinn  bbeeddwwaanngg  ttee  hhoouuddeenn,,  wwaass  ttee
ccoommpplleexx..  ““HHaallvveerrwweeggee  ddee  ssiinnuuss  mmooeesstt  hheett
ssyysstteeeemm  sscchhaakkeelleenn,,  eenn  ddaatt  mmaaaakkttee  hheett
oonnttwweerrpp  ttee  ccoommpplleexx..  DDaatt  pprroobblleeeemm  vvaann  ddiiee
ssttaabbiilliitteeiitt  iiss  iinn  pprriinncciippee  oopp  ttee  lloosssseenn,,  mmaaaarr
hhaannddiigg  iiss  ddaatt  nniieett..  DDaann  hheeeefftt  ddiiee  aannddeerree  sscchhaa--
kkeelliinngg  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  mmeeeerr  kkaannss..  OOpp  rreenn--
ddeemmeenntt  wwoonn  ddeezzee  hheett,,  mmaaaarr  ssttaabbiilliitteeiitt  iiss  eess--
sseennttiieeeell..  EEeenn  aannddeerree  ssttuuddeenntt  iiss  nnuu  aaaann  hheett
wweerrkk  oomm  ddiiee  ttwweeeeddee  sscchhaakkeelliinngg  uuiitt  ttee
wweerrkkeenn..””  SStteekkeelleennbbuurrgg  hheeeefftt  nnaa  zziijjnn  ssttaaggee
eeeenn  bbaaaann  ggeevvoonnddeenn  bbiijj  PPrrooddrriivvee,,  eeeenn  bbeeddrriijjff
ddaatt  eelleekkttrroonniiccaa  oonnttwwiikkkkeelltt  vvoooorr  ddee  iinndduussttrriiee..
DDaaaarr  oonnttwwiikkkkeelltt  hhiijj  dduuuurrtteesstteenn..  ““DDiitt  wweerrkk  iiss
pprraakkttiisscchheerr  ddaann  hheett  oonnddeerrzzooeekk..  DDaatt  bbeevvaalltt  mmee
wweell..””
TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo//iilllluussttrraattiiee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

en het aanbrengen van dunne lagen
nitride of metaal. Niet zo raar omdat het
productieproces vaak bestaat uit een paar
honderd stappen. Van eenvoudig tot inge-
wikkeld, maar altijd met een kleine kans
op een foutje. “Dat klinkt onschuldig,
maar als honderden mogelijke kleine
foutjes zich opstapelen, is de totale kans
op falen vrij groot”, legt Heck uit. “In het
lab luidt het devies dan ook: werk zo
nauwkeurig mogelijk. En omdat het
maakproces zoveel moeite kost, is het
slim om op een chip zoveel mogelijk ver-
schillende ontwerpen te plaatsen.”
Uiteindelijk maakte Heck zelf succesvol
de drie componenten. Door deze indi-
vidueel te testen, bewees hij dat zijn
ideeën in principe werken. Een volgende
stap zou zijn de drie onderdelen samen te
brengen op één chip. “Maar dan moet
eerst de betrouwbaarheid van de maak-
processen omhoog.” 
Lukt dat, dan liggen verschillende toepas-
singen in het verschiet. De telecomsector
kan ervan profiteren doordat sneller data-
transport mogelijk wordt. Meer op het
wetenschappelijke vlak kunnen de ul-

trakorte pulsen de overgang van een
atoom ‘triggeren’. Nuttig om bijvoorbeeld
fluorescentiemetingen (een soort micro-
scoopopnamen) te doen zonder het
proefstuk ongewild op te warmen.
Tenslotte dringt licht van 1550 nanometer
golflengte ook dieper door in de huid dan
zichtbaar licht. Handig bij biomedisch
onderzoek.
Ondersteund door een Valorisation Grant
van vijfentwintigduizend euro houdt
Heck zich inmiddels bezig met het ver-
kennen van de mogelijkheden van com-
merciële toepassing van de technologie.
Parallel daaraan werkt Heck mee aan het
opzetten van een Europees platform om
dit soort optische chips met productie-
kwaliteit te kunnen maken. Heck: “Met
de huidige stapsgewijze technologie is
dat nog veel te duur. We proberen daarom
ontwerpregels op te stellen en een mate
van standaardisatie door te voeren. Bij het
maken van een nieuwe chip kun je dan
kosten delen met anderen. Zodat de ont-
wikkelkosten beperkt kunnen blijven tot
enkele tienduizenden euro’s.”/.

kristalstructuur te herstellen. Een bij-
komende moeilijkheid: Janssen kon de
stukken niet kleiner schuren dan twee mil-
limeter, je hebt immers ruimte nodig om
de stukken vast te klemmen. Omdat hij
proefstukken wilde onderzoeken van een
aluminiumkorrel dik en breed, moesten
de korrels in de materiaalstructuur dus
ook een millimeter of twee groot worden.
Met andere woorden: het bereiden van de
‘preparaten’ was heel veel werk.
“Monnikenwerk”, zegt hij achteraf.
Deze preparaten zonder versterkte randen
bleken in de minitrekbank van promo-
vendus Janssen zwakker dan grotere uit-
voeringen. Het adagium ‘kleiner is
sterker’ blijkt dus niet op te gaan.
“Intrinsiek geldt: kleiner is zwakker. Dat is
het samenvattende statement dat ik wel
durf te maken”, zegt de inmiddels gepro-
moveerde onderzoeker stellig. 
Dat kleinere onderdelen relatief zwakker
zijn, heeft een heel logische verklaring.
Korrels aluminium die ingesloten zitten
tussen andere korrels, worden door die
korrels als het ware op hun plek gehouden.
Die andere korrels houden de ‘slip in het
rooster’ bij hun buren tegen. Zodra er

links en rechts geen buren meer zijn,
zoeken de individuele korrels die onder
spanning staan de weg van de minste
weerstand - als een vlag die in wind waait.
Met deze opgedane kennis kan Janssen
een stukje afknabbelen van het werk-
gebied van de bekende Hall-Petchrelatie.
Die zegt grofweg dat materiaal met een
kleinere korrelgrootte sterker is dan het-
zelfde materiaal met een grotere korrel-
grootte. Zodra de buren van de korrels
wegvallen - en de dikte van het materiaal
dus één korrel of minder is - geldt dat
echter niet meer. 
Het onderzoek van Peter Janssen, die op 18
december promoveerde, was puur funda-
menteel van karakter. Er lag geen spe-
cifieke vraag vanuit het bedrijfsleven of
een beoogde toepassing achter. Maar
gezien de omvang van de schaaleffecten
lijkt het hem wel raadzaam als onwerpers
van miniatuurcomponenten in de
toekomst rekening gaan houden met deze
effecten./.

1550 nanometer
DDee  ggoollfflleennggttee  vvaann  11555500  nnaannoommeetteerr  --iinnffrraarroooodd
lliicchhtt--  iiss  nniieett  ttooeevvaalllliigg  ggeekkoozzeenn..  DDiiee  hheeeefftt
aalllleess  ttee  mmaakkeenn  mmeett  hheett  mmaatteerriiaaaall  vvaann  ddee
vveezzeell  wwaaaarr  hheett  lliicchhtt  ddoooorrhheeeenn  mmooeett::  ggllaass..
PPrreecciieess  bbiijj  ddeezzee  lleennggttee  vvaann  ddee  lliicchhttggoollvveenn
aabbssoorrbbeeeerrtt  ggllaass  lliicchhtt  hheett  sslleecchhttssttee  eenn  ttrreeeeddtt
dduuss  hheett  mmiinnssttee  lliicchhttvveerrlliieess  oopp..  DDaaaarroomm
mmaakkeenn  vveeeell  ttooeeppaassssiinnggeenn  iinn  ddee  tteelleeccoommmmuu--
nniiccaattiiee  ggeebbrruuiikk  vvaann  ddeezzee  ggoollfflleennggttee..
WWeerreellddwwiijjdd  iiss  aall  vvoooorr  mmiilljjaarrddeenn  ggeeïïnnvveesstteeeerrdd
iinn  ggllaassvveezzeellnneettwweerrkkeenn,,  dduuss  aallllee  nniieeuuwwee
tteecchhnnoollooggiiee  mmooeett  zziicchh  aaaannppaasssseenn  aaaann  ddeezzee
ggoollfflleennggttee..  DDaatt  kkaann  oonnddeerr  aannddeerree  ddoooorr  ddee
kkeeuuzzee  vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkttee  mmaatteerriiaalleenn..  VVaaaakk

wwoorrddtt  ggeebbrruuiikk  ggeemmaaaakktt  vvaann  eeeenn  ccoommbbiinnaattiiee
vvaann  ddee  mmaatteerriiaalleenn  iinnddiiuummffoossffiiddee  ((aaffggeekkoorrtt
IInnPP))  eenn  iinnddiiuumm--ggaalllliiuummaarrsseenniiddee--ffoossffiiddee
((IInnGGaaAAssPP))..  HHeecckk::  ““WWaatt  bbeettrreefftt  hheett  mmaakkeenn  vvaann
cchhiippss  iiss  vvaann  ddiitt  kkooppppeell  mmaatteerriiaalleenn  iinn  ddee  hhaallff--
ggeelleeiiddeerrwweerreelldd  hheett  mmeeeessttee  bbeekkeenndd,,  nnaa  ssii--
lliicciiuumm..  DDee  aattoommeenn  vvaann  bbeeiiddee  mmaatteerriiaalleenn
ppaasssseenn  pprriimmaa  oopp  eellkkaaaarr  eenn  uuiitt  IInnGGaaAAssPP  kkoommtt
lliicchhtt  iinn  ddee  ggeewweennssttee  ggoollfflleennggttee..  DDoooorr  eeeenn
llaaaaggjjee  IInnGGaaAAssPP  ttee  oommsslluuiitteenn  mmeett  IInnPP  sslluuiitt  jjee
hheett  lliicchhtt  vveerrttiiccaaaall  oopp..  KKoommtt  nnoogg  bbiijj  ddaatt  jjee
kkuunntt  ssppeelleenn  mmeett  ddee  mmaattee  vvaann  ttrraannssppaarraannttiiee
vvaann  IInnGGaaAAssPP,,  zzooddaatt  jjee  hheett  lliicchhtt  kkuunntt  ggee--
lleeiiddeenn,,  vveerrsstteerrkkeenn  eenn  aabbssoorrbbeerreenn..””

Boven de schematische weergave van de
werking van de ‘pulse shaper’. De verschillende
frequentiecomponenten (‘kleuren’) worden
eerst gescheiden. Vervolgens wordt per kleur de
fase verschoven tot ze allemaal in fase lopen.
Door de kleuren weer bij elkaar te brengen
ontstaat een nette, verkorte puls. 
Onder een foto van de optische chip met de
verschillende onderdelen van de ‘pulse shaper’.

Onderzoek in het kort

Geen Rubicons voor TU/e
SSccoooorrddee  ddee  TTUU//ee  bbiijj  ddee  rreecceennttee  ttooeekkeennnniinnggeenn  vvaann  VVeennii--  eenn  VViiccii--ssuubbssiiddiieess  nnoogg  bbeehhoooorrlliijjkk,,
bbiijj  hheett  aaaannssttoorrmmeennddee  ttaalleenntt  ggaaaatt  hheett  mmiinnddeerr  ggooeedd..  EEiinndd  ddeecceemmbbeerr  kkeennddee  ddee  NNeeddeerrllaannddssee
OOrrggaanniissaattiiee  vvoooorr  WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk  OOnnddeerrzzooeekk  ((NNWWOO))  aaaann  2299  jjoonnggee  eenn  vveeeellbbeelloovveennddee  wwee--
tteennsscchhaappppeerrss  aaaann  uunniivveerrssiitteeiitteenn  eeeenn  RRuubbiiccoonn  ttooee,,  mmaaaarr  ddaaaarr  wwaass  ggeeeenn  eennkkeellee  TTUU//ee’’eerr  bbiijj..
DDee  RRuubbiiccoonn--ssuubbssiiddiiee  iiss  bbeeddooeelldd  vvoooorr  ppaass  ggeepprroommoovveeeerrddee  NNeeddeerrllaannddssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss,,  ddiiee
vvaaaakk  nneett  ddee  oonnddeerrzzooeekksseerrvvaarriinngg  mmiisssseenn  vvoooorr  eeeenn  VVeennii--ssuubbssiiddiiee..  MMeett  ddee  mmaaxxiimmaaaall  5555..000000
eeuurroo  kkuunnnneenn  zziijj  oonnddeerrzzooeekksseerrvvaarriinngg  ooppddooeenn  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd..  OOookk  kkuunnnneenn  bbuuiitteennllaannddssee
oonnddeerrzzooeekkeerrss  ttiijjddeelliijjkk  iinn  NNeeddeerrllaanndd  kkoommeenn  wweerrkkeenn..  HHeett  mmeerreennddeeeell  vvaann  ddee  ssuucccceessvvoollllee  kkaann--
ddiiddaatteenn  iiss  iinn  NNeeddeerrllaanndd  ggeepprroommoovveeeerrdd..  BBiijjnnaa  eeeenn  ddeerrddee  vvaann  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvooeerrtt  hheett  oonn--
ddeerrzzooeekk  uuiitt  aaaann  eeeenn  kkeennnniissiinnsstteelllliinngg  iinn  ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn..  AAnnddeerree  bbeesstteemmmmiinnggeenn  zziijjnn
EEnnggeellaanndd,,  DDuuiittssllaanndd,,  ZZwwiittsseerrllaanndd,,  FFiinnllaanndd,,  ZZwweeddeenn  eenn  CCaannaaddaa..  

EIPSI bundelt onderzoek
naar beveiligen digitale informatie
BBiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  iiss  bbeeggiinn  ookkttoobbeerr  eeeenn  nniieeuuww  iinnssttiittuuuutt  ggeessttaarrtt..  HHeett
EEiinnddhhoovveenn  IInnssttiittuuttee  ffoorr  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  SSyysstteemmss  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  ((EEIIPPSSII))  iiss  eeeenn  bbuunnddeelliinngg
vvaann  ddee  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeepp  CCooddiinngg  aanndd  CCrryyppttoollooggyy  vvaann  WWiisskkuunnddee  eenn  ddee  bbiijj  IInnffoorrmmaattiiccaa  nniieeuuww
ggeessttaarrttee  SSeeccuurriittyy  GGrroouupp..  HHeett  iinnssttiittuuuutt  ggaaaatt  hheett  hheellee  vvaakkggeebbiieedd  bbeessttrriijjkkeenn  vvaann  ddee  bbeevveeii--
lliiggiinngg  vvaann  ddiiggiittaallee  iinnffoorrmmaattiiee..
OOpp  mmaaaannddaagg  2211  eenn  ddiinnssddaagg  2222  aapprriill  wwoorrddtt  hheett  iinnssttiittuuuutt  ggrroooottss  ggeeooppeenndd  mmeett  eeeenn  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaaaall  ssyymmppoossiiuumm..  DDaaaarr  zzuulllleenn  eennkkeellee  vveerrmmaaaarrddee  wweetteennsscchhaappppeerrss  uuiitt  hheett  vvaakkggeebbiieedd
sspprreekkeenn,,  wwaaaarroonnddeerr  WWhhiittffiieelldd  DDiiffffiiee  eenn  BBrruuccee  SScchhnneeiieerr..
BBiinnnneennkkoorrtt  iinn  CCuurrssoorr  eeeenn  uuiittggeebbrreeiidd  aarrttiikkeell  oovveerr  EEIIPPSSII..



In December dozens of
TU/e students headed for
the new year on white
university bicycles. At a
price of only  140 these
bikes were sold just
before the Christmas ho-
lidays thanks to financial
support from the TU/e
and the municipality of
Eindhoven. Through this
action these two parties
wish to create a more
distinct profile of
Eindhoven as a university
town. According to the
TU/e Executive Board
this bike is ‘student
proof’. Is it? And what
have the international
students who tried out
the bike experienced?

The Chinese Master
student Gao is quite
pleased with the bike: “I go
to school and back home
on it every day. Also I use it
for other purposes such as
getting groceries from the
supermarket and to visit
friends. It is a very good
bike. I also think the TU/e
logo on the bike is a good
idea; I like my university,
so such a university logo
for a bike is pleasant for
me, and also maybe the
logo is theft proof, you can
imagine it is a stupid idea
to thieve a bike with an
obvious mark.” 
However, the Electrical
Engineering student does
have some suggestions for
improvement, although he
admits that this may be a
matter of taste and of
getting used to it:
“Compared with the pedal
break, I prefer a hand
break. I mean, if possible,
it is better if there are more
choices of different kinds
of bikes, so you can choose
what fits you best.” Still,

the bicycle project is
awarded a more than satis-
factory grade by the Master
student: ”It’s very good, in-
cluding the activities itself;
during the ceremony on
December 19th, we saw
some policemen riding
their bicycles downstairs,
very cool! And the at-
mosphere is warm and
cheerful, although I
couldn’t understand what
people were saying
because the speeches were
Dutch spoken.”

Rizwan Asghar, a first-year
Master student of
Mathematics and
Computer Science, has
also had good experiences

with the bike: “The quality
of this bike is good; it’s easy
to ride; very comfortable
and it peddles very lightly.”
Just like Gao, Asghar
makes intensive use of the
bike in his everyday
student life: “I use the bike
all the time, when I go to
the supermarket, to the
campus, to friends et
cetera. It’s a great oppor-
tunity for students to get
such a nice bike at a very
cheap price.” Despite his
praise, the student
ventures a suggestion for
improvement: “There
should be gear options on
the bike.”/.
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Column
MMoosstt  ffoorreeiiggnn  ssttuuddeennttss  aarree
uunnddeerr  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt
tthhee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  cceelleebbrraattee
NNeeww  YYeeaarr  iinn  EEiinnddhhoovveenn  iiss  ttoo
rreenntt  aa  ccaarr  aanndd  ggoo  ttoo  PPaarriiss
aanndd  ssppeenndd  iitt  tthheerree..  OOrr
RRoommee..  OOrr  BBaarrcceelloonnaa..  OOrr
BBeerrlliinn..  AAnnyywwhheerree  bbuutt  hheerree..
AAss  ssoooonn  aass  CChhrriissttmmaass  hhoo--
lliiddaayyss  rroollll  aarroouunndd  tthhee
ccoorrnneerr,,  tthhee  aannnnuuaall  wwiinntteerr
mmiiggrraattiioonn  bbeeggiinnss,,  aass  fflloocckkss
ooff  ssttuuddeennttss  hheeaadd  ssoouutthh,,
aaccrroossss  tthhee  bboorrddeerr,,  ttoo  ssuunnnnyy
cclliimmeess  aanndd  pprroommiisseedd  llaannddss..

II  ddeecciiddeedd  ttoo  bbrraavvee  tthhee
DDuuttcchh  wweeaatthheerr  aanndd  ssppeenndd
NNeeww  YYeeaarrss  EEvvee  iinn  EEiinnddhhoovveenn
tthhiiss  yyeeaarr..  NNeeww  YYeeaarr’’ss  EEvvee,,
ccaalllleedd  OOlldd  YYeeaarr’’ss  EEvveenniinngg
((OOuuddeejjaaaarrssaavvoonndd))  iinn  DDuuttcchh,,
iiss  tthhee  oonnllyy  ttiimmee  ffiirreewwoorrkkss
aarree  aalllloowweedd  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy..
IIff  tthhiiss  iiss  yyoouurr  ffiirrsstt  NNeeww
YYeeaarr’’ss  EEvvee  iinn  NNeetthheerrllaannddss,,
yyoouu  mmiigghhtt  ggeett  tthhee  ffaallssee  iimm--
pprreessssiioonn  tthhaatt  tthhee  ccoouunnttrryy
hhaass  ggoonnee  ttoo  wwaarr..  BBuurrssttiinngg
ooff  ccrraacckkeerrss  bbeeggiinnss  aass  eeaarrllyy
aass  1155tthh  DDeecceemmbbeerr..  IInn  tthhee
ddaayyss  lleeaaddiinngg  uupp  ttoo  tthhee  3311sstt,,
wwaallkkiinngg  oorr  ccyycclliinngg  aatt  nniigghhtt
bbeeccoommeess  aann  aaddvveennttuurree  iinn
uurrbbaann  wwaarrffaarree  aass  nneeiigghh--
bboouurrhhoooodd  kkiiddss  ttaakkee
eexxttrreemmee  pplleeaassuurree  iinn  tthh--
rroowwiinngg  mmiinnii  bboommbbss  aatt
ppaasssseerr--bbyyss..  TThhiiss  ffoorrmm  ooff  eenn--
tteerrttaaiinnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  aallll
tthhee  wwaayy  uupp  ttoo  NNeeww  YYeeaarrss
EEvvee..  

OOnn  NNeeww  YYeeaarr’’ss  EEvvee  iittsseellff,,
pprreettttyy  mmuucchh  eevveerryyoonnee  iinn
tthhee  ccoouunnttrryy  lliigghhttss  ffii--
rreewwoorrkkss..  FFrroomm  ssiizzzzlliinngg
bbaannggeerrss  ttoo  ddaazzzzlliinngg
rroocckkeettss..  YYoouu  ccaann  sseeee  tthheemm
aallll  aaccrroossss  tthhee  cciittyy,,  lliigghhttiinngg
uupp  tthhee  sskkyy,,  ccaassttiinngg  aa  lluummii--
nneesscceenntt  ggllooww  oovveerr  tthhee  cciittyy..
IItt’’ss  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  ssiixxttyy
mmiilllliioonn  eeuurrooss  ggoo  uupp  iinn
ssmmookkee  eeaacchh  yyeeaarr,,  eennoouugghh
ttoo  rreeppaayy  tthhee  nnaattiioonnaall  ddeebbtt
ooff  ssoommee  tthhiirrdd  wwoorrlldd
ccoouunnttrriieess..  AAtt  mmiiddnniigghhtt
nneeaarrllyy  eevveerryy  iinncchh  ooff  tthhee  sskkyy
iiss  ddeeccoorraatteedd  wwiitthh  ssoommee  ffii--
rreewwoorrkk  oorr  ootthheerr..  TThhee  ffii--
rreewwoorrkkss  ggoo  ooffff  ffoorr  aabboouutt
ttwwoo  hhoouurrss,,  wwhhiillee  eevveerryyoonnee
iiss  oonn  tthhee  ssttrreeeettss,,  ddrriinnkkiinngg
cchhaammppaaggnnee,,  wwiisshhiinngg  eeaacchh
ootthheerr  ““BBeessttee  WWeennsseenn””  aanndd
eexxcchhaannggiinngg  hhuuggss  aanndd
kkiisssseess..  

AAnndd  tthhiiss  iiss  hhooww  tthhee  DDuuttcchh
ccaasstt  aassiiddee  tthheeiirr  ccoonnsseerr--
vvaattiivvee--mmoonneeyy--ssaavviinngg  ssttee--
rreeoottyyppee  aanndd  cceelleebbrraattee
““OOuuddjjaaaarr””  iinn  ssttyyllee..  HHaappppyy
NNeeww  YYeeaarr  iinnddeeeedd,,  iitt’’ss  aa
ggrreeaatt  wwaayy  ttoo  ssttaarrtt..

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

TThhee  EEnngglliisshh  PPaaggee  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  FFrraannccaa  GGiillssiinngg..  
SShhee  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt  

eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

Heading for the new year on a bike

Mathematics and Computer Science score points

The TU/e has a large
number of international
students and staff
members. These numbers
differ considerably
between departments,
though. Popular in par-
ticular is Mathematics
and Computer Science
(W&I); 19% of all
students of this de-
partment are from non-
Dutch descent. The de-
partments of Chemical

Engineering and
Chemistry and Electrical
Engineering are the
largest employers for in-
ternational staff
members, with no less
than 39% of non-Dutch
descent.

Runner-up among interna-
tional students is Electrical
Engineering, where 11% of
the total number of
students are of foreign

origin. Apart from this, the
department scores well
with international em-
ployees. Ing. Gerard
Jacobs, Policy official and
coordinator for HBO
Bachelors on this popu-
larity: “This interest may
be connected with the
image of Eindhoven in the
rest of the world. The
presence of Dutch com-
panies abroad, Philips in
particular, also contributes

to the interest in a study of
Electrical Engineering at
the TU/e.” 
The reasons for the popu-
larity of Mathematics and
Computer Science are
diverse, says prof. dr. Mark
van den Brand, who works
at this department: “First
of all, the TU/e has a good
reputation abroad for ma-
thematics and computer
science. Students from
Asia and India look ca-

refully at the ranking. Also,
one of the most famous
computer scientists, prof.
dr. E.W. Dijkstra, comes
from here. This still has an
unusually strong appeal.
In our recruitment of MSc
and PhD students we focus
strongly on foreign
students. Thus, we have
contacts with India and
Uganda for the re-
cruitment of students in
those countries.”/.

PPeerrcceennttaaggee  ooff  ssttuuddeennttss//eexxttrraanneeii  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  nnaattiioonnaalliittyy  ppeerr  ddeeppaarrttmmeenntt

RReeffeerreennccee  ddaattee  ssttuuddeennttss 11--1100--22000077 RReeffeerreennccee  ddaattee  eemmppllooyyeeeess 11--sseepp--0077

DDeeppaarrttmmeenntt %%  nnoonn--DDuuttcchh  ssttuuddeennttss TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  iinntt..  ssttuuddeennttss %%  iinntt..  eemmppllooyyeeeess  ((iinnccll..  nnoott  oonn  ppaayyrroollll)) TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  iinntt..  EEmmppllooyyeeeess

TTeecchhnnoollooggyy  MMaannaaggeemmeenntt 33%% 11221155 3322 113322
AArrcchhiitteeccttuurree,,  BBuuiillddiinngg  aanndd  PPllaannnniinngg 22%% 11883333 1166 5500
BBiioommeeddiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg 33%% 448855 1133 3333
EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg 1111%% 553377 3399 112255
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn 55%% 447766 2277 4444
MMaatthheemmaattiiccss  &&  CCoommppuutteerr  SScciieennccee 1199%% 771133 3388 113355
CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  CChheemmiissttrryy 88%% 336644 3399 116688
AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss 55%% 339933 2255 7722
MMeecchhaanniiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg 66%% 11001111 1177 4466
TTOOTTAALL  TTUUEE 77%% 77002277 2277

Price increase basic
range refectories
The Domestic Affairs
Department (DIZ) could
not avoid a two-percent
price increase in the
basic range in the refec-
tories as of 1 January
2008. According to the
contractual agreements
with Albron and
Sodexho, prices are
increased only at the
beginning of a new
academic year. 
However, due to the
explosive rise in the
prices of dairy and grain
products on the world
market, the caterers can
impose this interim
increase.

Monique Kuyck, head of
Services at DIZ, admits
that an interim price rise is
exceptional, but ines-
capable. “Albron and
Sodexho are facing steep
price increases in dairy and
grain products of over ten
percent, which allows
them contractually to in-
crease the prices between
times. In supermarkets
now everybody can see the
prices of certain products
go up considerably as
well”, explains Kuyck. 

Seperate
“DIZ has decided to up the
price of the whole range by
two percent, rather than
several separate products.
If we had chosen the latter
option, a cup of milk would
have become seventeen

percent more expensive,
for instance.”
According to Kuyck this is
a justified price increase,
then, which other caterers
in the Netherlands are
carrying through also.
“Two percent means we are
restraining ourselves, for I
also know of universities
and hospitals that have
carried through price rises
of twelve to thirteen
percent.”

Market
At this moment Kuyck is
unable to say whether
steeper price increases will
follow in September. In
view of the pressure that is
exercised on the market for
dairy and grain products
worldwide she does find it
obvious that prices may
rise again by then. Kuyck:
“I cannot make any
concrete statement on this
for now, as you just do not
know how things will
develop. In any case we
follow the CBS index
figures every year. Still, I do
want to emphasize that the
refectory prices charged at
the TU/e are nationally still
within the lowest price
ranges”./.

Rizwan Asghar. Photo: Bart van Overbeeke
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/MOXX
‘‘EEnnggeellaacchhttiiggee  ssoolloo’’ss  oovveerr  dduuiivveellssee
ddrroonneess  eenn  lleekkkkeerree  bbeeaattss’’,,  mmeett  iinn--
vvllooeeddeenn  vvaann  oonnddeerr  aannddeerreenn  MMiilleess
DDaavviiss,,  KKrraaffttwweerrkk  eenn  TThhee  PPrrooddiiggyy::
ddaatt  iiss  nnaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  ddee  ssoouunndd
vvaann  ddee  bbaanndd  MMOOXXXX,,  ddiiee  eelleekk--
ttrroonniisscchh  eenn  aakkooeessttiisscchh  ccoommbbiinneeeerrtt..
DDee  ffoorrmmaattiiee,,  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann
ssaaxxooffoonniisstt  AAnnddrréé  SSttiijjnneenn,,  ttrreeeeddtt
vvrriijjddaaggaavvoonndd  1111  jjaannuuaarrii  oopp  bbiijj  PPllaann--
22  iinn  hheett  KKllookkggeebboouuww  oopp  SSttrriijjpp--SS
((aaaann  ddee  BBeeuukkeennllaaaann))..  VVaannaaff  2222..0000
uuuurr,,  ddee  eennttrreeee  iiss  ggrraattiiss..  ZZiiee
wwwwww..mmooxxxx..nnll  eenn  wwwwww..ppllaann--22..nnll..  

/Japanse dans
IInn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  pprreesseenntteeeerrtt  bbeewwee--
ggiinnggsskkuunnsstteennaaaarr  HHiirrooaakkii  UUmmeeddaa
vvrriijjddaaggaavvoonndd  1111  jjaannuuaarrii  zziijjnn  ddrriieelluuiikk
‘‘DDuuoo’’,,  ‘‘AAccccuummuullaatteedd  LLaayyoouutt’’  eenn
‘‘WWhhiillee  ggooiinngg  ttoo  aa  ccoonnddiitt’’..  DDee
JJaappaannssee  ddaannsseerr  eenn  cchhoorreeooggrraaaaff  llaaaatt
mmeett  aaffwwiisssseelleenndd  vvllooeeiieennddee  eenn  oonn--
ddeerrbbrrookkeenn  bbeewweeggiinnggeenn  rruuiimmttee,,
ggeelluuiidd  eenn  ddiiggiittaallee  pprroojjeeccttiieess  kknnaapp
ssaammeennkkoommeenn..  VVrriijjddaaggaavvoonndd  1111
jjaannuuaarrii  vvaannaaff  2211..0000  uuuurr  iinn  tthheeaatteerr
PPllaazzaa  FFuuttuurraa  aaaann  ddee  LLeeeennddeerrwweegg,,
ddee  eennttrreeee  bbeeddrraaaaggtt  vveeeerrttiieenn  eeuurroo
((ttwwaaaallff  eeuurroo  mmeett  PPllaazzaaPPaass))..  ZZiiee
wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..  

/De Grote Liefde
EEeenn  uunniieekkee  vvoorrmm  vvaann  lliitteerraaiirr
tthheeaatteerr::  zzoo  oommsscchhrriijjfftt  hheett  EEiinnddhhoo--
vveennssee  PPaarrkktthheeaatteerr  ‘‘DDee  GGrroottee
LLiieeffddee’’,,  eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinngg  vvaann
sscchhrriijjvveerr  RRoonnaalldd  GGiipphhaarrtt,,  ccoolluummnniisstt
MMaarrttiinn  BBrriill  eenn  ppeerrffoorrmmeerr//sscchhrriijjvveerr
BBaarrtt  CChhaabboott..  GGeeeenn  rreeeekkss  vvoooorr--
ddrraacchhtteenn  vvaann  ddee  aaffzzoonnddeerrlliijjkkee
aauutteeuurrss,,  mmaaaarr  eeeenn  ppooddiiuummttrreeffffeenn
ddaatt  lleeiiddtt  ttoott  éééénn  ggrroooott  eenn  hhiillaarriisscchh
vveerrhhaaaall  oovveerr  rrooeemm,,  iijjddeellhheeiidd,,
vveerrlliieess,,  ddoooodd  eenn  bboovveennaall::  ddee  lliieeffddee..
IInn  ddee  rrooll  vvaann  rreecchhttbbaannkk  ooff  jjuurryy  aaaann
wwiiee  hheett  pplleeiiddooooii  iiss  ggeerriicchhtt,,  hheeeefftt
hheett  ppuubblliieekk  ttiijjddeennss  ddeezzee  aavvoonndd  eeeenn
aaccttiieevvee  rrooll..  VVrriijjddaaggaavvoonndd  1111  jjaannuuaarrii
vvaannaaff  2200..3300  uuuurr  iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..
VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  ttooeeggaannggss--
kkaaaarrtteenn  ((nneeggeennttiieenn  eeuurroo))  zziiee
wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll..  

/Parris en Pure
VVoollggeennss  ccaafféé  TThhee  RRaammbblleerr,,  wwaaaarr  ddee
bbaanndd  kkoommeenndd  wweeeekkeenndd  oopp  ddee
ppllaannkkeenn  ssttaaaatt,,  iiss  PPaarrrriiss  ‘‘ddee  vveettssttee
TThhiinn  LLiizzzzyy  TTrriibbuuttee’’  eenn  ‘‘ddee  uullttiieemmee
lliivvee--eerrvvaarriinngg’’..  EEeenn  ooppttrreeddeenn  ssttaaaatt
vvoollggeennss  ddee  ggaasstthheeeerr  ggaarraanntt  vvoooorr
fflliittsseennddee  ggiittaaaarrdduueellss,,  ppoommppeennddee
rriittmmeess  eenn  eeeenn  sstteemm  ddiiee  mmeett
wweeeemmooeedd  ddooeett  tteerruuggddeennkkeenn  aaaann  ddee
gglloorriieejjaarreenn  vvaann  TThhiinn  LLiizzzzyy..  OOookk  ddee
RRootttteerrddaammssee  ddrriieemmaannssffoorrmmaattiiee
PPuurree  ttrreeeeddtt  ddeezzeellffddee  aavvoonndd  oopp  iinn
TThhee  RRaammbblleerr  aaaann  hheett  SSttaattiioonnsspplleeiinn..
ZZaatteerrddaaggaavvoonndd  1122  jjaannuuaarrii  vvaannaaff
2211..0000  uuuurr,,  ddee  eennttrreeee  bbeeddrraaaaggtt
zzeevveenn  eeuurroo..

/Stampwerk
HHeett  ssppeelleenn  vvaann  oouuddee  nnuummmmeerrss
zzooaallss  zzee  bbeeddooeelldd  zziijjnn::  zzoonnddeerr
ffrraattsseenn,,  rreecchhttttooee,,  rreecchhttaaaann..  DDaatt  iiss
ddee  kkrraacchhtt  vvaann  ddee  FFrriittss  PPhhiilllliippss
BBaanndd,,  ddiiee  zzoonnddaagg  1133  jjaannuuaarrii  oopp--
ttrreeeeddtt  iinn  ggrraanndd  ccaafféé  BBeerrllaaggee..  DDee  jjuu--
bbiilleerreennddee  jjaarreenn--zzeessttiigg--ccoovveerrbbaanndd,,
ttiieenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ooppggeerriicchhtt,,  bbrreennggtt
sstteevviigg  ssttaammppwweerrkk  aaffggeewwiisssseelldd  mmeett
ddrroommeerriiggee  bbaallllaaddss..  OOpp  hheett  rreeppeerr--
ttooiirree  ssttaaaann  oonnddeerr  aannddeerree  ddee  RRoolllliinngg
SSttoonneess,,  TThhee  KKiinnkkss  eenn  TThhee  AAnniimmaallss
eenn  nneeddeerrbbeeaatt..  IInn  BBeerrllaaggee  ((ggee--
vveessttiiggdd  aaaann  ddee  KKlleeiinnee  BBeerrgg))  bbeeggiinntt
ddee  FFrriittss  PPhhiilliippss  BBaanndd  ddiitt  wweeeekkeeiinnddee
hhaaaarr  jjuubbiilleeuummttoouurr  llaannggss  ccaaffééss  wwaaaarr
ddee  ggrrooeepp  vvrrooeeggeerr  ssppeeeellddee..  VVaannaaff
1177..0000  uuuurr,,  eennttrreeee  ggrraattiiss..

Comedy Night in de Effenaar
De kleine zaal van de Effenaar
staat op de tweede zaterdag
van de maand altijd in het
teken van de Comedy Night.
Van de zeer grote grap-
dichtheid van Martijn
Oosterhuis tot de ‘afgewogen
zelfspot verpakt in het god-
delijke lichaam’ van Arjen van
Wifferen. Op 12 januari is het
Eindhovense popcentrum weer
‘the place to be’ voor lief-
hebbers van de lach.

Sinds Martijn Oosterhuis in
1994 zijn debuut maakte als
stand-up comedian, heeft hij
honderden optredens op zijn
naam staan, onder meer op
grote festivals als Lowlands en
Crossing Border. Ook is hij re-
gelmatig te gast in het
Amsterdamse Comedy Café.
Oosterhuis behoorde tot de

‘lama’s’ van het gelijknamige
BNN-televisieprogramma en
toert momenteel langs de
Nederlandse theaters met zijn
derde eigen programma ‘Smile’.
Bert Gabriëls staat te boek als
één van de meest gewaardeerde
en gevraagde comedians van
Vlaanderen en Nederland.
Zowel op de planken als op tv
gaat hij niets of niemand uit de
weg - vooral zichzelf niet, zo
belooft de Effenaar waar
Gabriëls deze zaterdag één van
de grappende gasten is. 
Een relatieve nieuwkomer aan
het comedy-front is Arjen van
Wifferen, die zich in 2005 als 31-
jarige voor het eerst op een
podium begaf. Hij ontwikkelde
zich - naar eigen zeggen - tot de
Rivella van het onderbuikgevoel.
Van Wifferen omschrijft
zichzelf als één van de meest be-

scheiden en liefste romanciers
en comedians van het moment

die garant staat voor afgewogen
zelfspot verpakt in een ‘god-
delijk lichaam’.
De vierde comedian op die
avond is Ramon Fielmich. Hij
wordt aangeprezen als ‘de meest
fysieke stand-up comedian die
Nederland rijk is’. Door zijn
energie en actuele en absurde
sketches spat hij van het
podium, belooft de Effenaar-
website. Grootste inspiratiebron
voor Fielmich is de multicul-
turele samenleving. Over dat
thema heeft hij een uitge-
sproken mening - niet in de
laatste plaats over de
Surinaamse keuken./.
Comedy Night in de Effenaar (aan de
Dommelstraat), zaterdag 12 januari
vanaf 20.30 uur. Kaarten kosten tien
euro, zie www.effenaar.nl. 

Parels in het Parktheater
TThheeaattrraaaall,,  vveerrrraasssseenndd  eenn  oonntt--
rrooeerreenndd,,  zzoo  wwoorrddeenn  ddee  vvoooorrsstteell--
lliinnggeenn  vvaann  CCoonnnnyy  JJaannsssseenn  DDaannsstt
vvaaaakk  oommsscchhrreevveenn..  DDee  ddaannsseerrss  vvaann
hheett  RRootttteerrddaammssee  ggeezzeellsscchhaapp  ssttaaaann
oopp  hheett  ttoonneeeell  aallss  mmeennsseenn  vvaann  vvlleeeess
eenn  bbllooeedd::  bbrreeeekkbbaaaarr,,  ssttrriijjddbbaaaarr  eenn
bbeevvllooggeenn..  DDee  ppeerrssoooonnlliijjkkee
ddrriijjffvveerreenn  vvaann  ddee  mmeennss  bbeehhoorreenn  ddaann
ooookk  ttoott  ddee  bbeellaannggrriijjkkssttee  tthheemmaa’’ss
vvaann  CCoonnnnyy  JJaannsssseenn  eenn  hhaaaarr  eenn--
sseemmbbllee..  
OOpp  mmaaaannddaagg  1144  jjaannuuaarrii  iiss  iinn  hheett
EEiinnddhhoovveennssee  PPaarrkktthheeaatteerr  ‘‘PPaarreellss’’  ttee
zziieenn,,  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg  wwaaaarrmmeeee  hheett
vviijjffttiieennjjaarriiggee  ddaannssggeezzeellsscchhaapp  zziijjnn
jjuubbiilleeuummjjaaaarr  22000077  aaffsslloooott..  ‘‘PPaarreellss’’
wwoorrddtt  ggeevvoorrmmdd  ddoooorr  ddrriiee  eeeerrddeerree
cchhoorreeooggrraaffiieeëënn  ddiiee  ddee  ddiivveerrssiitteeiitt  eenn
ddee  bbeellaannggrriijjkkssttee  tthheemmaa’’ss  vvaann  CCoonnnnyy
JJaannsssseenn  DDaannsstt  llaatteenn  zziieenn::
‘‘SSoorrrroowwffuull  ssoonnggss’’  ((eeeenn  ggrrooeeppsswweerrkk
vvaann  ppuurree  ddaannssbbeewweeggiinnggeenn  vvoooorr
aacchhtt  ddaannsseerrss)),,  ‘‘TTwwoo’’  ((eeeenn  ddrriieelluuiikk
vvaann  dduueetttteenn))  eenn  ‘‘RReebboouunndd’’  ((eeeenn
eenneerrggiieekk  ddaannssssttuukk  vvoooorr  vviijjff
mmaannnneenn))..  DDee  mmuuzziieekk  ttiijjddeennss  ddee
vvoooorrsstteelllliinngg  iiss  oopp  bbaanndd..

’’PPaarreellss’’  vvaann  CCoonnnnyy  JJaannsssseenn  DDaannsstt,,
mmaaaannddaagg  1144  jjaannuuaarrii  oomm  2200..3300  uuuurr  iinn
hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..  VVoooorraaffggaaaanndd,,

vvaannaaff  1199..3300  uuuurr,,  iiss  eerr  eeeenn  iinnlleeiiddiinngg..
ZZiiee  wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll  vvoooorr  mmeeeerr

iinnffoorrmmaattiiee  eenn  hheett  bbeesstteelllleenn  vvaann
kkaaaarrtteenn  ((1199,,5500  eeuurroo))..

Spelen met design
Design om te bekijken en te ge-
bruiken: dat biedt
‘Playground’, de tweede ten-
toonstelling van
Ontwerpersgroep Yksi in het
Eindhovense Designhuis. Op de
expositie, te zien vanaf 13
januari, laten verschillende
Nederlandse ontwerpers hun
visie op goed spelen en
speelgoed zien. Het gaat om
ontwerpen voor eigen kroost
vanuit de gedachte dat het
anders of beter kan.

Krijtborden met voorbedrukte,
verhalende tekeningen van
grafisch kunstenaar Henri van
Nuenen, de handgemaakte
‘characters dolls’ van Esther de
Groot en een speelkleed van
rubber met vilt van Mischa Vos:
het zijn slechts enkele van de
speelontwerpen die vanaf 13
januari in het Designhuis te
zien, ontdekken en uitproberen
zijn. Op zaterdagen en zondag-
en van 11.00 tot 14.00 uur kun-
nen bezoekers tot acht jaar

komen kijken,
kleuren en

spelen onder
begeleiding
van een
‘design
nanny’. 
Tegelijk met

‘Playground’ is in het Designhuis
(dat design, kunst en technologie
wil samenbrengen) ‘The Family
of Form’ te zien. Deze hoofd-
expositie, eerder al goedbezocht

in Milaan en Parijs, toont werk
van drie generaties afgestu-
deerden van de zestigjarige
Design Academy Eindhoven./.

Arjen van Wifferen. 

FFoottoo::  LLeeoo  vvaann  VVeellzzeenn

‘Playground’ is van 13 januari tot en met
6 april te zien in het nieuwe Designhuis,
sinds afgelopen najaar gevestigd in het
voormalige kantongerecht aan het
Stadhuisplein in Eindhoven. Het
Designhuis is van dinsdag tot en met
zondag geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Zie www.yksi.nl en 
www.designhuis.com.
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En hoe is het in Salt Lake City?

Op 22 september kwam
ik aan in Salt Lake City
om stage te gaan lopen bij
ZARS Pharma, een klein
farmaceutisch bedrijf. Ik
werk hier aan de ontwik-
keling van een drug de-
livery systeem, dat

warmte combineert met
een pijnstiller. Behalve
werken aan dit project,
heb ik begin november
een congres bezocht dat
georganiseerd werd door
the American Institute
for Chemical Engineers.
Verder is het erg leuk om
de omgeving te gaan ver-
kennen. Mijn collega’s
hier zijn echt super
aardig en samen met hen
heb ik ook al ver-
schillende dingen on-
dernomen. 

Utah en Salt Lake City
staan voornamelijk
bekend om twee dingen,
de mooie natuur en de
mormonen en van beide
heb ik natuurlijk het een
en ander meegekregen.
Ongeveer de helft van de
inwoners van Salt Lake

(en ook ongeveer de helft
van mijn collega’s) is
mormoons. Dat wil
zeggen dat ze behoren tot
‘The Church of Jesus
Christ of Latter Day
Saints’. Deze religieuze
groep bepaalt voor een
groot deel de sfeer in Salt
Lake City. Omdat de stad
het hart is van de geloofs-
gemeenschap komen er
mormonen van over de
hele wereld naar deze
stad. Een bezoekje aan
Temple Square is ook echt
de moeite waard. 

En dan is daar de natuur
van Utah. De afgelopen
weken heeft het be-
hoorlijk veel gesneeuwd
en zijn de vier skige-
bieden van Salt Lake City
allemaal open. Utah
verkocht zichzelf ja-

renlang met de slagzin
‘Utah: the greatest snow
on earth!. En terecht, het
snowboarden is hier ge-
weldig. Verder kun je
gaan skiën in Park City,
waar ook een groot deel
van de Olympische
Spelen van 2002 zich af-
speelde. 

Andere mooie natuur is
te vinden op een paar
uurtjes rijden van Salt
Lake. Volgens
Amerikaanse begrippen
super dichtbij, maar toch
is het vaak handig om
hiervoor een weekendje te
plannen. Want zelfs in de
VS blijkt dichtbij een re-
latief begrip. De nationale
parken zijn erg indruk-
wekkend. En wie iets
anders zoekt, kan de im-
posante natuur af-

wisselen met machtige
steden. Ik ben dan ook
een weekendje naar Las
Vegas gegaan. Deze
gokstad in de woestijn is
echt over de top!

Komende maanden heb
ik nog plannen om naar
New York, San Fransisco,
San Diego en Los Angeles
te gaan. Ook ga ik mijn

project bij ZARS Pharma
afronden. Dan zitten
mijn 5 maanden USA er
al weer op. En zal ik mijn
appartement van 80
vierkante meter weer ver-
ruilen voor mijn kleine
studentenkamer. 

Yvette Adams, studente
Scheikundige
Technologie

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.

Nieuwjaarswensen in 
Japanse kalligrafie 

‘‘GGeezzoonnddhheeiidd  vvoooorr  ffaammiilliiee’’,,
mmaaaarr  ooookk  ‘‘mmiinnddeerr  ssttrreessss’’  eenn
‘‘eeeenn  vvrriieennddiinn’’  zziijjnn  wweennsseenn
ddiiee  ssttuuddeenntteenn  oopp  ppaappiieerr
hheebbbbeenn  ggeezzeett  iinn  JJaappaannssee  kkaall--
lliiggrraaffiiee..  DDeezzee  nniieeuuww--
jjaaaarrssaaccttiiee  nnaaaarr  JJaappaannss
ggeebbrruuiikk  hheeeefftt  ddee  JJaappaannssee
CCuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  vvoooorr
EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn
KKiinnjjiinn  ooppggeezzeett  iinn  ddee  ssttiillttee--
rruuiimmttee..  DDee  kkaalllliiggrraaffiieeëënn
wwoorrddeenn  vvoollggeennddee  wweeeekk
vveerrbbrraanndd,,  ooppddaatt  ddee  wweennsseenn
ooookk  uuiitt  zzuulllleenn  kkoommeenn..
DDiinnssddaaggmmiiddddaagg  iinn  ddee  ppaauuzzee
wwaacchhtteenn  vviieerr  KKiinnjjiinn--lleeddeenn
ggeedduullddiigg  oopp  bbeezzooeekkeerrss..  ZZee
hheebbbbeenn  ttoott  ddaann  vveeeerrttiieenn
ppeerrssoonneenn  ggeehhoollppeenn  hhuunn

wweennss  iinn  kkaalllliiggrraaffiiee  uuiitt  ttee
ddrruukkkkeenn..  HHooeewweell  ddee
mmeeeesstteenn  ggaaaann  vvoooorr  ggee--
zzoonnddhheeiidd  vvoooorr  ffaammiilliiee  eenn
vvrriieennddeenn,,  iiss  eerr  ooookk  eeeenn  eenn--
kkeelliinngg  ddiiee  ‘‘mmeeeerr  ssllaaaapp’’  wwiill
eenn  iieemmaanndd  oopptteeeerrtt  vvoooorr
‘‘mmeeeerr  kklleeuurr  iinn  hheett  lleevveenn’’..  AAllss
bbeezzooeekkeerrss  nniieett  zzoo  ssnneell
wweetteenn  wwaatt  ttee  wweennsseenn,,  ssttaaaann
eerr  ooookk  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  oopp
ppaappiieerr..  ZZoo  ssttaaaatt  hheett  tteekkeenn
vvoooorr  ‘‘wwiijjsshheeiidd’’  eerr  aall,,  eevveennaallss
ddaatt  vvoooorr  ‘‘lliieeffddee’’  eenn  ooookk
‘‘ssaakkee’’,,  eeeenn  JJaappaannss  ddrraannkkjjee..
““MMaaaarr  ddaatt  llaaaattssttee  hheeeefftt  nnoogg
nniieemmaanndd  ggeewweennsstt””,,  zzeeggtt
vvoooorrzziittsstteerr  AAnnnnaa  BBrrooeerrss..  
DDee  lleeddeenn  hhaaddddeenn  oopp  iieettss
mmeeeerr  ddeeeellnneemmeerrss  ggeehhoooopptt..

LLaaii  NNgg  wwiijjtt  hheett  vvoooorraall  aaaann  ddee
ppeerriiooddee::  ““WWee  wwiillddeenn  eerr  ttwweeee
wweekkeenn  vvoooorr  ddee  kkeerrssttvvaakkaannttiiee
mmeeee  bbeeggiinnnneenn  eenn  ddaatt  iiss  nniieett
mmeeeerr  ggeelluukktt..  BBoovveennddiieenn  iiss  eerr
nnuu  eeeenn  tteennttaammeennwweeeekk..””  ZZee
vveerrvvoollggtt  hhooooppvvooll::  ””VVoorriigg
jjaaaarr  hhaaddddeenn  wwee  oonnggeevveeeerr  2255
nniieeuuwwjjaaaarrsswweennsseenn  ggeekkaallllii--
ggrraaffeeeerrdd..  MMaaaarr  ddee  wweeeekk  iiss
nnoogg  nniieett  vvoooorrbbiijj..””  BBeezzooeekkeerrss
ddiiee  hhuunn  wweennss  nnoogg  wwiilllleenn
uuiitteenn,,  kkuunnnneenn  ttoott  eenn  mmeett
vvrriijjddaagg  1111  jjaannuuaarrii  iinn  ddee  ssttiill--
tteerruuiimmttee  iinn  ddee  HHaall  tteerreecchhtt..
DDee  vveerrbbrraannddiinngg  iiss  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  wwooeennssddaagg  1166
jjaannuuaarrii  iinn  ddee  BBuunnkkeerr..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Meer tijd voor studie en bijbaan
Studenten steken meer
uren in hun opleiding.
Voltijdstudenten waren
in het studiejaar
2005/2006 gemiddeld 34
uur per week aan het
blokken: twee uur meer
dan in het jaar daarvoor.
Ook hun bijbaantje vergt
meer tijd.

De toename van de stu-
deertijd blijkt uit de vlak
voor Kerst verschenen
Studentenmonitor 2006
van het ministerie van
OCW. Daarin zijn ge-
gevens verzameld aan de
hand van een enquête
onder veertienduizend stu-
denten. Hbo-studenten
zijn met 35,5 uur studie ij-
veriger dan hun univer-
sitaire collega’s, die we-
kelijks 32 uur met hun
opleiding bezig zijn.
Studenten investeren ook
meer tijd in hun bijbaan: in
het collegejaar 2005/2006
werkten ze 9,4 uur per
week achter de bar of in het
magazijn van de su-
permarkt, tegen 8,6 uur in
het jaar ervoor. 
De Studentenmonitor
2006 besteedt extra

aandacht aan de door-
stroming van de bachelor-
naar de masteropleiding.
Uit het onderzoek blijkt dat
maar tien procent van alle
studenten ontevreden is
over het voorlichtingsma-
teriaal waarmee zij hun
keuze voor een vervolg-
studie bepalen. 
Universitaire studenten
vinden een masterop-
leiding vanzelfsprekend:
slechts vijf procent van de
academische studenten-
populatie wil na de bache-
lorfase meteen aan het
werk. De rest zegt een ver-
volgopleiding te ambiëren.
Ongeveer driekwart blijft
opleiding en instelling
trouw en wil een door-
stroommaster kiezen die
naadloos aansluit op de
driejarige bachelorop-
leiding. Twaalf procent
gaat voor een masterop-
leiding in een andere dis-
cipline, en een kleine tien
procent voor de zwaardere
tweejarige researchmaster. 
Van de ondervraagde hbo-
studenten is maar een
kwart van plan na de
bachelor een masterop-
leiding te volgen. Die te-

rughoudendheid laat zich
eenvoudig verklaren: een
bacheloropleiding in het
hbo duurt niet drie maar
vier jaar en levert een
prima kans op een inte-
ressante baan. Wie des-
ondanks voor een vervolg-
opleiding op masterniveau
kiest, is – enkele oplei-
dingen in de zorg-, on-
derwijs-, of kunsthoek uit-
gezonderd – aangewezen
op een (dure) private mba-
opleiding, of op het aanbod
van de universiteiten.

Meer ruimte
Minister Plasterk liet de af-
gelopen weken herhaal-
delijk weten dat hij de
overgang van bachelor-
naar masteropleiding wil
aanpassen: hogescholen
moeten meer ruimte
krijgen om met over-
heidssteun masters aan te
bieden, en aan de univer-
siteit moet het minder van-
zelfsprekend zijn dat de
overgrote meerderheid van
de studenten voor een
doorstroom-master kiest.
Dit voorjaar stuurt hij
hierover een notitie naar de
Tweede Kamer. (HOP)/.

Architectuurstudenten ontwerpen
brede school in Nuenen
Tien TU/e-studenten
Architectural
Engineering exposeren in
Nuenen hun ontwerpen
van een nieuw gebouw
voor de lokale brede
school. De school, OBS
De Mijlpaal, had de
Bouwkundewinkel be-
naderd met het verzoek
studenten te laten kijken
naar de tekortkomingen
van haar huidige on-
derkomen en naar oplos-
singen hiervoor.

De Bouwkundewinkel is
één van de vijf weten-
schapswinkels van de
TU/e. Individuen en groe-
peringen uit de samen-
leving kunnen hier,

doorgaans voor een
prikkie, terecht met hun
vragen op technisch-we-
tenschappelijk vlak. Van
het Nuenense verzoek
werd bij Bouwkunde
tevens een onderwijs-
project gemaakt waarmee
tien masterstudenten ar-
chitectuur afgelopen
najaar aan de slag gingen. 
De opdracht: maak een
ontwerp voor een nieuw
gebouw voor een brede
school waarin, behalve De
Mijlpaal, ook een kinder-
opvang, peuterspeelzaal en
wijkcentrum een plek
kunnen krijgen. Want
behalve dat de huisvesting
in technisch opzicht sterk
verouderd is, past de archi-

tectuur ook niet meer bij
hoe het onderwijs zich in
de jaren ontwikkeld heeft. 
De ideeën van de tien
TU/e-studenten zijn vanaf
vandaag, donderdag 10
januari, vanaf 16.00 uur te
zien in cultureel centrum
Het Klooster in Nuenen.
De expositie loopt  tot en
met vrijdag 18 januari. De
Bouwkundewinkel hoopt
de tentoonstelling bin-
nenkort ook in het
Hoofdgebouw op het TU/e-
terrein te laten zien. Of de
ideeën van (één van) de
Bouwkundestudenten in
de toekomst  worden gere-
aliseerd is nog niet
bekend./.

Zonnepanelen kunstvijver vernield
Tijdens de kerstvakantie
zijn ten minste 4 van de 88
zonnepanelen van het
kunstwerk ‘SOH19 States
of Nature’ (de Boeddha in
de vijver met zwarte eieren
bij Vertigo) vernield. De
panelen lijken te zijn be-
schadigd door het gooien
van stenen. Wanneer de
vandalen toesloegen, is
nog niet duidelijk. De be-

veiliging onderzoekt alle
camerabeelden van de
kunstvijver uit die periode.
Stichting Natuurkunst
heeft bij de politie aangifte
gedaan van vernieling.
Het kunstwerk, dat ove-
rigens sinds half december
eindelijk helemaal naar
behoren functioneert,
moet het ook met een paar
zonnepanelen minder

gewoon doen, volgens Paul
Claassen van de stichting.
“Maar we streven er na-
tuurlijk wel naar het aantal
weer compleet te maken.”
Of dat eenvoudig is, moet
nog blijken. De leverancier
had de panelen namelijk
speciaal voor dit kunstwerk
vervaardigd./.
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DDee  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn
ssttaarrtteenn  eeeenn  uuiittggeebbrreeiiddee  ddiiss--
ccuussssiiee  oovveerr  hheett  ggeessllaacchhtt  vvaann
ddee  bbeewwoonneerr..  DDee  eeeerrssttee  iinnddrruukk
zzeeggtt  hheenn  ddaatt  hheett  eeeenn  mmaann  iiss..
OOpp  hheett  bbuurreeaauu  ssttaaaatt  CCooccaa
CCoollaa  ZZeerroo,,  ddaatt  iiss  ttyyppiisscchh  eeeenn
vvrroouuwweennddrraannkkjjee..  HHeett  iiss
iieemmaanndd  ddiiee  rrooookktt,,  eenn  ooookk  vveeeell
ssiiggaarreetttteenn  oopp  vvoooorrrraaaadd  hheeeefftt..
DDaatt  iiss  wweeeerr  mmeeeerr  eeeenn  ttrreekkjjee
vvaann  mmaannnneenn..  MMaaaarr  mmeeiissjjeess
vveerrzzaammeelleenn  pprruullllaarriiaa,,  zzooaallss
bboooottjjeess  iinn  eeeenn  wwaassbbaakk..  OOookk
ddee  ggrrooeennee  mmuuuurr  ddooeett  eeeerrddeerr
vvrroouuwweelliijjkk  aaaann..  EEeenn  vvoooorrbbiijj
kkoommeennddee  vvrroouuwweelliijjkkee  mmeeddee--
ssttuuddeennttee  wwoorrddtt  oomm  hhuullpp  ggee--
vvrraaaaggdd  eenn  zziijj  bbeeppaaaalltt  ddee
eeiinndduuiittssllaagg;;  ddee  ssttooffzzuuiiggeerr
ddooeett  ddee  bbaallaannss  oommssllaaaann  nnaaaarr
‘‘vvrroouuww’’..  DDee  llaappttoopp  iiss  vvoollggeennss
hheenn  vvaann  ddee  ggeenneerraattiiee  ddeerr--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn..  OOpp  ddee
ppoosstteerrss  aaaann  ddee  mmuuuurr  ssttaaaann
ttaabbeelllleenn  ooff  iieettss  ddeerrggeelliijjkkss..
DDaatt  lliijjkktt  hheenn  wweell  iieettss  vvoooorr
eeeenn  wwiisskkuunnddee  ssttuuddeennttee..  ZZee  iiss
eeeenn  ‘‘bboooottjjeessvveerrzzaammeellffaannaaaatt’’,,

hhoouuddtt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  vvaann
vvaarreenn  eenn  ooookk  rrookkeenn  wwoorrddtt  aallss
hhoobbbbyy  ggeennooeemmdd..  MMiisssscchhiieenn
zziitt  zzee  bbiijj  eeeenn  ttoonneeeellvveerr--
eenniiggiinngg,,  wwaaaarr  zzee  ddaatt  zzwwaaaarrdd
aaaann  ddee  mmuuuurr  ooooiitt  ggeebbrruuiikktt
hheeeefftt..  IInn  hhaaaarr  kkooeellkkaasstt
vviinnddeenn  wwee  eeeenn  bboonnttee  vveerrzzaa--
mmeelliinngg  vvaann  CCooccaa  CCoollaa  ZZeerroo,,
BBrreeeezzeerrss,,  eeeenn  fflliinnkkee
vvoooorrrraaaadd  vvaanniillllee  ppuuddddiinngg,,
bblliikkjjeess  kknnaakkwwoorrsstt,,  mmeellkk  eenn
ddee  CChhiinneeeess  vvaann  ggiisstteerreenn..  

MMeerriijjnn  eenn  FFiilliiqquuee  hhooeevveenn  nniieett
ttee  ddiissccuussssiiëërreenn;;  hheett  iiss  dduuii--
ddeelliijjkk  ddaatt  ddiiee  ddeesskkttoopp,,
wwaaaarroopp  wwee  eeeenn  aaaannttrreekk--
kkeelliijjkkee  vvrroouuww  aaaannttrreeffffeenn,,  ggee--
ccrreeëëeerrdd  iiss  ddoooorr  eeeenn  mmaann..  EEnn
CCooccaa  CCoollaa  ZZeerroo  iiss  ddee  ccoollaa
lliigghhtt  vvoooorr  mmaannnneenn..  OOookk  ddee
ssttooffzzuuiiggeerr  bbrreennggtt  hheenn  nniieett
vvaann  ddee  kkaaaarrtt::  ddiiee  lliiggtt  ddaaaarr
ssppeecciiaaaall  vvoooorr  ddee  ffoottoo,,  ooff  zziijjnn
mmooeeddeerr  iiss  nneett  llaannggss  ggeewweeeesstt..
HHeett  iiss  ooookk  iieemmaanndd  ddiiee  vveeeell
rrooookktt..  AAaann  ddee  mmuuuurr  hhaannggtt
eeeenn  oooorrkkoonnddee  vvaann  DDeemmooss  uuiitt

22000044..  HHiijj  iiss  dduuss  vviieerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt,,  ooff  llaatteerr  lliidd  ggee--
wwoorrddeenn  vvaann  DDeemmooss..  AAllss  hhiijj  bbiijj
DDeemmooss  zziitt,,  ssttuuddeeeerrtt  hhiijj  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  wwiisskkuunnddee  ooff  eelleekk--
ttrrootteecchhnniieekk..  ZZee  ggookkkkeenn  uuiitt--
eeiinnddeelliijjkk  oopp  eelleekkttrrootteecchhnniieekk,,
oommddaatt  zzee  oopp  ddee  ffoottoo’’ss  ggeeeenn
ssttuuddiieebbooeekkeenn  kkuunnnneenn  vviinnddeenn
ddiiee  wwaatt  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee
zzoouuddeenn  kkuunnnneenn  vveerrsscchhaaffffeenn..
ZZee  zziijjnn  eerr  vvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt
hhiijj  bbiijj  ddee  KKnniigghhttss  ooff  tthhee
KKiittcchheenn  TTaabbllee  zziitt,,  oommddaatt  eerr
eeeenn  zzwwaaaarrdd  aaaann  ddee  mmuuuurr
hhaannggtt  eenn  hhiijj  ppoosstteerrss  hheeeefftt
vvaann  CCiivviilliizzaattiioonn,,  wwaaaarrvvaann  zzee
vveerrmmooeeddeenn  ddaatt  hheett  eeeenn  ccoomm--
ppuutteerrssppeell  iiss..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss
zziijjnn  sscchheeeeppjjeess  bboouuwweenn  eenn
ggaammeenn..  HHiijj  hheeeefftt  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  hheeeell  vveeeell  CCooccaa  CCoollaa
ZZeerroo  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt  ssttaaaann,,  eenn
mmiisssscchhiieenn  vvoooorr  ddiiee
sscchheeeeppjjeess  eeeenn  ssppeecciiaallee  ssoooorrtt
lliijjmm  ddiiee  jjee  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt
mmooeett  bbeewwaarreenn..  

AAlleexx  OOnneettee  iiss  vviijjffddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  tteecchhnniisscchhee  iinnffoorr--
mmaattiiccaa,,  lliidd  vvaann  DDeemmooss  eenn
hhoouuddtt  vvaann  ggaammiinngg  ((zzoowweell
ccoommppuutteerrssppeelllleenn  aallss  bboorrdd--
ssppeelllleenn))  eenn  hheett  pprroo--
ggrraammmmeerreenn  vvaann  33DD--ggaammeess..
CCiivviilliizzaattiioonn  iiss  zziijjnn  ffaavvoorriieettee
ssppeell..  BBiijj  hheett  pprrooggrraammmmeerreenn
vvaann  ggaammeess  kkrriijjggtt  hhiijj  hhuullpp
vvaann  aannddeerree  ssttuuddeenntteenn,,
oonnddeerr  aannddeerree  oopp  aarrttiissttiieekk
ggeebbiieedd..  DDee  mmiinniiaattuuuurr--
sscchheeppeenn  zziijjnn  oonnddeerrddeeeell  vvaann
hheett  bboorrddssppeell  PPiirraatteess  ooff  tthhee
SSppaanniisshh  MMaaiinn..  DDee  sscchheeppeenn
mmooeett  jjee  vveerrzzaammeelleenn,,  zzooaallss
bbiijj  hheett  mmeeeerr  bbeekkeennddee  ssppeell
MMaaggiicc  kkaaaarrtteenn  vveerrzzaammeelldd
mmooeetteenn  wwoorrddeenn..  VVeerrddeerr
ggaaaatt  hhiijj  rreeggeellmmaattiigg  uuiitt,,
nnaaaarr  ddee  bbiioossccoooopp  eenn
ppoooolleenn..  ZZiijjnn  ssttaannddaaaarrdd
vvooeeddsseell--  eenn  ddrraannkkvvoooorrrraaaadd
bbeessttaaaatt  uuiitt  ccoollaa,,  cchhiippss,,
kkooffffiiee  eenn  eenneerrggiieeddrraannkk..  

Het sleutelgat

““JJiijj  zziieett  eerr  vveeeell  ttee  ddrroonnkkeenn
uuiitt  oomm  wwaatteerr  ttee  ddrriinnkkeenn,,
sscchhoooonnhheeiidd””,,  zzeeggtt  MMeenneeeerr
GGllaasshheellddeerr  sscchhoommmmeelleenndd
oopp  zziijjnn  bbeenneenn..  HHeett  iiss  mmee
vvoolllleeddiigg  oonndduuiiddeelliijjkk  hhooee
hhiijj  ttoott  ddeezzee  ccoonncclluussiiee  iiss
ggeekkoommeenn,,  aaaannggeezziieenn  zziijjnn
bblliikk  nnoogg  nniieett  bboovveenn  mmiijjnn
kkrraaaagg  iiss  uuiittggeesstteeggeenn..  IIkk
hhaaaall  mmiijjnn  sscchhoouuddeerrss  oopp  eenn
nneeeemm  nnoogg  eeeenn  ssllookk  SSppaa..
HHeett  nniivveeaauu  vvaann  ddee  ooppee--
nniinnggzziinnnneenn  ‘‘ssttiijjggtt’’  mmeett  hheett
ttiikkkkeenn  vvaann  ddee  kkllookk  iinn
22000088..  TTiijjdd  oomm  hhuuiisswwaaaarrttss
ttee  ggaaaann..

ZZoo  oonnzziicchhttbbaaaarr  mmooggeelliijjkk
bbeewweeeegg  iikk  mmee  nnaaaarr  ddee
uuiittggaanngg,,  MMeenneeeerr  ‘‘IIkk  BBeenn
DDee  MMaann’’  oonnttwwiijjkkeenndd..  NNeett
ssttoonndd  hhiijj  nnoogg  oovveerr  mmee
hheeeenn  ggeebbooggeenn  zzooaallss  bbooxxeerr
BBoobb  vvrrooeeggeerr  bbiijj  LLaappppiiee  ddee
llaappjjeesskkaatt  ddeeeedd..  BBoobb  lliieetteenn
wwee  ccaassttrreerreenn......  DDee  aaddeemm
vvaann  MMeenneeeerr  ‘‘IIkk  BBeenn  DDee
MMaann’’  ssllooeegg  zzeellffss  mmiijjnn  SSppaa
RRoooodd  vvoolllleeddiigg  ddoooodd..  OOff  iikk
nniieett  mmeett  iieemmaanndd  wwiillddee
‘‘sslloowweenn’’,,  vvrrooeegg  hhiijj..  IIkk  zzeeii
vvrriieennddeelliijjkk  ““nneeee””,,  mmaaaarr
vvrriieennddeelliijjkk  wwaass,,  nneett  aallss  bbiijj
bbooxxeerr  BBoobb  vvrrooeeggeerr,,  nniieett
dduuiiddeelliijjkk  ggeennooeegg..  HHeellaaaass..
““IIss  eerr  eecchhtt  hheelleemmaaaall
nniieemmaanndd  bbiijj??””  VVrrooeegg  hhiijj
mmee  vvooll  oonnggeellooooff  iinn  zziijjnn
sstteemm..  ““HHeelleemmaaaall
nniieemmaanndd,,””  aannttwwoooorrddddee  iikk
nnooggmmaaaallss..  ““JJee  hheebbtt  wweell
hhooggee  eeiisseenn,,  ddaammee””,,  zzeeii  hhiijj
mmeett  eeeenn  ggeellee  ggrriijjnnss  eenn
bboooogg  nnoogg  nneett  iieettss  vveerrddeerr
oovveerr  mmee  hheeeenn..  WWeell……  hhooggeerr
ddaann  ddiitt  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall..  

TTeerrwwiijjll  iikk  mmiijjnn  jjaass  aaaannttrreekk,,
gglliijjddtt  eerr  eeeenn  hhaanndd  llaannggss
mmiijjnn  rruugg  oommllaaaagg..  ““JJee  bbeenntt
aall  ggeennooeegg  iinnggeeppaakktt  hhoooorr,,
mmeeiisskkee””,,  zzeeggtt  MMeenneeeerr
BBiijjddeehhaanndd..  EEeenn  mmeeiissjjee
bbuunnggeelltt  lloossjjeess  aaaann  zziijjnn  lliinn--
kkeerraarrmm..  EEeenn  vveettttee  kknniippoooogg
kkoommtt  tteevveennss  mmiijjnn  rriicchhttiinngg
oopp..  AAllssooff  ddaatt  mmee  iinn  zziijjnn
aarrmmeenn  ddrriijjfftt..  HHeellaaaass..  IIkk
ddrraaaaii  mmee  oomm  eenn  lloooopp  nnaaaarr
bbuuiitteenn..  MMiijjnn  ssjjaaaall  nnoogg
nnooooiitt  zzoo  hhoooogg  ooppggee--
kknnoooopptt..  WWaaaarrddeelloozzee
mmaannnneenn..  

IInn  mmiijjnn  ttaass  zzooeekk  iikk  nnaaaarr
mmiijjnn  tteelleeffoooonn..  ‘‘11  NNIIEEUUWW
BBEERRIICCHHTT’’..  MMiijjnn  bbuuiikk  bbeeggiinntt
ttee  ttiinntteelleenn..  IIkk  ooppeenn  hheett
bbeerriicchhtt  eenn  zziiee  ssttaaaann::
““VVooggeell,,  zzoouu  jjee  hheett  lleeuukk
vviinnddeenn  aallss  iikk  jjee  SSMMSS??””  EEeenn
ssmmss  vvaann  MMeenneeeerr  FFiijjnn!!  

MMeerreell  PPiitt  iiss  ssttuuddeennttee
bboouuwwkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Ferdinand Leeger, Dennis Hulsman, Yoran Zonneveld,
Tom Hoeben en Joris Driessen (allen eerstejaars student scheikun-
dige technologie) en van Merijn Buijs (derdejaars student
scheikundige technologie) en Filique Nijenmanting (zesdejaars
student bouwkunde) . Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Cao op komst voor student in horeca 

Als het aan vakbond De
Unie ligt, krijgen studen-
ten en scholieren met
een bijbaantje in de
horeca straks een eigen
cao. Meer loon is voor
hen interessanter dan
sparen voor pensioen en
extra vrije dagen.

De Unie reageert op de
uitkomst van onderzoek
onder werknemers in de
horeca. Daaruit blijkt dat
negentig procent van de
jongeren met een bij-
baantje in restaurant, hotel
of café aparte arbeidsvoor-
waarden wenst. Afspraken
over pensioenen en ver-
lofdagen, vastgelegd in de

reguliere cao, zijn volgens
de vakbond niet aan hen
besteed. “Het zijn pas-
santen, ze blijven toch niet
in de sector werken”, zegt
Unie- onderhandelaar Han
ter Halle vandaag in
dagblad Trouw.
Ruim 130.000 van de
330.000 werknemers in de
horeca zijn studenten en
scholieren met een bij-
baantje. De Unie heeft het
voorstel intussen inge-
bracht bij onderhande-
lingen met werkgevers in
de horeca en hoopt dat ook
de andere vakbonden een
studie naar de moge-
lijkheden steunen. 
Een dergelijke studie zou

noodzakelijk omdat er nog
wel wat haken en ogen aan
het plan zitten:
“Waarschijnlijk moet de
pensioenwet ervoor
worden aangepast,” aldus
Ter Halle in Trouw.
Voorzitter Lisa Westerveld
van studentenvakbond
LSVb en gaat er binnenkort
met De Unie over door-
praten. Of een aparte cao
voor studenten ook in
andere branches denkbaar
is, kan ze niet zeggen. “In
de horeca lijkt in elk geval
duidelijk dat studenten
geld willen verdienen en
niet al voor hun pensioen
willen sparen.”/.

Tichelaar: ‘Student
moet opleiding straks
volledig zelf betalen’
PvdA-fractieleider
Jacques Tichelaar wil dat
afgestudeerden hun stu-
diekosten in de toekomst
volledig terugbetalen: 35
duizend euro voor een
hbo-opleiding en zo’n 65
duizend euro voor een
universitaire studie.

In een interview met
weekblad Vrij Nederland
maakt Tichelaar zich
zorgen om de oplopende
kosten van de vergrijzing.
Zorg en onderwijs dreigen
onbetaalbaar te worden.
Om ‘publieke armoede’ te
voorkomen zijn onor-
thodoxe maatregelen on-
vermijdelijk, vindt hij. 

Collegegeld
De door minister Plasterk
aangekondigde verhoging
van het collegegeld voor
masteropleidingen is
volgens Tichelaar nog
maar het begin van wat er
in het onderwijs moet
gebeuren. 
Letterlijk zegt hij: “Een ver-
volgstap zou kunnen zijn
de studenten volledig te
laten betalen voor de
kosten van hun studie. Dan
zijn de universiteiten en
hogescholen aan de ge-
bruikerskant gepriva-

tiseerd, volgens het
principe: de gebruiker
betaalt.” 
Tichelaar zegt direct daar
achteraan: “Cultureel
gezien is Nederland nog
niet aan zo’n oplossing
toe.” En inderdaad liet de
oppositie, maar ook coali-
tiepartner CDA meteen
weten niets in het voorstel
te zien. 

Monsterverbond
Tichelaar, oud-voorzitter
van de Algemene
Onderwijsbond, liep al
eerder voor de troepen uit
door in 2004 een monster-
verbond met de toen-
malige regeringspartij
VVD aan te gaan. Tot
woede van klein links en
het CDA was hij toen
bereid het collegegeld voor
topopleidingen vrij te
geven, onder strikte voor-
waarde dat de toeganke-
lijkheid niet in gevaar zou
komen. Een aangepast
leenstelsel moest daarvoor
zorgen./.

Introductie-cursussen horeca voor studenten door Mise en Place. Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Het voorbije jaar is - ook door mij -
afgesloten met een aantal eet- en drink-
tradities: W&I-kerstfeestje in Dorint, 
PV-diner voor gepensioneerden,
Kerstsoiree van de Faculty Club. 
Juist jonge instellingen koesteren ‘tra-
dities’. Aan de TH’s werd tot diep in de
twintigste eeuw tentamen gedaan in
‘pak’ en examen in jacquet. Bij plech-
tigheden aan de pas opgerichte 
TH Twente werd het ‘Gaudeamus igitur’
gezongen, met twee zachte g’s, want het
Latijn was de zangers bijgebracht door
een campuspastoor uit het zuiden. Ook
aan de TU/e werd bij het vijftigjarige

bestaan uit volle borst het Leidse
drinklied ‘Io vivat’ gezongen, waarbij de
eerste g gelukkig pas in de laatste regel
van het derde couplet optreedt. De
Latijnse tekst stond aan de ene kant van
de programmakaart, de broodnodige
vertaling op de andere. Ook onze sub-
sidies verwijzen naar de oudheid: naar
de aan Caesar toegeschreven uitspraak
“Veni, vidi, vici”, meestal vertaald met
“Ik kwam, zag en overwon”. Hadden we
trouwens geen Vidi’s dit jaar?. 
Onze instelling mag dan het motto
‘Where Innovation Starts’ in haar
vaandel en haar schild voeren, er moet
toch vooral ook van alles behouden
blijven. Of zelfs in de toestand van lang

geleden worden teruggebracht: de
Dommel moet weer gaan meanderen 
- nog een verwijzing naar de oudheid -
en onze straten en tunnels dragen 
oud-Brabantse namen.
Hoofdartikel in de laatste Cursor van
2007: de W-hal blijft! Waarom eigenlijk?
Willen we helemaal niet, maar volgens
lokale monumentenfreaks is het gebouw
een monument, ‘erfgoed’. Van mensen
kun je doorgaans pas iets erven als ze
diep in de 70 zijn, bij een gebouw kan
dat al na 48 jaar. Misschien is één van de
kandidaat-burgemeesters vóór de sloop
en moeten we hem onze referendum-
stem geven. Willen we een mooi, ruim,
nieuw gebouw voor bibliotheek,

wiskunde en informatica, of moet archi-
tect Ector een onhanteerbare bouwval
omknutselen tot iets dat ook voor prak-
tische bewoning enigszins bruikbaar is?
Volgens projectleider Rikhof, die de bui
al zag hangen, zal de aanpassing maar
drie maanden extra kosten. Ik houd het
op drie jaar en zeven maanden. 
Misschien moeten we ons innovatie-
motto veranderen in ‘Where conser-
vation stops’, of wat duidelijker: ‘Weg
met al die ouwe troep’!

WWiiee:: Maurice de Turck / 38 / medewerker 
Frontoffice Dienst ICT

WWaatt:: gephotoshopte foto
WWaannnneeeerr::  sinds ’n maand of vier
WWaaaarroomm::  Met een groep vrienden hebben we
een antipathie tegen de Beertender-thuistap en
zijn we pro-Perfectdraft. Waarom? Omdat de
Beertender van Heineken is en da’s nie weg te
krijgen! Op de Oktoberfesten in München
raakten we onder de indruk van Franziskaner
Weissbier. Na een paar miskleunen in Düsseldorf
en Keulen kwam een vriend de vaten tegen in
Aken. Hij kocht er tien. De geshopte sticker is een
mooie oneliner ter promotie van de mooiste
buurt van Eindhoven: de postcodes 5643/44 en
45. We begonnen met het drukken van 10 T-
shirtjes. Inmiddels zijn er ongeveer 100 door heel
Stratum-Zuid. Daarna
werden het mutsen en
stickers. We hebben nu
plannen voor badjassen
en pyjama’s. Dit ludieke
idee is afkomstig uit de
koker van ZWEEEEC:
Zeer Waarschijnlijk
Enige Echte
Eindhovense Eenden
Club (2CV’s).

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.


