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Scholieren tonen creativiteit op
Innovatie Challenge

TTrroottss  llaatteenn  ttwweeee  sscchhoolliieerreenn  uuiitt  RRootttteerrddaamm  hhuunn  pprroo--
ttoottyyppee  vvaann  eeeenn  ‘‘mmeeeeddrriijjvveenndd  hhuuiiss’’  zziieenn..  HHeett  wwaass  éééénn
vvaann  ddee  ttwwiinnttiigg  iiddeeeeëënn  oopp  ddee  IInnnnoovvaattiiee  CChhaalllleennggee  ddiiee
wwooeennssddaagg  1133  ffeebbrruuaarrii  iinn  hheett  IIPPOO--ggeebboouuww  iiss  ggee--
hhoouuddeenn..  SScchhoolliieerreenn  uuiitt  hheeeell  hheett  llaanndd  pprreesseenntteeeerrddeenn
hhuunn  iiddeeeeëënn  oovveerr  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  ddiiee  mmeennsseenn  oovveerr  ttiieenn
jjaaaarr  tthhuuiiss  ggeebbrruuiikkeenn..  DDee  ddaagg  wwaass  ooppggeezzeett  ddoooorr  ssttuu--
ddeenntteenn  vvaann  TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn..
MMeett  eeeenn  ooppbbllaaaassbbaaaarr  bbaaddjjee  eenn  eeeenn  ccoonnssttrruuccttiiee  vvaann
eeeenn  hhuuiissjjee  mmeett  zzoonnnneeppaanneelleenn,,  lliieetteenn  ttwweeee  ssttuuddeenntteenn
zziieenn  hhooee  eeeenn  hhuuiiss  mmeeeeddrraaaaiitt  oopp  ddee  ssttaanndd  vvaann  ddee  zzoonn..
HHeett  iiddeeee  wweerrdd  ggeennoommiinneeeerrdd  aallss  éééénn  vvaann  ddee  bbeessttee  vviieerr..
VVeerrddeerr  kkooooss  ddee  jjuurryy  vvoooorr  ‘‘llooccaall  ttrraacckkiinngg  ssyysstteeeemm’’
((mmaanniieerr  oomm  ssnneell  iieettss  ttee  vviinnddeenn  wwaatt  jjee  kkwwiijjtt  bbeenntt))  eenn

eeeenn  hhuuiisszzuuiivveerriinnggssiinnssttaallllaattiiee..  DDee  pprriijjss  ggiinngg  aaaann  hheett
eeiinnddee  vvaann  ddee  ddaagg  nnaaaarr  ‘‘ggrrooeenn  lliicchhtt,,  ddoooorrrriijjddeenn  mmaaaarr’’
vvaann  sscchhoolleennggeemmeeeennsscchhaapp  RRSSGG  ‘‘tt  RRiijjkkss  uuiitt  BBeerrggeenn  oopp
ZZoooomm..  DDeezzee  sscchhoolliieerreenn  mmooggeenn  nnaaaarr  eeeenn  wweetteennsscchhaappss--
cceennttrruumm  iinn  PPaarriijjss..  
NNuurr  AAyyddeemmiirr,,  MMeerrvvee  IIss¸̧iikk  eenn  LLoottttee  vvaann  ddeerr  WWeeiijjsstt  vvaann
hheett  DDrr..  KKnniippppeennbbeerrgghhccoolllleeggee  uuiitt  HHeellmmoonndd  zzaaggeenn  hhuunn
iiddeeee  nniieett  tteerruugg  bbiijj  ddee  ggeennoommiinneeeerrddeenn..  TToocchh  bbeelleeeeffddeenn
zzee  vveeeell  pplleezziieerr  aaaann  ddee  wweeddssttrriijjdd..  ““WWee  hheebbbbeenn  eeeenn  iiddeeee
uuiittggeewweerrkktt  oomm  zziillvveerriioonneenn  vvoooorr  wwaassmmaacchhiinneess  ttee
ggeebbrruuiikkeenn..  DDaatt  iiss  eenneerrggiieezzuuiinniiggeerr..  WWee  vvaalllleenn  nniieett  iinn
ddee  pprriijjzzeenn,,  mmaaaarr  hheebbbbeenn  eerr  vveeeell  vvaann  ggeelleeeerrdd..””  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Elektrotechniek
start onderzoek
‘Wireless’
De faculteit Elektrotechniek
richt een onderzoekscentrum
voor draadloze technologie op.
Het Center for Wireless
Technology Eindhoven (CWT/e)
zal naar verwachting eind 2009
ongeveer twintig promovendi
tellen. De eerste vier vacatures
staan al open.

De eerste subsidies zijn al
binnen, laat prof.dr.ir. Peter
Baltus weten. Hij is de trekker
van het project. Het center gaat
zich richten op onderzoek over
de verschillende subgebieden
heen die aan ‘wireless’ werken.
“Vroeger zaten alle radiozaken
binnen één groep. Door de jaren
heen is het opgedeeld in ver-
schillende subgebieden, zowel
bij universiteiten als bij be-
drijven. Dat is lastig voor onder-
werpen die niet precies in een
vakje vallen. Die blijven daarom
vaak liggen”, aldus Baltus. 
Baltus is vorig jaar mei speciaal
aangesteld voor de opzet van het
nieuwe center. Hij komt op de
loonlijst van de faculteit
Elektrotechniek. De beoogde
twintig aio’s zullen worden
betaald uit projecten, waarvoor
de financiering moet komen uit
tweede en derde geldstroom. Het
CWT/e moet op termijn zelfbe-
druipend zijn. 
Volgens Baltus is er geen tekort
aan potentiële projecten. Hij sluit
niet uit dat het center verder

groeit na 2009. Als een van de
onderzoeksonderwerpen noemt
hij het opkrikken van de achter-
blijvende snelheid van draadloze
netwerkverbindingen. Baltus:
“Daar moet veel voor gebeuren.
Andere antennes, elektronica,
signaalverwerking en netwerkar-
chitectuur.” Een andere kwestie
die het CWT/e gaat oppakken,
zijn de problemen met analoge
elektronica. Die wordt, net als di-
gitale elektronica, steeds kleiner
waardoor sommige onderdelen
steeds slechter functioner. Baltus
wil werken aan digitale systemen
die de ‘slecht werkende’ analoge
systemen ‘begrijpen’ en re-
kening houden met de gebreken
om ze vervolgens te corrigeren.
Vijf groepen van de faculteit
Elektrotechniek zijn betrokken
bij het CWT/e, die het hele traject
beslaan van radiosignaal tot
signalen op een netwerk. De
groepen zijn EM (Electro-
magnetics), MsM (Mixed-Signal
Microelectronics), SPS (Signal
Processing Systems), ECO
(Electro-Optical Communica-
tion) en ES (Electronic Systems).
Op 9 mei is in het Auditorium de
eerste uit een serie van vijf mini-
symposia rond het CWT/e.
Baltus, die sinds mei vorig jaar
ook twee dagen per week hoog-
leraar is, geeft na het symposium
zijn intreerede./.
Lees ook pagina 6 en 7.

Chemiegigant Dow kiest TU/e 
als strategische R&D-partner
Dow Chemical Company heeft
afgelopen maand wereldwijd
veertig universiteiten uit-
gekozen als ‘strategic R&D uni-
versity’ (SRU). Acht daarvan
liggen in Europa, en de TU/e is
er een van. De universiteiten
zijn geselecteerd op basis van
‘scientific excellence’.

Dow werkt momenteel nog met
meer dan honderd universiteiten
samen, laat dr.ir. Matt Steijns
weten, External Technology
Manager Europe bij Dow. “Het is
nogal versnipperd en vaak niet
continu”, vertelt de technology
manager. 
De keuze voor de SRU’s moet
leiden tot meer focus. Dow zal
lopende projecten bij niet-SRU’s
weliswaar niet stopzetten, maar
nieuw onderzoekswerk gaat in
principe alleen nog naar de
veertig geselecteerde universi-
teiten. Binnen enkele jaren moet
tachtig tot negentig procent van
het R&D-werk bij universiteiten

door de SRU’s gedaan worden.
Dow wil de banden met de veertig
universiteiten daarom ook op alle
niveaus aanhalen. “Elkaar beter
leren kennen”, aldus Steijns. 
Eindhoven en Delft zijn de enige
universiteiten in de Benelux die
het predicaat SRU krijgen van
Dow. De selectiecriteria waren
‘scientific excellence’ volgens
Dow-wetenschappers en ‘ex-
cellence’ volgens internationale
ratings, in de voor Dow relevante
vakgebieden. “De TU/e scoorde
vooral bij onze eigen weten-
schappers heel hoog”, laat Steijns
weten over de keuze voor de
Eindhovense universiteit. “Dat

heeft veel te maken met het
Dutch Polymer Institute, waar de
TU/e een leidende rol in speelt en
waar Dow al tien jaar aan
deelneemt.”
“De uitverkiezing is in eerste in-
stantie een erkenning dat we in-
derdaad een topuniversiteit zijn”,
reageert drs.ir. Pieter de Bock,
account manager grootbedrijf
van de TU/e. “En verder moet in
de toekomst blijken of we daad-
werkelijk de activiteiten met Dow
kunnen uitbreiden.” De Bock
verwacht dat de werkwijze van
het chemiebedrijf een trend is die
zich voortzet./.

Van Santen dankzij pionierswerk fellow van 
National Academy of Engineering
Voormalig rector magnificus prof.dr. Rutger van Santen is benoemd tot
fellow van de Amerikaanse National Academy of Engineering (NAE).
Daarmee bevindt hij zich in het selecte gezelschap van slechts 194 niet-
Amerikaanse leden.
De NAE kende Van Santen het lidmaatschap toe voor zijn pionierswerk
op het gebied van reactiemechanismen in heterogene katalyse. De be-
noeming hoort tot de hoogste onderscheidingen die een ingenieur kan
krijgen. Van de TU/e is verder alleen prof.dr.ir. Rik Huiskes van
Biomedische Technologie fellow van de NAE.

Bijeenkomst Eindhoven Studentenstad
Wie wil weten hoe het staat met de plannen van de TU/e om ‘Eindhoven
Studentenstad’ op de kaart te zetten, is volgende week donderdag 21 fe-
bruari tussen 15.30 uur en 17.00 uur welkom in de Senaatszaal van het
Auditorium. Beleidsmedewerker drs. Joep Huiskamp zal daar zijn be-
leidsnotitie over dit onderwerp uit de doeken doen. Met daarin ambi-
tieuze doelstellingen en concrete voorstellen om ‘Eindhoven studen-
tenstad’ een stevige duw in de rug te geven. De notitie is te downloaden
via de TU/e-website, op de pagina ‘student’. 
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De week van/Maarten
Maarten Smits is vierdejaarsstudent

Werktuigbouwkunde. Hij heeft dit jaar
zijn studie op een laag pitje gezet om
zich als ‘technical manager’ van het

chassis en de ophanging van een
racewagen volledig in te kunnen zetten

voor URE (=University Racing
Eindhoven).

ZZaatteerrddaagg:: De week begint met het mooiste
feest van het jaar: carnaval. Ik vier dit feest
in mijn geboorteplaats Gennep en om-
geving. Ik ga vandaag naar de
‘Mèrtzitting’. Er zijn verschillende carna-
valsacts en veel gezelligheid.

ZZoonnddaagg:: Ik ga naar de carnavalsoptocht in
Gennep. Daarna gaan we de kroeg in. 

MMaaaannddaagg:: Volgens traditie zet ik het carna-
valsfeest vandaag voort in Boxmeer. Dit
betekent vroeg opstaan (7.00 uur) om
rond 8.30 uur klaar te staan in Boxmeer.

Van daaruit doe ik mee aan de kroegen-
tocht naar een nabijgelegen dorp (Vortum-
Mullem) waar paardenraces plaatsvinden.
Het weer is slecht maar desondanks is het
erg leuk.

DDiinnssddaagg:: Vandaag staat in de eerste plaats
in het teken van bijkomen van de carnaval.
Verder gebruik ik deze dag om de laatste
voorbereidingen te treffen voor morgen.
Dan beginnen we namelijk met de bouw
van het chassis van de URE04 (de nieuwe
racewagen van University Racing
Eindhoven).

WWooeennssddaagg:: Het is vandaag een mooie dag,
want we starten met de bouw van het
chassis van de URE04. De chassispanelen
zijn vorige week gesneden en gebogen en
nu kunnen we beginnen met de assem-
blage. Een groot gedeelte van het chassis
van de URE04 bestaat uit aluminium
honingraatpanelen. Hiervan wordt het

chassis gebouwd
door ze aan elkaar
te lijmen met
strips. Vandaag
schuren we de
panelen als
voorbereiding
op het lijmen.

DDoonnddeerrddaagg::  We
verbinden de eerste
panelen met elkaar en gaan verder met het
voorbereiden van de andere panelen.

VVrriijjddaagg:: Wat woensdag nog een stapel
honingraatpanelen was, begint aan het
eind van deze dag zowaar te lijken op een
racewagen. Dat geeft een geweldig gevoel
en ik krijg steeds meer zin in de races aan
het eind van het jaar./.

Hij werd geboren in 1938, het
zelfde jaar waarin de Duitse na-
tuurkundigen Hahn en Strass-
mann kernsplitsing ontdekten.
Door atoomkernen te splijten,
bleken onvermoede hoeveel-
heden energie vrij te komen.
Nuttig voor energiewinning.
Maar ook voor veel minder
vredelievende toepassingen.
Daarvan was de hele wereld
getuige in 1945 toen de
Verenigde Staten atoom-
bommen dropten op Hiroshima
en Nagasaki. ‘De natuur-

kundigen hadden de zonde
ontdekt’, was de historische uit-
spraak van Robert Oppenheimer,
wetenschappelijk leider van het
Manhattan-project.
Bart van der Sijde maakte zijn
roeping van het aan de kaak
stellen van kernwapens. De be-
langstelling voor de meest ver-
nietigende wapens uit de ge-
schiedenis van de mensheid zat
er bij hem al vroeg in. Toen hij in
1962 in Delft zijn studie tech-
nische natuurkunde afrondde,
was de Koude Oorlog juist op
zijn hoogtepunt. “Ik kreeg mijn
bul acht dagen na het begin van
de Cuba-crisis. Toen had het
maar een haar gescheeld of de
Verenigde Staten en de
Sovjetunie hadden hun kern-
wapens ook echt gebruikt”,
vertelt hij. “Er was een hoop on-
zekerheid. Ik zou gaan af-
studeren, maar dacht daar altijd
achteraan ‘als de wereld nog
overeind staat’.” Met zijn
diploma op zak, moest hij zich
een week later melden voor mi-

litaire dienst. Van der Sijde be-
hoorde tot de Hervormde Kerk
en had een boekje waarin de
kerk kernwapens afwees. Hij
had graag gehad dat zijn leger-
predikant het onderwerp ook
aan de orde stelde. “Maar die
verdomde het.”
In 1964 begon Van der Sijde aan
de nog jonge Technische Hoge-
school Eindhoven zijn weten-
schappelijke carrière als plasma-
fysicus. Het drukke werk - hij
promoveerde in 1971 – zette zijn
interesse voor kernbewapening
op een lager pitje. Eind jaren ze-
ventig laaide die weer op door de
internationale protesten tegen
de plaatsing van Amerikaanse
kruisraketten in Europa. Dat
motiveerde Van der Sijde in 1983
om samen met Willem de
Ruiter, toenmalig TU/e-docent
‘Natuurkunde en Samenleving’,
een lijvig boek te schrijven over
de geschiedenis van kern-
wapens. Korte tijd later nam hij
de onderwijstaken van De Ruiter
over. “Leuk en afwisselend maar

zwaar, want ik had toen feitelijk
anderhalve baan.”
Op de TU/e was Van der Sijde
betrokken bij de oprichting van
het Vredescentrum. Van daaruit
werd ook het keuzevak Techniek
Vrede en Veiligheid opgezet.
Van der Sijde: “Ik vind dat tech-
nologen in opleiding zich
moeten verdiepen in de vraag
wat techniek voor goeds kan
doen. Maar ook welk kwaad het
kan aanrichten.” Ook werd de
natuurkundige actief in het
Interkerkelijk Vredesberaad
(IKV) en de internationale
Pugwash-beweging, die tegen de
verspreiding van kernwapens is. 
“Die is blijkbaar nog steeds
nodig, want ik zie de situatie niet
rooskleurig in. De VS en Rus-
land hebben hun kernraketten
weliswaar deels opgeruimd,
maar hebben er ieder nog dik
tweeduizend staan. De echte
dreiging zit hem in landen als
India en Pakistan. Die hebben
ook kernwapens en staan niet
bepaald op vriendelijke voet met

elkaar. Je hoopt maar dat ze hun
wapens goed bewaken, want in
die regio zitten ook organisaties
als Taliban en Al Qaeda.” Van
der Sijde kan zich kwaad maken
over de houding van Nederland,
dat volgens hem strikt genomen
een semi-kernwapenstaat is.
“Wie weet nu nog dat er bij
vliegbasis Volkel nog steeds
twintig kernwapens liggen opge-
slagen?”
De natuurkundige neemt met
zijn laatste college afscheid van
de TU/e. Hij zal zich niet gaan
vervelen. In zijn woonplaats
Nuenen wacht een ruime tuin
op hem. En anders kunnen we
hem wel vinden in het kerkkoor,
op een wandeling of fietstocht.
Hij sluit niet uit dat hij wel iets
blijft doen ‘in de kernwapens’.
Mede door zijn christelijke
geloof blijft hij betrokken bij het
wel en wee van de wereld. “Het
gaat mij om gerechtigheid en de
liefde voor de mens. En kern-
wapens deugen gewoon
niet.”/.

Jim Heirbaut
Foto: Bart van Overbeeke

Principieel, rationeel, gelovig
en behoorlijk pacifistisch. Die
woorden kenschetsen natuur-

kundige dr.ir. Bart van der
Sijde het beste. Jarenlang was
hij actief in het Vredescentrum

van de TU/e en trok hij het
keuzevak Techniek, Vrede en

Veiligheid. Vandaag, don-
derdag 14 februari, geeft hij

zijn laatste college.

“Wie weet nu nog dat er in Nederland nog steeds kernwapens liggen?”

Bart van der Sijde
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TU/e heeft als enige dalend aantal inschrijvingen
De TU/e bungelt onderaan de lijst met inschrij-
vingen van studenten in 2007. Bovendien is het de
enige universiteit met een daling ten opzichte van
2006. Stonden in 2006 nog 7376 studenten inge-
schreven, in 2007 zou dat aantal met -2,2% gedaald
zijn tot 7217 inschrijvingen. Dit blijkt uit de
decembertelling van de IB-Groep. De universiteit
staat hiermee voorlaatste op de lijst. 
Het aantal aanmeldingen voor de bacheloroplei-
dingen aan de TU/e steeg dit jaar overigens wèl: uit
de eindtelling van de eerstejaars instroom begin de-
cember bleek dat zich 1145 nieuwe studenten
hadden ingeschreven, tegenover 1052 in 2006. Ing.
Maurice Megens van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) zocht de verklaring voor de
daling in het totale studentenbestand, ondanks het
gestegen aantal nieuwkomers, toen in een dalende
instroom tussen 2002 en 2005.
Helemaal onderaan de lijst van de IB-Groep staat de
Universiteit Wageningen met 4751 studenten. De
Universiteit Utrecht staat bovenaan met 30164 in-

schrijvingen in december 2007. De TU Delft kent
procentueel gezien de sterkste stijging (5,2%). 

Goedkoper parkeren voor PSV-
supporters op TU/e-terrein 
Seizoenkaarthouders van PSV
kunnen sinds kort tegen gere-
duceerd tarief parkeren op het
terrein van de TU/e. De pilot
geldt voor negen thuiswed-
strijden. Bij voldoende belang-
stelling kunnen PSV’ers ook
volgend seizoen goedkoper
parkeren. 

De eerste wedstrijd was goed
voor 36 parkeerkaarten. Volgens
Mirjam Jahnke, hoofd bedrijfs-
hulpverlening, zijn er in totaal
450 kaarten beschikbaar gesteld,
maar dat aantal kan omhoog. 
Seizoenkaarthouders kunnen de
parkeerkaarten bij PSV kopen
voor vijftien euro. Daarmee
krijgen ze negen thuiswed-

strijden toegang tot het TU/e-
terrein. Wil iemand op een later
moment ‘instappen’, dan gaat er
1,50 euro af per gemiste wed-
strijd van af. 
Met ingang van 9 februari
pendelt om de tien minuten een
bus tussen de universiteit en het
stadion. De bus vertrekt en ar-
riveert bij het hoofdgebouw. Ook
bij de parkeergarages van de
Bijenkorf, het Kennedyplein, de
Witte Dame, het Hooghuis en het
Stadhuisplein kunnen PSV-fans
hun auto voortaan goedkoper
stallen tijdens thuiswedstrijden. 
Op deze manier hoopt de ge-
meente Eindhoven de parkeero-
verlast in de wijken rondom het
Philipsstadion te verminderen./.

Piet Lemstra weer decaan van
Scheikundige Technologie
Prof.dr. Piet Lemstra is vanaf 1 fe-
bruari de nieuwe decaan van de
faculteit Scheikundige Techno-
logie (ST). Hij volgt prof.dr. Hans
Niemantsverdriet op, die twee
weken geleden bekendmaakte
het decanaat neer te leggen naar
aanleiding van de koers die mo-
menteel wordt uitgestippeld voor
de faculteit. De 61-jarige Lemstra
was van 1990 tot 1995 ook al
decaan van ST.
Lemstra was al vice-decaan. Hoe
lang hij precies aan zal blijven,
kan hij niet zeggen. Hij sluit niet
uit dat hij voor zijn 65-ste wil
stoppen met werken. Lemstra be-
nadrukt wel dat hij niet is aan-

gesteld als interim
of voor de korte
termijn. 
De reden waarom
Niemantsverdriet
uit het bestuur
stapt, blijft nog on-
duidelijk. De strate-
gische plannen van
ST zijn nog niet
openbaar. Op 28 fe-
bruari worden ze
gepresenteerd aan
de wetenschap-
pelijke staf van de
faculteit, daarna
kan er openheid van
zaken gegeven

worden, laat de nieuwe
decaan weten. 
Overigens meldde
Cursor in nummer 19
abusievelijk dat decaan
Hans Niemantsverdriet
de opvolger was van
prof.dr. Rutger van
Santen. Dat klopt niet:
Niemantsverdriet
volgde prof.dr. Ruud
Metselaar op, die zes
jaar decaan was. Van
Santen was aan-
gewezen als zijn op-
volger, maar werd toen
rector van de TU/e./.

Ach en Wee

Onderzoek: TU/e scoort laag met
gehandicaptenvoorzieningen

Eindhovense studenten met
een functiebeperking zijn
matig tevreden over de voorzie-
ningen en informatieverschaf-
fing op de TU/e. Dit blijkt uit
onderzoek van het Expertise-
centrum Handicap en Studie en
een Leids onderzoeksbureau. 

De TU/e staat met een gemiddeld
cijfer van 5,78 als een na laatste
op de lijst van de universiteiten.
Ook andere universiteiten en
hogescholen scoren niet hoog.
Het totale gemiddelde is een
mager zesje.

Enschede voert de lijst van de
universiteiten aan met een 7,01.
Studenten van de Erasmus
Universiteit beoordelen hun uni-
versiteit relatief als de slechtste,
met een 5,3. Aan de internet-
enquête deden in totaal meer dan
23 duizend studenten mee. 
Op de TU/e gaven 24 studenten
hun mening. Voor intake gaven
zij een 5,29, voor hulpmiddelen
een 5,85 en voor aanpassingen
onderwijs een 6,04. Voor voor-
lichting noteerden de onder-
zoekers een 5,47, voor speciale
begeleiding een 5,78 en voor

begrip van docenten een 6,27. 
Hannie Keulemans-Timmermans,
secretaris van de Bestuurs-
commissie  Voorzieningen
Gehandicapten, betreurt dit
cijfer. “Alle gebouwen zijn in
ieder geval toegankelijk voor
mensen in een rolstoel. We
hebben plannen om ook de
website duidelijker te maken.
Daar willen we bijvoorbeeld op
vermelden welk pad slecht-
zienden moeten volgen om vanaf
het station hier te komen.”/.
Foto: Bart van Overbeeke

Piet Lemstra. 
Foto: Bart van Overbeeke.

Lager cijfer door veel drinken
Studenten die meer dan
twintig glazen alcohol per
week achterover tikken, scoren
bij tentamens slechter dan ge-
middeld. Dat concludeert het
Nijmeegse universiteitsblad
Vox na een eigen interneton-
derzoek onder 550 studenten.

Haalt een gemiddelde Nijmeegse
student een kleine zeven bij ten-
tamens; de veeldrinker (meer
dan twintig glazen per week)
komt niet verder dan een 6,3. De
slechtere prestaties komen ook
tot uiting in het aantal behaalde
studiepunten per jaar, zo becij-
ferden de onderzoekers: 53 voor
de normaalverbruiker, 42 voor de
veeldrinker. 
De veeldrinkers blijken vooral
mannen. Eén op de vier heren
drinkt wekelijks meer dan
twintig glazen, tegenover slechts
drie op de honderd dames.
Daarbij lijdt bij ruim acht procent

van de mannen de studie onder
dit drinkgedrag, tegenover nog
geen anderhalf procent bij de
vrouwen.
Bijzonder hoogleraar prof.dr.
Reinout Wiers noemt het on-
derzoek in Vox interessant,
onder andere omdat volgens hem
tot nu toe alleen Amerikaanse
cijfers bestonden over het
verband tussen drank en pres-
taties, en geen Nederlandse.
Wiers, die onderzoek doet naar
verslaving bij jongeren, maakt
zich weinig zorgen over de veel-
drinkende studenten. Deze
groep verdeelt de glazen over
méér drinkmomenten per week
dan bijvoorbeeld scholieren en
bovendien is de kans op hersen-
schade bij een eenentwintig-
jarige een stuk kleiner dan bij een
veertienjarige, bij wie be-
langrijke gebieden in de
hersenen zich dan nog moeten
ontwikkelen./.
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HET IS GEEL EN 
ZOEKT TALENT.

Meld je dan aan voor de Heijmans 
Masterclass 2008. En bedenk een 
innovatieve oplossing voor een complex 
vraagstuk. Geen verzonnen case, maar het 
echte werk. De beloning is de garantie op 
een afstudeeropdracht. 

Deze bijzondere ontmoeting van expertise 
en talent vindt plaats van 19 t/m 23 mei 
op het Oostenburgereiland in Amsterdam. 
Eén van onze binnenstedelijke herontwik-
kelingsgebieden waar de expertise van de 
divisies Vastgoed, Bouw, Infra en Burgers 
Ergon succesvol samenkomen. 

Tijdens de Masterclass bieden we 18 
talent volle academici de kans om intensief 
kennis te maken met Heijmans en volg 
je workshops van Business Universiteit 
Nyenrode.

Laat zien wat je in huis hebt, schrijf je snel 
in op www.heijmansmasterclass.nl.

Ben jij op zoek naar een echte uitdaging? 

Gezocht: Systeembeheerder (8 á 12 uur)
Ben jij onze rots in de branding?

Je werkzaamheden bestaan uit het beheren van de hard- en software, zorgdragen van oplossingen van 

storingen en continuïteit van het systeem waarborgen, ondersteunen van de systeemgebruikers. 

Je herkent en ontdekt voorkomende problemen en gaat oplossingsgericht te werk. 

Wij vragen een enthousiaste collega die een opleiding volgt of  heeft afgesloten op het gebied van ICT.  

��������	��
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���������	������
��	�������
Windows 2003 server is hiervoor gewenst.

Wij bieden een interessante en zelfstandige functie waarin genoeg ruimte is voor je eigen ontwikkeling. 

Wil je ook graag meedenken binnen een jonge organisatie? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 

Wil jij de uitdaging aangaan? 

Mail je sollicitatie en CV naar soraya@tripolair.nl. 

Voor vragen kun je bellen met Soraya Roosen op 013 – 7999013. 
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Nieuw onderdak GTD officieel geopend

DDee  nniieeuuwwee  hhuuiissvveessttiinngg  vvaann  ddee  GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee
TTeecchhnniisscchhee  DDiieennsstt  ((GGTTDD))  iiss  ttwweeee  wweekkeenn  ggeelleeddeenn
ooffffiicciieeeell  ggeeooppeenndd..  TTNNOO--ddiirreecctteeuurr  IInndduussttrriiee  eenn
TTeecchhnniieekk  JJaann  MMeennggeelleerrss  hhiieelldd  hheett  lliinnttjjee  vvaasstt,,  uunniivveerrssii--
tteeiittssvvoooorrzziitttteerr  iinngg..  AAmmaanndduuss  LLuunnddqqvviisstt  kknniippttee  hheett
ddoooorr  eenn  ttwweeee  aaccrroobbaatteenn  zzoorrggddeenn  vvoooorr  aaaannkklleeddiinngg  vvaann

ddee  cceerreemmoonniiee..  DDee  4455  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  GGTTDD  zziitttteenn
vvoooorrttaaaann  iinn  hheett  ggeebboouuww  vvaann  TTNNOO,,  tteeggeennoovveerr  WW--hhoooogg..
VVaannddaaaagg,,  ddoonnddeerrddaagg  1144  ffeebbrruuaarrii,,  hhoouuddtt  ddee  nniieeuuwwee
wweerrkkppllaaaattss  vvaann  1144..0000  ttoott  1177..0000  uuuurr  ooppeenn  hhuuiiss  vvoooorr  aallllee
bbeellaannggsstteelllleennddeenn..

SG opent het debat over seksuele moraal
Studium Generale (SG) haakt
in op de maatschappelijke dis-
cussie over de seksuele moraal
met ‘Let’s talk about sex!’ op
26 maart. Het slaat de lezer van
haar programmablad Sgrift
daarbij visueel om de oren met
een weinig verhullende plaat
op de middenpagina. 

Photoshoppen was er in de ne-
gentiende eeuw nog lang niet bij.
Ook de ‘Playboy-poes’ was in
1866, toen Gustave Courbet zijn
gewaagde realistische werk
‘L’Origine du monde’ maakte,
duidelijk nog niet in trek.
Jarenlang bleef dat publiek
beperkt tot de intimi van een par-
ticulier, die het schilderij thuis
achter een gordijntje bewaarde.
Nu is elke lezer van Sgrift bij het
openvallen van de middenpagina
gewild of ongewild toeschouwer.
En daar is ongetwijfeld niet ie-
dereen blij mee, beseft SG-mede-
werker Jan Weerdenburg. Ook
binnen het eigen bureau is vooraf
flink gediscussieerd over het
schilderij als ondersteunende il-
lustratie in het Sgrift. 

Zelf heeft Weerdenburg geen
moment getwijfeld over
plaatsing van de plaat. “Om te be-
ginnen gaat het hier om een
schilderij, om een kunstuiting;
dat maakt de afweging anders
dan bij een foto. Maar waar het
vooral om gaat, is dat momenteel
veelvuldig wordt gediscussieerd
over onze seksuele moraal, over
de ‘pornoficering’ van de maat-
schappij. We kunnen als univer-
siteit proberen onszelf daar-
buiten te houden, maar zeker
met zoveel mannelijke studenten
is het een illusie om te denken dat
TU/e’ers hier niet over na-
denken. Of ze nou kijken naar

ranzige clips op TMF, of dat wij
met een ietwat provocerend
schilderij uit de negentiende
eeuw op de proppen komen,
maakt in mijn ogen niet zoveel
uit.”
Vormgeefster Anna Houwen van
SG zegt niet gelukkig te worden
van de ‘soort preutsheid’ waar de
seksdiscussie in haar ogen soms
naartoe gaat. “Alles wordt mooi
glad gepoetst met Photoshop en
dat accepteren we, net als de
Sloggie-dames op de billboards -
terwijl we de naakte waarheid
blijkbaar schokkend vinden. Dit
schilderij sluit daarom, vind ik,
perfect aan bij het thema van de
lezing.” 
Of de afbeelding de komende tijd
ook campusbreed op poster-
formaat wordt verspreid om de
SG-actviteit aan te kondigen,
weet Houwen nog niet. “Ik raak
wel een beetje van slag doordat
mensen de afbeelding nog
heftiger vinden dan ik verwachtte
en er zelfs afkeurend op re-
ageren. In dat geval schiet het
gebruik zijn doel misschien
voorbij.”/.

AAccrroobbaatteenn  iinn  ddee  hhaall  vvaann  hheett  TTNNOO--ggeebboouuww,,  ttiijjddeennss  ddee  ooppeenniinnggsspplleecchhttiigghheeiidd..  FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Doek valt voor CD-uitleen,
collectie in de uitverkoop
De CD-uitleen moest
woensdagochtend 13
februari haar stek in
het Hoofdgebouw
verlaten en met het
toch al dreigende
einde in het achter-
hoofd, ging de ganse
collectie deze week
resoluut in de
verkoop. 

In de houten bakken
wordt dinsdag tijdens
de lunchpauze gretig
gespeurd, gegrabbeld
en gegraaid. Zo’n vijf-
duizend cd’s en ruim twee-
honderd dvd’s gingen een dag
eerder, respectievelijk voor twee
en drie euro per stuk, in de
verkoop. Eén koper ging
maandag direct met letterlijk de
halve dvd-collectie aan de haal. 
Van der Wel en zijn collega’s
hadden voor het weekend al be-
sloten een punt te zetten achter
de CD-uitleen. Voor de helft van
het vierkoppige bestuur nadert
het afstuderen, het vinden van
opvolgers bleek lastig en met
vaak maar nauwelijks één klant
per dag, was de uitleenbusiness
allang niet bijster booming meer.
Toen de stichting eind januari
vernam dat ze haar ruimte op de
begane grond van het
Hoofdgebouw op korte termijn
moest verlaten, was de knoop dan
ook snel doorgehakt: nog zo’n
twee maanden om de boel te
verkopen en dan zou de stekker

er definitief uit
gaan.
Afgelopen
maandag kreeg
de CD-uitleen
volgens Van
der Wel echter
te horen dat ze
al over twee
dágen haar
biezen moest
pakken. De
CD-uitleen
moet wijken
voor het naast-
gelegen
Alumni-

bureau, dat zijn activiteiten en
onderkomen wil uitbreiden. Het
College van Bestuur wil de
ruimte van de CD-uitleen
daarvoor zo snel mogelijk vrij
hebben, weet ing. Arno Senders
van Dienst Huisvesting. 
“De CD-uitleen was weliswaar al
aan het afbouwen, maar dat dat
zo snel zou moeten, daar hadden
ze niet op gerekend. Ik vind het
jammer dat we ze daarmee
hebben moeten confronteren.” 
De CD-uitleen verhuist nu tij-
delijk naar kamer -1.26 in het
Hoofdgebouw, waar ze nog zo’n
vier weken de tijd krijgt om haar
muziekverzameling te verkopen.
De opbrengst wordt geschonken
aan een nog te bepalen goed doel;
de resterende cd’s worden waar-
schijnlijk gedoneerd aan een bi-
bliotheek of aan een grote cd-
uitleen in Deventer./.
Foto: Bart van Overbeeke

Zwemmers volop in race voor
sportprijzen van ESSF
De Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF) maakt
woensdag 20 februari de beste
sportman, sportvrouw en
sportploeg van 2007 bekend. In
elke categorie zijn drie genomi-
neerden, Vier van de in totaal
negen kandidaten zitten in de
zwemsport. Iedereen met een
sportkaart kon tot 12 februari een
stem uitbrengen. 
Voor de titel beste sportman zijn
genomineerd roeier Floris
Lievens, turner Carlo van Minde
en zwemmer Joeri Verlinden. Bij
de dames komen zwemsters
Wendy van der Zanden en Linsy
Heister en volleybalster

Antoinette Posthuma in aan-
merking voor de prijs. De eer-
stejaars Zware Acht van roeiver-
eniging Thêta, het damesteam
van handbalclub Oktopus en het
heren-estafetteteam van zwem-
club Nayade maken kans op de
titel ‘beste sportploeg’. 
Het Studenten Sport Gala in de
Blauwe Zaal begint om 19.00
uur. Tijdens de uitreiking van de
prijzen, worden ook de technolo-
gische ontwikkelingen be-
sproken om de sportprestaties op
te schroeven. Sprekers zijn pro-
fessor Daniel Berckmans van de
universiteit in Leuven en Bart
van Grinsven van TNO./.

Het schilderij ‘L’Origine du monde’.

TU/e’er op NK schaken
TU/e-student David van Kerkhof (Technische
Innovatiewetenschappen) doet komend weekeinde
mee aan de Royal Haskoning Chess Challenge in
Nijmegen. Dit NK schaken voor studententeams
bestaat uit een teamtoernooi en een zogeheten invi-
tatievierkamp. Van Kerkhof is zondag 17 februari
één van de strijdende schakers tijdens deze
vierkamp. Hoofdprijs is een geldbedrag van 150
euro en een kans op een wildcard voor het WK voor
studenten begin maart in het Russische
Novokuznetzk.

Ladies Career Night
‘Vrouw en carrière’ is het onderwerp dat maan-
dagavond 25 februari centraal staat in de University
Club in het Hoofdgebouw. Daar vindt vanaf 17.00
uur de Ladies Career Night plaats voor ambitieuze
vrouwelijke medewerkers en studenten van de uni-
versiteit. Zij kunnen deze avond kennismaken met
enkele succesvolle vrouwen die werken bij de

overheid en in het bedrijfsleven. Prof.dr. Sabine
van Huffel van de Katholieke Universiteit Leuven
houdt een lezing over de combinatie vrouw, gezin
en wetenschap. 
Inschrijven kan tot 20 februari bij Studium
Generale (Auditorium kamer 2.02) of via
studium.generale@tue.nl. Deelname kost 12,50
euro voor medewerksters en 7,50 euro voor stu-
denten; een driegangen diner is inbegrepen. 

Personeelsfeest
De personeelsvereniging van de TU/e bestaat 50
jaar. Dit jubileum wordt zaterdag 8 maart gevierd
in het Auditorium. Om 20.00 uur begint een uit-
gebreid muziekprogramma met onder anderen
Pater Moeskroen en de Boston Tea Party. Verder
zorg een dj voor swingmuziek. De entree voor
leden bedraagt vijf euro voor leden van de perso-
neelvereniging. Niet leden betalen een tientje.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij PVOC. 

Psycholoog pleit voor latere
studiekeuze jongeren
Jongeren zouden hun studie pas
moeten kiezen rond hun eenen-
twintigste jaar. Voor die tijd ont-
breekt het zelfinzicht om tot een
goede beslissing te kunnen
komen. Dat stelde ontwikke-
lingspsycholoog Michiel
Westenberg 8 februari in een
diesrede voor de Universiteit
Leiden. 
Westenberg onderscheidt vier
ontwikkelingsfasen. Tot zijn der-
tiende jaar leert een jongere voor
zichzelf op te komen, van zijn
dertiende tot zijn zeventiende
leert hij op te trekken met een
groepje gelijkgestemden en van
zijn zeventiende tot zijn eenen-

twintigste jaar gaat hij zichzelf en
anderen beter begrijpen. Daarna
- van zijn eenentwintigste tot zijn
vierentwintigste - ontwikkelt een
jongere pas verantwoordelijk-
heidsgevoel. De psycholoog vindt
dat het hoger onderwijs in de
toekomst rekening moet houden
met deze vondst. Hij geeft verder
niet aan hoe dit zou moeten ge-
beuren.  
Voorlopig blijft de invloed van
ouders bij studie- of be-
roepskeuze volgens de onder-
zoeker van groot belang. De
invloed van leeftijdgenoten con-
centreert zich meer op kleding en
muziekvoorkeuren./.
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Samenwerken in een complex vak

NXP Semiconductors is meer dan vijftig
jaar geleden opgericht door Philips en
sinds 2006 een zelfstandig bedrijf op
onder andere de Hightech Campus
Eindhoven. Het bedrijf investeert on-
geveer twintig procent van de omzet in
Research & Development (R&D). In
Nederland alleen al gaat het om vier-
honderd miljoen euro. Hiermee is NXP
in de top van Nederlandse R&D inves-
teerders. Desondanks is samenwerking
met universiteiten belangrijk voor het
bedrijf. 
“Het biedt ons de mogelijkheid voldoen-
de goede mensen binnen te halen”, zegt
ir. Gerard Beenker, verantwoordelijk voor
research binnen NXP. ‘We sponsoren
daarom promovendi en masterstudenten.
Ook in Delft en Twente overigens, én aan
andere technische universiteiten op de
wereld, zoals in de Verenigde Staten,
India en China.”
In Eindhoven werkt NXP momenteel met
tien PhD-studenten van de TU/e,
verdeeld over Elektrotechniek, Wiskunde
en Informatica. Ook enkele studenten
van het Stan Ackermans Institute worden
gesponsord. Verder sponsort NXP tien

internationale masterstudenten uit
Zhejiang University in de context van het
Brainbridge programma tussen TU/e en
Zhejiang. “Verder hebben we vijf deeltijd-
hoogleraren aan de TU/e werken”, geeft
Beenker aan. “We organiseren geregeld
cursussen over en weer, al of niet gecom-
bineerd met een excursie bij NXP.”
Voor de universiteit is de samenwerking
eveneens belangrijk. “Het geeft onze
mensen toegang tot een realistische
productietechnologie”, zegt prof.dr.ir.
Peter Baltus, hoogleraar Communicatie
Elektronica bij de faculteit Elektro-
techniek. “We zien het als heel positief en
willen het graag intensiveren.”
Een bedrijf als NXP is daarbij heel divers,
geeft Baltus aan. “Het is een groot
complex bedrijf, met veel afdelingen waar
we mee kunnen samenwerken. Dat biedt
veel mogelijkheden, van procestechno-
logie tot software tot wiskunde. En er is

een enorm spectrum aan toepassingen
die interessant zijn.”
De samenwerking verloopt daarbij niet
per se via één contactpersoon. “Dat maakt
het soms onoverzichtelijk”, zegt Baltus.
Hoewel hij zelf vaak degene is die op zoek
gaat naar de contacten binnen NXP. Niet
verwonderlijk, want hij heeft 22 jaar voor
het bedrijf gewerkt. De laatste twee jaar
daarvan was hij deeltijdhoogleraar aan de
TU/e, voor hij helemaal overstapte naar
de wetenschap. “Ik ken het bedrijf goed,
dat maakt het een stuk makkelijker. We
bellen elkaar met het grootste gemak op.”

Trends
Baltus is ook directeur van het Centre for
Wireless Technology dat vorig jaar is
opgericht aan de TU/e. Het centrum
bundelt allerlei onderzoek op het gebied
van draadloze communicatie en start
nieuwe projecten op samen met hightech

bedrijven in de regio. Een project waar
Baltus zelf bij betrokken is, gaat over het
energieverbruik van de ‘power amplifier’,
de versterker voor het zendsignaal in
mobiele telefoons. “We doen daar al
zeven jaar onderzoek naar”, vertelt
Baltus. “Er zijn twee tegenstrijdige trends
in de industrie die het onderzoek lastig
maken. Aan de ene kant worden alle ap-
paraten steeds kleiner, ook de batterij.
Het stroomverbruik van de elektronica
moet dus sterk verminderen. En de power
amplifier is één van de grootste energie-
verbruikers in een telefoon.” 
Aan de andere kant wil de industrie graag
het radiospectrum zo efficiënt mogelijk
gebruiken omdat het steeds voller raakt.
“Maar de vraag naar steeds lager energie-
verbruik en steeds hogere spectrum-effi-
ciëntie is in een traditionele versterker
niet te combineren”, legt Baltus uit. “Het
onderzoek dat we sinds december 2000

NXP/Cora van de Berg
Foto’s/Bart van Overbeeke
De kritische dimensies van

Intergrated Circuits (IC)
worden steeds kleiner en  de

communicatietechnologie
steeds complexer. Zo

complex, dat hightech be-
drijven en wetenschap niet

meer zonder elkaar kunnen.
Neem nu NXP

Semiconductors en de TU/e.
‘Zonder de samenwerking
met NXP was het ons niet

gelukt dit prototype IC voor
een energie-efficiënte

mobiele telefoon te maken.’

Bedrijven verbeteren door te graven naar gegevens
Bedrijven kijken vaak wat naïef naar de
processen die door de organisatie heen
lopen. Ze hebben er een te geïdeali-
seerd beeld van. Om de processen te
kunnen verbeteren, is het zaak uit te
vinden wat er nu werkelijk gebeurt. Hoe
je dat goed doet, daarmee houdt de
groep van prof.dr.ir. Wil van der Aalst
zich bezig. Het werk van deze onder-
zoekers is nu voor het eerst verpakt in
een commercieel softwarepakket.

Het Nederlandse softwarebedrijf Pallas
Athena maakt software om bedrijfspro-
cessen te ontwerpen, te beheren en te ver-
beteren. Sinds kort bevat hun software
een nieuwe component: ‘process
mining’. Dit is een objectieve manier om
te uit vinden wat werkelijk gebeurt in een
bedrijf. Letterlijk valt het te vertalen met
‘graven naar nuttige informatie’. Niet
voor de lol natuurlijk, maar om de
systemen uiteindelijk te verbeteren. Want
processen in bedrijven verlopen soms te
traag of bevatten veel fouten. Terwijl de
procesmodellen vaak een te sterk
geïdealiseerd beeld laten zien. Zo komen
in de meeste procesmodellen te weinig
onverwachte gebeurtenissen voor. “Je ziet

maar weinig dat een procesmodel de taak
‘Klant overleden’ bevat, of ‘Bedrijf failliet.
Raar, want die zaken gebeuren toch en
moeten ondersteund worden”, meent Van
der Aalst. De hoogleraar Informatie-
systemen aan de faculteit Wiskunde en
Informatica leidt een groep van zo’n 25
process mining-onderzoekers. Hij pleit er
dan ook voor om systemen flexibeler te
maken en tegelijk beter te observeren wat
daadwerkelijk gebeurt. Want bedrijven
zelf kijken vaak wat naïef naar hun
bedrijfsprocessen. Van der Aalst: “Neem
nu een ziekenhuis. Om de kosten te
kunnen declareren bij de zorgverzekeraar
moet het ziekenhuis precies bijhouden
wat ze doen met een patiënt. Dit is juist in
een ziekenhuis van belang, omdat zich
daar veel uitzonderingen voordoen die
letterlijk van levensbelang. Een arts moet
kunnen beslissen om af te wijken van
bestaande procedures. Maar wil je de
processen beter maken, dan moet je wel
weten hoe ze écht in de praktijk
verlopen.”
Daarop richt process mining zich. Op
basis van data die uit het bedrijf komen,
achterhaal je hoe goed of slecht de proces-
sen lopen. “We zijn bij een bedrijf wel

eens tegengekomen dat slechts 35 procent
van het werkelijke proces overeenkwam
met het gemodelleerde ideaal”, aldus Van
der Aalst. “Dat is dan misschien pijnlijk,
maar het is wel een waardevol inzicht.”
Process mining is vooral relevant voor

grote organisaties met veel adminis-
tratieve processen, waarin medewerkers,
klanten en gebruikers een bepaalde
vrijheid van handelen hebben. Instanties
als Belastingdienst, UWV, Justitie of
gemeenten. Die kunnen door het graven
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MMeeeessttaall  ggaaaatt  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  fflliinnkk  ddee
ddiieeppttee  iinn,,  mmaaaarr  sscchheeiikkuunnddeessttuuddeenntt  PPeettrraa
BBeerriiss  kkooooss  vvoooorr  eeeenn  bbrreeeedd  pprroojjeecctt  bbiijj  ddee
vvaakkggrrooeepp  ppoollyymmeeeerrtteecchhnnoollooggiiee..  ‘‘’’IIkk  hheebb  oonn--
ddeerrzzooeekk  ggeeddaaaann  nnaaaarr  eeeenn  vvaann  ddee  sstteerrkkssttee
vveezzeellss  ddiiee  eerr  iiss..  DDSSMM  pprroodduucceeeerrtt  hheemm  oonnddeerr
ddee  nnaaaamm  DDyynneeeemmaa..  HHiijj  wwoorrddtt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ggee--
bbrruuiikktt  iinn  ddee  lliijjnneenn  vvaann  ppaarraacchhuutteess,,  aallss  vviiss--
lliijjnneenn  eenn  iinn  kkooggeellvvrriijjee  vveesstteenn..’’’’  DDyynneeeemmaa  iiss
eeeenn  eexxttrreeeemm  llaannggee  eenn  lliicchhttee  ppoollyymmeeeerrvveezzeell..
‘‘’’PPoollyymmeerreenn  zziieenn  eerr  vvaaaakk  uuiitt  aallss  eeeenn  bboorrdd
ssppaagghheettttii..  BBiijj  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  ddiinneemmaa
wwoorrddeenn  ddee  sslliieerrtteenn  iinn  nneettttee  bbuunnddeellss  iinn  éééénn
rriicchhttiinngg  ggeelleeggdd..’’’’  BBiijj  ddee  hhuuiiddiiggee  pprroodduuccttiiee--
mmeetthhooddee  kkoommtt  eecchhtteerr  vveeeell  oopplloossmmiiddddeell
kkiijjkkeenn..  ‘‘’’DDaatt  iiss  vviieess  ssppuull..  DDaaaarroomm  iiss  hhiieerr  iinn  hheett
llaabb  eeeenn  aannddeerree  pprroodduuccttiieemmeetthhooddee  oonntt--
wwiikkkkeelldd..  EEeenn  kkaattaallyyssaattoorr  zzoorrggtt  ddaatt  ddee  ppoo--
llyymmeerreenn  sslliieerrtteenn  nniieett  vveerrssttrreennggeelleenn  ttiijjddeennss  ddee
ssyynntthheessee..  IIkk  oonnddeerrzzooeekk  hhooee  ddiiee  pprroodduuccttiiee--
mmeetthhooddee  kkaann  wwoorrddeenn  ooppggeesscchhaaaalldd  ttoott  ffaa--
bbrriieekkssnniivveeaauu..’’’’  
DDiitt  ddeeeell  iiss  nnoogg  ‘‘iinn  pprroocceessss’’  ..  ‘‘’’HHiieerr  iinn  hheett  llaabb
wweerrkktt  hheett,,  mmaaaarr  ooppsscchhaalleenn  iiss  nnoogg  nniieett  eeeenn--
vvoouuddiigg..  IIkk  vveerrmmooeedd  ddaatt  iikk  zzeeeerr  hhooggee  ddrruukk
nnooddiigg  hheebb  oomm  ddee  kkoorrrreellss  ppoollyymmeeeerr  ssaammeenn  ttee
ppeerrsseenn,,  zzooddaatt  zzee  ggooeedd  hheecchhtteenn..  DDaatt  ggaa  iikk  bbiinn--
nneennkkoorrtt  iinn  PPoolleenn  uuiittpprroobbeerreenn..’’’’HHeett  ttwweeeeddee

ddeeeell  vvaann  hheett  pprroojjeecctt  wwaass  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  vveezzeellss  iinn  kkooggeellwweerreennddee
ppllaatteenn,,  ddiiee  ttoott  kkooggeellvvrriijjee  vveesstteenn  wwoorrddeenn
vveerrwweerrkktt..  EEeenn  bbeeddrriijjff  iinn  VVeegghheell  hheeeefftt  zziicchh
ddaaaarriinn  ggeessppeecciiaalliisseeeerrdd..  ‘‘’’EEeenn  ppllaaaatt  bbeessttaaaatt
uuiitt  ttaacchhttiigg  llaaaaggjjeess..  EEeenn  kkooggeell  kkoommtt  mmeett  550000
mmeetteerr  ppeerr  sseeccoonnddee  oopp  jjee  aaff..  DDee  kkuunnsstt  iiss  oomm  ddiiee
eenneerrggiiee  zzoo  eeffffeeccttiieeff  mmooggeelliijjkk  oopp  ttee  vvaannggeenn..
DDaatt  ggeebbeeuurrtt  mmeett  sscchhaaddee::  ddee  llaaaaggjjeess  ggaaaann  ssttuukk
bbiijj  ddee  iinnssllaagg..’’’’  DDee  lliijjmm  ddiiee  ddee  llaaggeenn  bbiinnddtt,,  iiss
ddaaaarrbbiijj  vvaann  lleevveennssbbeellaanngg::  ‘‘’’DDiiee  ggeeeefftt  ddee
kkrraacchhtteenn  ddoooorr..  HHiijj  mmooeett  pprreecciieess  ggeennooeegg
bbiinnddiinngg  hheebbbbeenn..’’’’  BBeerriiss  oonnddeerrzzoocchhtt  ooff  eeeenn
aaaannttaall  nniieeuuwwee  lliijjmmssoooorrtteenn  hhiieerrvvoooorr  ggeesscchhiikktt
iiss..  OOookk  hhiieerrvvoooorr  mmoocchhtt  zzee  oopp  rreeiiss..  ‘‘’’IIkk  bbeenn
ttwweeee  wweekkeenn  nnaaaarr  CChhiinnaa  ggeewweeeesstt..  DDaaaarr  zziitttteenn
wweetteennsscchhaappppeerrss  ddiiee  vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  oonnddeerrzzooeekk
ddooeenn..  EEnn  eeeenn  aaaannttaall  lliijjmmeenn  ddiiee  iikk  sseelleecctteeeerrddee,,
hheebb  iikk  ggeetteesstt  mmeett  sscchhiieetttteesstteenn  iinn  DDuuiittssllaanndd..’’’’
DDee  vveeeellzziijjddiigghheeiidd  vvaann  hhaaaarr  pprroojjeecctt  bbeevviieell  hhaaaarr
ggooeedd..  ‘‘’’JJee  zziieett  hheett  nnuutt  vvaann  hheett  wweerrkk,,  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  ooookk  hheett  eeccoonnoommiisscchhee  nnuutt..’’’’  ZZiijj  ggaaaatt
ddaann  ooookk  vvrriijjwweell  zzeekkeerr  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  bbaaaann
iinn  ddee  iinndduussttrriiee..  ‘‘’’IIkk  hheebb  nniieett  hheett  ggeedduulldd  oomm
nnoogg  vviieerr  jjaaaarr  ttee  kklluusssseenn  aaaann  zzoo’’nn  bbooeekkjjee..’’’’

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Minder zuurstof leidt tot
sterkere hartkleppen
TU/e-promovenda ir. Angelique Balguid
is het gelukt om weefsels te maken die
minstens even sterk zijn als de
stevigste hartklep in het menselijke
lichaam. Dit is een belangrijke stap op
weg naar het kweken van hartkleppen
van lichaamseigen weefsel. Balguid
promoveert dinsdag 12 februari. Tot nu
toe schoot vooral de stevigheid van het
weefsel tekort. De oplossing van
Balguid: het verminderen van de
zuurstofaanvoer.

Wanneer een hartklep niet meer goed
opent of sluit, ontstaan hartproblemen. De
huidige vervanging voor zieke hart-
kleppen, een mechanische of dierlijke
hartklepprothese, vertoont nog veel tekort-
komingen. 

Aan de TU/e wordt daarom hard gewerkt
aan een andere oplossing: het fabriceren
van levende hartkleppen van eigen
weefsel. Die kunnen zich aanpassen aan
het lichaam en zouden net zo goed moeten
werken als originele hartkleppen. Het
grootste probleem bleef echter de ste-
vigheid van het kweekmateriaal. Vooral de
aortaklep, die de hoogste bloeddrukbe-
lasting moet weerstaan, kregen onder-
zoekers tot op heden niet zo sterk als de na-
tuurlijke aortaklep. 

Balguid wijdde haar promotieonderzoek
aan het ontwikkelen van hartkleppen die

deze hoge drukken wel aankunnen. Ze
ontdekte dat hartkleppen normaal ge-
kweekt worden onder atmosferische om-
standigheden, dus bij een zuurstofcon-
centratie van twintig procent. Dat is echter
zo’n drie keer hoger dan het percentage
zuurstof in de directe omgeving van de na-
tuurlijke aortaklep. Met het corrigeren van
dit zuurstofgehalte wist Balguid in het lab
hartklepweefsel te kweken dat even sterk
is als dat van natuurlijke hartkleppen.
Door extra insuline toe te voegen aan het
weefsel kon zij zelfs exemplaren maken
die nog sterker zijn.

De weg naar succesvolle implantaties bij
mensen is nog lang. Balguid voerde haar
onderzoek uit bij weefselstrips van zo’n
twee miljoen cellen. De opschaling naar de
geometrie van een hartklep, met dertig
miljoen cellen, vereist de nodige tijd./.

Een ‘scaffold’, een mal waarop hartkleppen ge-
kweekt worden. Foto: Bart van Overbeeke

aan de universiteit doen, is gericht op
nieuwe versterkers waarbij de twee
doelen elkaar niet uitsluiten.”
Oorspronkelijk werkte de TU/e in dit
project samen met - toen nog - Philips
Semiconductors in Nijmegen. Vanwege
allerlei verschuivingen binnen NXP is de
samenwerking overgegaan naar NXP
Research in Eindhoven. “Dan zie je dat
NXP een dynamisch bedrijf is”, zegt
Baltus. 
In samenwerking met NXP ontwikkelt de
TU/e nu IC’s met twee promovendi. “Het
eerste prototype van een versterker met
hoge energie- efficiëntie is intussen
gereed. Dankzij de samenwerking met
NXP”, benadrukt Baltus.
Niet dat het eindresultaat daarmee is
bereikt. ‘We willen nu alternatieven uit-
denken en daar realistische prototypes
van maken om te kijken welke de beste is.
Dat zal zeker nog drie jaar duren. En het
kan nog steeds op niets uitlopen. Soms
blijkt in de allerlaatste fase dat er nog een
klein probleempje is dat niet opgelost kan
worden.” 
De complexiteit van het vak, dat is waar
het steeds om draait. IC’s worden steeds
complexer, de eisen die eraan gesteld

worden steeds hoger. Zowel het
bedrijfsleven als de universiteit
loopt daar tegenaan. “We moeten
wel samenwerken met bedrijven”,
benadrukt Baltus. “Zowel om de
industriële randvoorwaardes van
problemen te begrijpen, als om
toegang te krijgen tot realistische
productietechnologie. Bovendien
gaat een deel van de kennis die we
genereren en de mensen die we
opleiden naar bedrijven toe.”
Voor de studenten en promovendi
die bij NXP of elders aan een
project werken, is het in ieder
geval geen straf. Hun ervaringen
zijn meestal positief. “We vragen
wel eens aan buitenlandse studen-
ten: ‘Waarom Eindhoven?’ Dan
zeggen ze: ‘Omdat we gehoord
hebben hoe leuk het is dat je hier
met een bedrijf als NXP kunt
samenwerken.’ Dat geven ze dan
weer door aan hun collega-
studenten thuis.” 
Naast universiteiten werkt NXP
ook samen met instituten zoals
IMEC in Leuven. “We doen een
deel van onze research daar”, zegt
Gerard Beenker. “Zo zijn we
continu op zoek naar nieuwe sa-
menwerkingsverbanden. We zijn

een open organisatie geworden, die zo
snel mogelijk de markt wil bedienen.”
Want de markt staat centraal voor het
bedrijf. “Niet meer zoals twintig jaar
geleden, toen de research bij Philips
vergelijkbaar was met die aan een univer-
siteit”, benadrukt Beenker. “Onze missie
is waarde te creëren door innovatie,
gericht op producten voor de markt. De
uitdaging van een universiteit moet fun-
damenteler van aard zijn. De applicaties
doen wij wel.”
Helaas voor bedrijf en universiteit is de
overheid niet meer zo gewillig om de
samenwerking te bekostigen. “Voorheen
kreeg Philips geld van de regering dat
voor een deel moest worden geïnvesteerd
in universiteiten”, vertelt Beenker. “Die
sponsoring is komen te vervallen. Dat
betekent in de praktijk dat promovendi
nu twee keer zo duur zijn geworden. In
het buitenland zijn promovendi veel
goedkoper. We zijn daarover in gesprek
met de overheid. Het is van belang dat er
een oplossing komt.” Dat bevestigt Baltus
vanuit universiteitszijde. “Daar hebben
wij ook mee te kampen. En ook daar
moeten we creatieve oplossingen voor
bedenken.”/.

naar gegevens beter opsporen waar hun
systeem vastloopt. En hun service
verbeteren of zelfs beter fraude bestrij-
den. Het lastige is dat veel processen niet
meteen zichtbaar zijn. Staat in een auto-
fabriek een robot stil, dan is dat waar-
neembaar. In een administratief proces is
het minder snel duidelijk wanneer een
regel of medewerker niet functioneert.

Inzicht
Ook grote consultancy-bedrijven als
Deloitte, Cap Gemini en Accenture
richten zich op het implementeren van
nieuwe processen. Daarbij wordt vaak de
term ‘business intelligence’ gebruikt.
Maar die intelligentie valt wat tegen, vindt
Van der Aalst. “Er is geen inzicht in de
causale verbanden in een bedrijfsproces.
Wie deed wat? Hoe laat? Waarom?
Hierdoor lopen de processen die dit soort
consultants invoeren vaak slecht. Die
consultants zijn vaak IT’ers die een mens
te veel zien als machine. Ze hebben te
weinig besef van de werkelijkheid.” En
lachend: “Ik mag dat zeggen, want ik ben
er zelf ook een.” Van der Aalst pleit
daarom voor het beter in kaart brengen
van processen. Pas dan kun je stap voor

stap gaan verbeteren.
Process mining wordt steeds eenvoudiger
uitvoerbaar. Veel gegevens worden name-
lijk toch al vastgelegd door bedrijven.
Bijvoorbeeld bij Philips Medical Systems,
waarmee de groep van Van der Aalst
samenwerkt. Alle nieuwe röntgen-
scanners die Philips in ziekenhuizen
neerzet, hangen aan het internet. Alle
instellingen en handelingen die met de
scanner gebeuren, worden vastgelegd in
een bestand. Bij eventuele problemen is
achteraf te reconstrueren wat precies is
gebeurd. Ook haalt Philips informatie uit
het bestand over het daadwerkelijke
gebruik van de machines. Dat kan helpen
bij het ontwerpen van nog betrouwbaar-
dere of meer gebruiksvriendelijke appa-
raten. En meer op detailniveau: wanneer
een onderdeel bijna versleten is en ver-
vangen moet worden. Van der Aalst: “Met
process mining ontdek je vaak verborgen
verbanden tussen zaken. Misschien
wordt die scanner van Philips in China
wel drie keer zo intensief gebruikt dan in
de Verenigde Staten, waardoor andere
problemen optreden.”/.

Gerard Beenker en prof. Peter Baltus (rechts). 



“We hebben er nog nooit op-
merkingen over gehad, maar
als dat ooit zou komen, ben ik

hier meteen weg.” Corné Scheepers is er
duidelijk in: op zijn relatie met Nel
moeten mensen geen commentaar
leveren. Zowel Corné als Nel werken bij
Dienst Interne Zaken. Hij als afdelings-

hoofd Logistics en zij als medewerkster
bij PostExtra. Corné begint in 1969 bij de
TU/e. Nel werkt vanaf 1975 een poos in de
kantine, totdat haar zoon wordt geboren.
Ze blijft nog wel thuis actief voor de uni-
versiteit. “Ik pakte onder meer de Cursor
in.” Later komt er een baan vrij bij
PostExtra en keert Nel terug op de TU/e.

Ze werkt er nu bijna tien jaar.
Het stel zegt totaal geen last te
hebben van het feit dat ze dicht
bij elkaar werken. Nel: “We
hebben andere taken en ik
overleg met mijn teamleider,
niet met hem. Sommige
mensen denken wel eens dat ik
van alles op de hoogte ben,
maar dat is dus niet zo. Ik wil
het niet eens weten wat hij in
vergaderingen bespreekt.” 
Corné: “We houden privé en werk
strikt gescheiden. We hebben het
op de universiteit niet over thuis
en thuis spreken we nauwelijks
over het werk. Ik zie haar hier
gewoon als een collega.” 
Nel:”Het moment dat we hier de
deur uitgaan, verdwijnt de TU/e
uit ons hoofd.” 
Ze zien elkaar dagelijks, maar
spreken elkaar niet constant. Nel:
“Alleen tussen de middag, dan
lopen we samen vaak een rondje.”

Ze zien eerder de voordelen van hun
relatie. Hij: “Iedereen heeft er wel eens
zwarte dag tussen zitten. Zij snapt dan
precies wat me dwarszit.” Zij: “We gaan
tegelijkertijd naar huis en dan kan ik
mooi in zijn wiel gaan rijden!” 
Ze leerden elkaar tijdens de kermis in
Bladel kennen, alweer 38 jaar geleden. 

Ze vinden het vooral zo leuk dat
ze interesses delen en van alles
samen doen. “We gaan samen naar de
stad, fietsen veel”, vertelt Nel. “Het klikt
gewoon”, verklaart Corné. 
Ze hebben nooit iets aan Valentijnsdag
gedaan. “Daar zijn we niet mee opge-
groeid”, vindt Corné. “Dat is meer iets
van nu.”
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De lusten en lasten va
‘Op het werk zie ik haar gewoon als collega’

‘Het is fijn om overal steun van iemand 
te hebben’

Het
Indiase
stel
Bwahna

Mallick (26) en
Kopal Gakkhar (25)
is niet anders
gewend dan dat ze
bij elkaar zijn. Ze
doen veel samen,
misschien wel alles.
Dat begon al toen ze
dezelfde bachelor-
studie informatica
in India deden. Bij
toeval worden ze
danspartners bij een
wedstrijd tussen
universiteiten.
Kopal: ”We dansten
allebei eerst met
iemand anders,
maar we ruilden
omdat dat niet
helemaal goed liep.” 
Snel daarna worden
ze verliefd. Tot een echte relatie
komt het in juni 2007, het moment
dat ze trouwen. “Het is niet zo als in
Nederland dat je eerst samen gaat
wonen en al voor je bruiloft een
relatie hebt”, licht Kopal toe. Na een
jaar werken - bij hetzelfde bedrijf -
doet de mogelijkheid zich voor om
een masterstudie gedeeltelijk in
Nederland te doen. Ook nu gaan ze
weer samen. Bwahna: “Het is fijn
om altijd steun van iemand te
kunnen krijgen. Zowel bij je studie
als ook thuis.” De grootste kracht
achter hun relatie vinden ze dat ze
elkaar zo goed aanvullen. Kopal: “Ze
weet me altijd zo goed over te halen.
Heeft ze bijvoorbeeld geen zin om te
studeren, zet ze heel hard de muziek
aan. Ik moet er wel om lachen. Ze

neemt risico’s en dwingt mij ook om
dat te doen. Ze stimuleert me
daardoor ergens helemaal voor te
gaan.” Zij stelt zijn geduldigheid
enorm op prijs. “Kopal behandelt
me goed. Ik waardeer het dat hij
alles vrolijk oppakt en nergens
problemen van maakt. Hij neemt
het leven zoals het komt.” Soms
hebben ze het thuis over hun studie,
maar meestal hebben ze het op de
universiteit niet over hun privé-
leven. “Je past je stemming en
gedrag 
aan je omgeving aan. Als je sport,
ben je daarmee bezig. Op je werk
staat je hoofd naar iets anders”,
vindt Bwahna. Vanuit India kennen
ze maar liefst twee dagen voor
geliefden: Valentijnsdag en Rose

day, twee dagen ervoor op 12
februari. “In India doen vooral
jongeren daar iets mee”, vertellen de
twee. “Op Rose day geef je een witte
roos aan een vriend of kennis, een
gele aan een heel goede vriend en
een rode roos aan een geliefde.”
Kopal lacht: “Vooral de vrouwen
lopen dan met een hele hoop rozen
rond.” Met Valentijnsdag verrassen
ze elkaar gewoonlijk met een ca-
deautje. “Het werkt zo”, licht
Bwahna toe, “we geven elkaar
daarvoor voortdurend hints. Zo van
‘dat is leuk, zeg’ en hopen dan dat de
ander het oppikt.” “Oh, werkt het
zo!”, reageert Kopal quasi-verbaasd. 

‘Valentijnsdag
voor de w

“Gerda en
ik delen al
jaren lief
en leed

met elkaar”, vertelt
Marc van Heeswijck
over zijn vrouw. De
twee hebben een
lange geschiedenis.
Hij was als kind be-
vriend met Gerda’s
broer en kwam zo-
doende vaak bij haar
over de vloer. Pas toen
ze wat meer uit-
gingen, groeide er
iets. “Ik was 21 toen
het begon te wrijven”,
vertelt Marc.” Het stel
is inmiddels 26 jaar
getrouwd.
Jarenlang brachten ze
samen brood en
banket rond. Marc vulde
zijn werkdagen later aan
met de post rondbrengen.
Daarvoor kwam hij ook ge-
regeld bij de TU/e langs.
Toen hem werd gevraagd
om daar te komen werken,
moest hij even nadenken.
Maar hij accepteert de baan
en sinds 2002 is hij lo-
gistiek medewerker bij
Dienst Interne Zaken. Hij
is inmiddels voor velen een
bekend gezicht, omdat hij
dagelijks de post rond-

brengt.  Later attendeert hij
zijn vrouw op een vacature
op de TU/e.  
Gerda werkt nu als admini-
stratief medewerkster fa-
cility services. 
Het stel ziet elkaar maar af
en toe op het werk. “Soms
maak ik een praatje bij haar
als ik mijn ronde doe. Maar
als ze het te druk heeft, leg
ik alleen de brieven neer”,
vertelt Marc.  Gerda vindt
het alleen maar handig dat
ze dezelfde werkgever

Vandaag is het Valentijnsd
Ook op de TU/e blijken g
lopen die stapelverliefd

van elkaar houden. V
of studeren aan d

het woord. Ov
lasten - v

hetze

DDee  oooorrsspprroonngg  vvaann  VVaalleennttiijjnnssddaagg
OOvveerr  hheett  oonnttssttaaaann  vvaann  VVaalleennttiijjnnssddaagg  ddooeenn  vveerrsscchhiilllleennddee
vveerrhhaalleenn  ddee  rroonnddee..  EErr  wwoorrddtt  vvaakkeerr  vveerrhhaaaalldd  oovveerr  eeeenn  pprriieesstteerr
VVaalleennttiijjnn,,  ddiiee  oopp  1144  ffeebbrruuaarrii  227700  zzoouu  zziijjnn  oonntthhooooffdd..  HHiijj  lliieett  eeeenn
bbrriieeff  vvoooorr  eeeenn  mmeeiissjjee  aacchhtteerr,,  mmeett  ddaaaarroopp  aallss  aaffzzeennddeerr  ‘‘jjee
VVaalleennttiijjnn’’..  IInn  ddiiee  ttiijjdd  lleeeeffddee  eerr  ooookk  eeeenn  bbiisssscchhoopp  mmeett  ddee  nnaaaamm

Valentijnsdag/
Judith van Gaal



“De spanning tussen
ons liep steeds meer

op. Op een gegeven
moment was het duidelijk dat we elkaar
leuk vonden.” Dit vertelt Jan Cortenbach
(21) over het begin van zijn relatie met
Marloes van der Heijden (20). De twee
natuurkundestudenten raakten drie jaar
geleden aan het begin van hun studie be-
vriend. Ze zijn nu iets meer dan drie

maanden samen. Ze stralen hele-
maal uit dat ze verliefd zijn. Je ziet
het aan de blikken, aan de terloop-
se aanrakingen. 
“Wanneer het precies begon, is

moeilijk te zeggen”, verklaart Jan.
“Tegenwoordig vraag je iemand niet

meer om verkering. Het is zo
gegroeid.” Marloes herinnert zich een

moment tijdens een weekend dat ze
samen hadden georganiseerd. “Toen
hielden we ineens elkaars handen vast,
heel gek was dat.” Vrienden en studie-
genoten reageerden erg positief. Marloes:
“Eerst was er verbijstering, maar daarna
vonden ze het leuk. Sommigen zeiden
achteraf dat ze toch wel iets doorhadden.” 
Ze volgen dezelfde studie en zitten
beiden bij studievereniging ‘J.D. van der
Waals’. Toch zitten ze niet op elkaars lip.
Jan: “Ik doe een jaar bestuur en Marloes
volgt vakken. In het weekeinde ga ik nog
vaak naar huis. We zien elkaar zondag
dan weer. Marloes: “Ik moet er niet aan
denken dat we elke dag bij elkaar in de
collegebanken zouden zitten. Dat is ook
niet leuk voor de mensen om je heen.”
Ze zien eigenlijk alleen maar voordelen
om dezelfde studie te doen. “Je hebt
gemeenschappelijke interesses. Ik
begrijp waar Marloes het over heeft als ze
op stage is.” Jan voegt toe: “Als we allebei
een verschillende studie volgden, zouden

we elkaar erg weinig zien omdat ik dit
jaar in het bestuur zit. Nu zien we elkaar
geregeld bij activiteiten van de
studievereniging.” 
Gevraagd naar wat ze nou leuk aan elkaar
vinden, moeten ze glimlachen. Marloes:
“We hebben veel lol met elkaar. Hij is lief,
gezellig en enthousiast. Ik moet soms erg
lachen als hij rare liedjes zingt.” Jan vindt

Marloes ‘heel lief en spontaan’. “We
lachen om dezelfde dingen.” Marloes vult
aan: “Ik verveel me nooit met jou.” 
Dit jaar is hun eerste Valentijnsdag
samen. “We hebben niets gepland, maar
je weet maar nooit”, vertelt Marloes:
“Valentijn is een goede gelegenheid om
iets leuks te doen samen. Maar dat is
eigenlijk elke dag.”
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an relaties op de TU/e
‘Ik moet er niet aan denken; elke dag 

samen in de collegebanken’

‘Ik voelde me direct op mijn gemak bij haar’
Toen de studenten
elektrotechniek Joost
Brilman (21) en Maaike
van ’t Westeinde (22)

elkaar drie jaar geleden bij de intro
leerden kennen, laaiden de vonken
al snel op. Over wanneer ze elkaar
nu precies voor de eerste keer
zagen, verschillen de meningen.
Maar ‘gezien het programma van
de intro’ denkt Maaike nu toch dat
Joost gelijk heeft. Joost: “Tijdens
de Bunkertocht liep ik wat rond en
kwam ik bij een ander intro-
groepje. Daar zat Maaike bij.” Ze
viel hem direct op. “Maar er zitten
zo weinig meisjes bij elektro-
techniek, dat ik dan sowieso al
opval”, vindt Maaike. Zij kan zich
dit specifieke moment niet meer
herinneren, maar weet nog wel dat
ze Joost zag tijdens de Scalatocht. 
Ze vinden elkaar vanaf het begin
erg leuk, maar
Maaike had op dat
moment even geen
zin in een vriend.
Joost:“Daarom heb
ik me niet te veel
opgedrongen.”
Twee maanden
daarna blijkt de
liefde tussen de
twee toch niet te
stoppen. Dat ze op
elkaar vielen, was
voor hun omgeving
vanaf het begin al
duidelijk. “We
kregen al allerlei
opmerkingen
tijdens de intro”,
herinnert Joost
zich. 
Dezelfde studie
doen vinden ze
eerder een voor-

dan nadeel. Joost: “Het is handig
dat je het op hetzelfde moment
druk hebt.” Maaike: “We vullen
elkaar mooi aan. Hij is beter in
toegepaste vakken, terwijl ik de
theorie beter begrijp.” Ze vervolgt:
“Het is zowel positief als negatief
dat je in hetzelfde wereldje zit. Je
bent met hetzelfde bekend, maar
ziet weinig daarbuiten. De om-
geving is erg betrokken, iedereen
weet dat we samen zijn. Als Joost
in een café lang met een meisje
spreekt, is er altijd wel iemand van
elektrotechniek in de buurt die
hem erop wijst dat hij met mij is.
Voor mij dus een voordeel en voor
hem een nadeel!” Ze vindt vooral
‘de kuiltjes in zijn wangen’ en ‘zijn
droge opmerkingen’ zo leuk. Hij
viel voor haar spontaniteit en
openheid. “Ik voelde me direct op
mijn gemak bij haar”, vertelt Joost.  

Aan Valentijnsdag doen ze niet.
“Ik heb haar het eerste jaar geloof
ik een kaartje en een roos gegeven.
Maar ik vind het niet nodig om er
nu speciaal die dag aandacht aan te
besteden. Het moet geen verplich-
ting zijn.” Ze zien elkaar zo nu en
dan tussen de lessen door en af en
toe ’s avonds en in het weekend.
Als Joost voor studievereniging
Thor aan de slag is, komt Maaike
geregeld even langs. “Gewoon
eventjes een knuffel geven. In het
Walhalla, de faculteitskroeg, is dat
trouwens niet de bedoeling. De
tappers dreigen dat ze water over
je heen gieten als je te klef doet.
Maar dat is nog niet gebeurd!”

g is vooral leuk
winkeliers’

hebben. “Als er bij ons
allebei op de afdeling
weinig mensen zijn,
kunnen we samen lunchen.
Het is gemakkelijk om de
vakanties te plannen.
Bovendien kan ik een goed
luisterend oor voor hem
zijn. Als hij met iets op het
werk zit, weet ik direct waar
hij het over heeft.” Marc
vindt zijn vrouw vooral heel
open. “Ze staat voor ie-
dereen klaar. Soms zeg ik
ook wel eens:’denk eens

wat meer
aan
jezelf’. Ze
geeft me
vaak net
dat duwtje
in de rug
om een
bepaalde
beslissing
te
nemen.”
Gerda
vindt hem
een ‘erg
zorgzame
man’. “Hij
zorgt goed
voor zijn
gezin.
Boven-
dien moet
ik vaak

om hem lachen. Moppen
kan hij soms moeilijk
onthouden, maar hij doet
gewoon grappig.” Het stel
viert Valentijnsdag gewoon-
lijk niet samen, maar
eerder met het gezin. “We
gaan uit eten, of bowlen”,
vertelt Marc. “Maar ze
maken tegenwoordig overal
wel een feestdag van”, vindt
hij.  “Valentijnsdag is vooral
leuk voor de winkeliers.” 

dag, de dag der geliefden.
genoeg mensen rond te
 zijn op elkaar of enorm

Vijf stellen die werken
de TU/e komen aan
ver de lusten - en
van relaties op
elfde terrein. 

VVaalleennttiijjnn  eenn  ooookk  hhiijj  wweerrdd  iinn  ddee  ddeerrddee  eeeeuuww  oopp  1144  ffeebbrruuaarrii
ggeeddoooodd..  IInn  hheett  eennee  ggeevvaall  zzoouu  hheett  ggaaaann  oomm  eeeenn  bbrriieeffjjee  aaaann  eeeenn
bblliinndd  mmeeiissjjee,,  iinn  hheett  aannddeerree  oomm  eeeenn  kkaatttteebbeell  aaaann  ddee  ddoocchhtteerr  vvaann
eeeenn  ggeevvaannggeenniissbbeewwaaaarrddeerr..  VVoollggeennss  eeeenn  aannddeerree  vveerrssiiee  kkoommtt
VVaalleennttiijjnnssddaagg  vvoooorrtt  uuiitt  hheett  ffeeeesstt  ddaatt  iinn  hheett  RRoommeeiinnssee  rriijjkk  ggee--
hhoouuddeenn  wweerrdd  tteerr  eerree  vvaann  ddee  vvrruucchhttbbaaaarrhheeiiddssggooddiinn..  

Foto’s/ Bart van
Overbeeke 
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FOOD AVAILABLE: 300000 t
DESTINATION: 5000 km AWAY
NO INFRASTRUCTURE.

25 students. 5 Consultants. Plus 5 days to challenge your talents 
to solve the problem of world hunger. BCG organizes a business 
course in partnership with the WFP in Rome. Sign up for the BCG 
Business Course with WFP before March 12, 2008! 
www.bcg.nl/rome

BCG Business Course with WFP
May 18 – 23, 2008 

In partnership with

THOUGHT
FOR FOOD?

Every 5 seconds a child dies of hunger.

Still worldwide there is enough food for everybody. 



Spring Festival or
Chinese New Year is the
one time of the year that
many people in China get
to see their families. We
all saw the images on the
news of people all over
China trying to make it
home despite heavy
snowfall. However, the
trip from Europe is often
too difficult for Chinese
students and staff at
TU/e. But even though
they miss their families,
they still get together
with Chinese, Asian and
other friends to mark the
beginning of the new
lunar year. 

This year there were two
parties, before and after the
7th of February which was
the Chinese New Year’s
Day. The one on the 5th at
the Wok Paradise restau-
rant downtown attracted
more than 90 people and
was a great success, accor-
ding to Jia Yang, a re-
searcher at the Electrical
Engineering department.
This party was organized
by the ACSSNL
Eindhoven, the Chinese
Student association in the
Netherlands.

Good company
The other party was or-
ganized on the 8th by
Christian student asso-
ciation 4U2 in the Bunker
at TU/e. About 70 interna-
tional students came to the
free dinner which has been
a tradition with 4U2 for the
past twelve years. The
general feeling was that
fellow students cannot
replace family, but they can
be good company.
“Chinese New Year or
Spring Festival is the most
important celebration of
the year in China,” said
maths Master student Zhi
Lin, who is from Shanghai.
“Many families are split up
and live at great distances
from each other because of
their work. It is always dif-
ficult to get together. That’s
why people even sleep at
train stations to be sure of

getting a seat on a train.”
Dinner included a number
of special dishes made by
members of 4U2. What
you need at any Chinese
New Year’s celebration are
plenty of noodles. Noodles
stand for long life, which is
why it is bad luck to cut up
your noodles. Don’t cut
them, slurp them! Another
tradition is the special red-
wrapped packages con-
taining lucky amounts of
money you receive from
either your parents or your
spouse. Zhi Lin says as he’s
not married, his mother is
keeping his gift for when
he gets home.

56 nations
Chun Yan Ma, who is a
member of 4U2 and is
doing a research Master’s
in Language and Commu-
nications at the University
of Tilburg, talks about
cleaning the house from
top to bottom before New
Year’s. And then not
sweeping the floor on New

Year’s Day to keep the good
luck in the house for as
long as possible. It is also
traditional to put on a
whole set of new clothes to
greet the New Year and of
course to stay up all night. 
Chun Yan has an arts
degree from an army uni-
versity in Beijing, where
she studied dance and
theatre. She traveled all
over China giving dance
performances and finding
out about different
cultures. She also worked
as a guidance officer for
new students at her uni-
versity and studied in
South Africa and Italy. “I’m
very interested in Chinese
local cultures. We have 56
nations in China, many
with different languages.
My favorite culture is that
of the Mongolian people,
they are so open and wel-
coming,” she explains.
Chun Yan put together a
special Mongolian dance
for the 4U2 party which
she performed in the

Footloose dance studio, to
loud applause. Some
members of the audience
were eager to learn the
moves and were promised
a workshop.

Decorations
The 4U2 party was held in
the Bunker for the first
time this year, which
meant there was plenty of
room: to have dinner, to
dance and to have a drink
in one of the bars. Sadly
there were no decorations,
as 4U2 had no idea what
they were permitted to do.
Plenty of talk, good food
and laughter had to make
up for the lack of visible
ambiance. There was some
excitement when students
inadvertently pushed an
alarm button, a mistake
which was not well-re-
ceived by TU/e security.
Chinese New Year consists
of a number of celeb-
rations, ranging from
Chinese New Year’s Eve to
the fifteenth day after New

Year. A final big party for
Chinese students and re-
searchers from all over the
Netherlands will be held on
February 16th at Musis
Sacrum Arnhem
(Velperbuitensingel 25,
6801 BC Arnhem) starting
at 2.00 p.m. There will be
performances from all the
large cities in the
Netherlands. “We will
provide two performances
from Eindhoven. One is a
traditional dance by a
Chinese dance group from
TU/e, the other is a song by
a Chinese Rock band from
Fontys,” says Jia Yang.
Chan Yan Ma will also be
performing at the party,
this time in a special
costume which she could
not obtain earlier./.
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Column
TThhee  CCaarrnnaavvaall  ccaammee  aanndd
wweenntt  llaasstt  wweeeekk,,  aanndd  uunnlleessss
yyoouu  ssppeenntt  iitt  lloocckkeedd  iinn  yyoouurr
rroooomm,,  yyoouu  ccoouullddnn’’tt  hhaavvee
mmiisssseedd  iitt..  TThhee  cciittyy  aanndd  tthhee
cceennttrree  wwaass  tteeeemmiinngg  wwiitthh
hhuunnddrreeddss  ooff  ppeeooppllee  iinn  ccrraazzyy
ccoossttuummeess  aanndd  ccoolloouurrss..
LLiivviinngg  iinn  EEiinnddhhoovveenn  iitt’’ss
iimmppoossssiibbllee  nnoott  ttoo  ggeett
ccaauugghhtt  uupp  iinn  tthhee  ccaarrnniivvaall
ssppiirriitt..  AAnndd  iiff  yyoouu  wwoouulldd  aasskk
aarroouunndd  wwhhaatt  tthhee  bbiigg  ddeeaall
wwaass,,  tthheeyy  wwoouulldd  llooookk  aatt  yyoouu
lliikkee  yyoouu  aarree  aann  iiggnnoorraanntt
ffoorreeiiggnneerr,,  oorr  wwoorrssee,,
ssoommeeoonnee  ffrroomm  ‘‘aabboovvee  tthhee
rriivveerr’’..

II  wweenntt  ttoo  sseeee  tthhee  ppaarraaddee  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  WWhhaatt  ssttrruucckk  mmee
tthhee  mmoosstt  wwaass  tthhee  aammoouunntt  ooff
eeffffoorrtt  ppeeooppllee  ppuutt  iinnttoo
cceelleebbrraattiinngg  tthhiiss  ffeessttiivvaall..
OOrrggaanniissiinngg  tthhee  ppaarraaddee,,
bbuuiillddiinngg  ffllooaattss  aanndd
ddeessiiggnniinngg  uunniiqquuee  ccoossttuummeess
ttoo  mmaakkee  tthhee  ooccccaassiioonn
ssppeecciiaall..  II  lliikkee  tthhee  eenntthhuu--
ssiiaassmm  wwiitthh  wwhhiicchh  eevveennttss
aarree  cceelleebbrraatteedd  iinn  tthhiiss
ccoouunnttrryy..  YYoouu  hhaavvee  ttoo  bbee
rreeaallllyy  mmoottiivvaatteedd  ttoo  ppuutt  oonn  aa
bbrriigghhtt  ggrreeeenn  sskkiirrtt  iinn  nneeaarr
ffrreeeezziinngg  tteemmppeerraattuurreess..  OOrr
bbee  rreeaallllyy  ddrruunnkk..  BBuutt  II  lliikkee  ttoo
tthhiinnkk  iitt’’ss  tthhee  ffoorrmmeerr..

II  uusseedd  ttoo  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhee
ccaarrnniivvaall  wwaass  jjuusstt  aann  eexxccuussee
ffoorr  ppeeooppllee  ttoo  ddrriinnkk  tthheemm--
sseellvveess  ssiillllyy..  BBuutt  nnooww  II’’vvee
ccoommee  ttoo  rreeaalliissee  iitt’’ss  aa  lloott
mmoorree  tthhaann  tthhaatt..  IItt’’ss  aa
ccuullttuurraall  ssyymmbbooll  aanndd  ssoouurrccee
ooff  pprriiddee  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo
cceelleebbrraattee  iitt..  IItt  sseerrvveess  aass  aa
ccoommmmuunnaall  mmaarrkkeerr  tthhaatt
ppeeooppllee  ccaann  iiddeennttiiffyy  tthheemm--
sseellvveess  wwiitthh  aanndd  iinn  ddooiinngg  ssoo,,
aaccttss  aass  aa  ssoocciiaall  aaddhheessiivvee  ttoo
bbrriinngg  ppeeooppllee  ttooggeetthheerr..  TThhaatt
iiss  iinn  eesssseennccee,,  wwhhaatt  iitt
mmeeaannss  ttoo  cceelleebbrraattee  tthhee
CCaarrnniivvaall..

AAnndd  tthhee  bbeesstt  ppaarrtt  aabboouutt
ccoossttuummeedd  ffeessttiivvaallss  --
eevveerryyoonnee  llooookkss  aass  ccrraazzyy  aass
tthhee  nneexxtt  oonnee..  SSoo  aattlleeaasstt  ffoorr
tthhoossee  ccoouuppllee  ooff  ddaayyss
eevveerryyoonnee  iiss  eeqquuaall,,  iirrrree--
ssppeeccttiivvee  ooff  rraaccee,,  ccoolloouurr  oorr
ccrreeeedd..  AAnndd  iitt’’ss  iinn  mmoommeennttss
lliikkee  tthheessee,,  wwhheenn  ppeeooppllee
wweeaarr  bbrriigghhtt  fflluuoorreesscceenntt
ccoossttuummeess  aanndd  ccoommee  ttoo--
ggeetthheerr  ttoo  cceelleebbrraattee  tthhaatt
yyoouu  rreeaalliissee  wwhhoo  wwee  hhuummaann
bbeeiinnggss  rreeaallllyy  aarree  --  ddrruunnkk,,
bbaadd  ddaanncceerrss  wwiitthh  tteerrrriibbllee
ddrreessss  sseennssee..

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  PPaauullaa  vvaann  ddee  RRiieett  aanndd

IInnggrriidd  MMaaggiillsseenn..  TThheeyy  ccaann  bbee
rreeaacchheedd  aatt

eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

Year of the Rat off to a good start at TU/e

Dancer and language student Chan Yan Ma performing a special Mongolian dance for the 4U2 Chinese New Year’s celebration in the Footloose
dance studio. Photo: Bart van Overbeeke

Psychologist advocates
later choice of study
Youngsters should not
choose their study until
they are twenty-one years
old. Prior to that time they
lack the self-knowledge to
arrive at a sound decision.
Development psychologist
Michiel Westenberg alleg-
ed this in a foundation day
speech at the University of
Leiden on 8 February. 
Westenberg distinguishes
four development stages.
Until the age of thirteen
youngsters learn to assert
themselves; from thirteen
to seventeen they learn to
hang around with a group
of like-minded peers and
from seventeen to twenty-
one they begin to under-

stand themselves and
others better. Only after
this – from the age of
twenty-one to twenty-four
– does a youngster develop
a sense of responsibility.
The psychologist thinks
that higher education
should take these findings
into account in the future. 
For the time being the inf-
luence of parents on the
choice of study or pro-
fession continues to be of
great importance, ac-
cording to the researcher.
The influence of the peer
group focuses more on
clothes and musical prefe-
rences./.

Lower grade due to excessive drinking
Students knocking back
more than twenty
glasses of alcohol per
week score below
average for examina-
tions. This conclusion
was published by the
Nijmegen university
newspaper Vox after
having conducted its own
Internet survey among
550 students.

Whereas the average
Nijmegen student scores a
meager 7 at examinations,
boozers (more than twenty
glasses per week) get stuck
at a 6.3. The poorer achie-
vements are also expressed
in the total number of
credits attained per year, as
the researchers have cal-
culated: 53 for normal

drinkers, 42 for heavy
drinkers. 
Most heavy drinkers are
men. One in four men
tosses down more than
twenty glasses every week,
as against merely three out
of every one hundred
women. In eight percent of
the men the study suffers
from such boozing be-
havior, compared with less
than 1.5 percent of the
women. 
Vox also discovered that
philosophy, law and ma-
nagement sciences in
Nijmegen are the de-
partments where most
heavy drinkers accu-
mulate; the beta de-
partments ranks fourth.
Beer rules the roost in
Nijmegen.

Prof. dr. Reinout Wiers
calls the survey in Vox inte-
resting because he thinks
that until now there were
only American figures
available about the con-
nection between drinking
and achievements. Wiers,
who conducts research
into addiction among
youngsters, is hardly con-
cerned about the boozing
students. This group
divides the glasses over
more drinking moments
per week than secondary-
school pupils, for instance,
and besides, the risk of
brain damage in a 21-year-
old is considerably lower
than in a 14-year-old, in
whom important areas in
the brain still have to
develop./.



14 februari 2008 Cursor
12/ Universiteitsberichten

Promoties
Ir. N.C.W.M. Braspenning verdedigt op
maandag 18 februari 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 ‘Model-based
Integration and Testing of High-tech
Multi-disciplinary Systems’. Braspenning
promoveert aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. De promotoren zijn:
prof.dr.ir. J.E. Rooda en prof.dr. J.C.M.
Baeten.

Ir. H.A. van Laarhoven verdedigt op
maandag 18 februari zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘The Influence of
the Vibrational Properties on Charge
Transport in Oligoacenes’. Van
Laarhoven promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promo-
toren zijn: prof.dr.ir. R.A.J. Janssen en
prof.dr. M. Bonn.

Mrs. Dipl.-Ing. T. Dekic Zivkovic verde-
digt op woensdag 20 februari haar proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘The Reverse Flow Adsorption
Technology for the Process Integrated
Recycling of Homogeneous Catalysts’.
Dekic Zivkovic promoveert aan de facul-
teit Scheikundige Technologie. De pro-
motor is: prof.dr.ir. A.B. de Haan.

Technologie Management
TBdk
Afstudeervoordrachten
M.J.G. Heemstra, Strong Intellectual
Property, 20 februari 2008, 10.00 uur,
PAV R16.
Wouter Zwagemakers, Coördinatie van
vraag en productie in een groothandels-
omgeving, 29 februari 2008, 13.00 uur,
Zwarte Doos.

Integrand 
Inhousedagen
Dit voorjaar houdt Integrand de zoge-
heten Inhousedagen bij een groot aantal
bedrijven uit verschillende sectoren (o.a.
KPN, Philips, Roland Berger, ABN
AMRO). Een Integrand Inhousedag is
bedoeld om vrijblijvend een kijkje in de
keuken van een bedrijf te nemen. Sfeer

proeven door middel van presentaties,
cases, informele borrels en rondleidin-
gen op het kantoor. Er is ook gelegenheid
om met werknemers in gesprek te gaan.
De inhousedagen zullen eind maart en
begin april plaatsvinden. Het is mogelijk
om op meerdere inhousedagen in te
schrijven tot 10 maart. Meer informatie:
www.inhousedag.nl!

Stage nodig? 
Integrand is Nederlands grootste bemid-
delaar voor academische stages en biedt
studenten de kans om praktijkervaring
op te doen in het bedrijfsleven en zich te
oriënteren op de arbeidsmarkt. Voor
ieder sollicitatiegesprek geeft Integrand
uitgebreide tips en voorbeelden. Het aan-
bod bestaat uit meer dan 500 stages. Er
is een grote diversiteit aan bedrijven,
zowel multinationals als MKB.
Studenten kunnen gratis gebruik maken
van Integrand dat één adres heeft voor
afstudeerstages, meeloopstages, werk-
opdrachten, zomerstages, Business
Coursesen bestuursfuncties. Meer info:
www.integrand.nl

sQratch
Zangspektakel zoekt zangers
(m/v)
In het Auditorium van de TU/e is op 19
april een groots zangspektakel van het
Eindhovens Studenten Muziek Gezel-
schap Quadrivium. Onder de naam
sQratch zullen rond de 400 zangers
samenkomen om overdag muziekstuk-
ken in te studeren en ’s avonds met een
concert uit te voeren. sQratch is hiervoor
op zoek naar enthousiaste zangers en
zangeressen. “Iedereen die met enthou-
siasme en overgave zingt, is welkom”,
aldus Marieke de Heer, voorzitter van de
organiserende commissie. Gekozen is
voor het Requiem en Magnificat van
John Rutter. Deelnemers krijgen vooraf
de bladmuziek thuis gestuurd zodat ze
zelfstandig kunnen oefenen. Ook
enthousiaste instrumentalisten kunnen
zich opgeven om in het begeleidende
orkest te spelen. Verder is er deze dag
ook een blokfluit-sQratch. Opgeven kan
tot en met 29 februari via de website:
http://www.studentenmuziek.nl/.

CTT
Proficiency test in English
A proficiency test will be held on March
7. You can register via the Studyweb
(0T650). Registration is open and will
close on Feb. 29.
For additional information, contact CTT
office (de Hal 1.39; office hours from 10 -
1 p.m.) or send an e-mail to
d.prasad@tue.nl.

Tint
Geëngageerd Boeddhisme 
In café Tint is op 3 maart om 20.00 uur

een documentaire te zien over Thich
Nhat Hanh: ‘My life is my message’.
Thich Nhat Hanh is een boeddhistische
monnik, zenleraar, schrijver en vredes-
activist die in simpele bewoordingen de
essentie van de boeddhistische leer weet
uit te dragen en direct te koppelen aan
de praktijk van het dagelijkse leven. Alles
draait om ‘leven in aandacht’. In 1926
geboren in Viëtnam, organiseerde hij na
het uitbreken van de oorlog in Viëtnam
een geweldloze verzetsbeweging. In de
documentaire is onder meer te zien hoe
hij in Washington DC zo effectief moge-
lijk zijn vredesboodschap probeert door
te laten klinken. Begeleiding: Hans
d’Achard. Vooraf kun je voor 3,50 euro
mee eten. Begin 18.00 uur. Opgave via
tint@tue.nl tot 13 febr, 12.00 uur.

Retreat: De ervaring van ‘leven
in aandacht’ 
Een week deelnemen aan het dagelijkse
leven in het boeddhistisch klooster Plum
Village. Aan de rand van de Dordogne in
Zuid Frankrijk, temidden van golvende
akkers, weilanden en bossen. In een van
de meditatiecentra die door Thich Nhat
Hanh gesticht werden. Bezoekers leven
in de gemeenschap en volgen het dag-
programma met meditatie en discussie.
Begeleiding: Hans d’Achard, Martien
Vissers. Verblijf Plum Village is van
zaterdag 5 juli t/m zaterdag 12 juli.
Kosten: wordt besproken op 3 maart, de
avond dat de documentaire over Thich
Nhat Hanh wordt getoond. 
Contactpersoon: Elisabeth Fricker. 
Vooraf opgeven: tint@tue.nl

Tanzania dichtbij
Een groep studenten vertelt 5 maart
vanaf 20.00 uur in café Tint over hun
reis in Tanzania. Ze hebben gewoond,
gegeten en gesproken met de plaatselijke
bevolking. Geen toeristisch bezoek dus,
maar een ontmoeting tussen mensen uit
verschillende culturen. Een onvergetelij-
ke ervaring, met een Afrikaanse priester
als gids. Belangstellenden kunnen zich
vooraf aanmelden voor een Afrikaanse
maaltijd die avond. Kosten zijn 3,50
euro. Opgave mogelijk tot 5 maart, 12.00
uur via tint@tue.nl 

Proeven van een andere cultuur
De Walking tour op 16 maart gaat naar
Afrikacentrum Cadier en Keer met
Sunday 13. Het is een initiatief van en
voor buitenlandse studenten, maar ook
Nederlandse studenten zijn welkom. Bij
terugkeer van de wandeltocht staat in
Tafelstraat 13 te Maastricht een Afrikaan-
se maaltijd klaar. Vertrek op station
Maastricht om 12.00 uur. Kosten zijn
nog onbekend. Contactpersoon: Tine-
Loes Hemmes. Begeleiding: Roel Bosch,
studentenpastor Universiteit Maastricht.
Meer info via tint@tue.nl 

Het Prins Bernhard
Cultuurfonds 
Beurzenprogramma
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent
een beurzenprogramma voor (jong)
talent. Wie is afgestudeerd aan universi-
teit (MA) of hogeschool (BA), kan in aan-
merking komen voor een
Cultuurfondsbeurs. De deadline voor het
aanvragen van een beurs is 1 april.
Uitgangspunt is dat de aanvrager met de
voorgenomen opleiding of het geplande
onderzoek een brug kan slaan naar een
geambieerde toekomst als wetenschap-
per, acteur, beeldend kunstenaar, musi-
cus, danser, etc. Cultuurfondsbeurzen
zijn vooral voor opleidingen in het bui-
tenland die één- of meerjarig zijn, maar
op het gebied van muziek zijn ze er ook
voor kortere opleidingen zoals works-
hops en masterclasses. In 2007 heeft het
Cultuurfonds 140 beurzen toegekend.
Meer info: www.cultuurfonds.nl.

LaQuSo
Internationaal symposium
Het Laboratory for Quality Software
(LaQuSo) houdt 24 april haar jaarlijkse
internationale symposium om kennis uit
te wisselen over methoden en technieken
op het gebied van softwaretesten en soft-
warekwaliteit. Het thema dit jaar is
“Softwarekwaliteit in outsourcing”.
VVSS 2008 presenteert methoden, tools
en technieken voor verificatie en validatie
van softwareproducten. Twintig sprekers
uit binnen- en buitenland geven hun
visie op softwarekwaliteit en outsourcing.
Een aparte track belicht het management
van outsourcing. Tegelijkertijd vindt een
uitgebreide tool & method exhibition van
sponsors en postersessies plaats.
Het symposium is in het Auditorium van
9.30 tot 16.30. Deelname is gratis voor
studenten en medewerkers van universi-
teiten. Meer info:
www.laquso.com/VVSS2008 

PhD Student “Computer-aided tissue
engineering of articular cartilage”
(V50.080), Orthopedic Bonemechanics,
department of Biomedical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).

PhD position Fungal response to trans-
ient humidity (V34.304), the Group
Transport in Permeable Media, depart-
ment of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

Postdoc Security (V32.013), Security of
Embedded Systems, department of
Mathematics and Computer science (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2330.00 t/m 3678.00
euro).

Studentenadviseur (EU-5087-MoV),
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2330.00 t/m 3678.00 euro).

Opleidingsdirecteur (V35.388),
Opleidingsinstituut, faculteit
Werktuigbouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
14 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (4555.00 t/m 5798.00 euro).

PhD student “Tissue Culturing of the
Intervertebral Disc” (V50.084),
Orthopedic Biomechanics,  department
of Biomedical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

3 x PhD Control Systems Group
(V36.333), 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).

PhD “Intravital Microscopic Diagnosis of
Intervertebral Disc Degeneration”
(V50.085), Orthopedic Biomechanics,
department of Biomedical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).

Associate professor “Medical image ana-
lysis” (V50.086), Biomedical image ana-
lysis, department of Biomedical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4337.00 t/m 5279.00 euro).

Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl
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De Masterbeurs - Jaarbeurs Utrecht
Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari

Voorlichting over alle universitaire Masters.
Bijzondere Masterclasses.
Zie: www.universitairemasters.nl

Mensen

Faculteiten

Studentenleven

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  uunnii--

vveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

(Advertentie)



Cultuur /13
Cursor 14 februari 2008

/Coachen
DDee  ssppoorrttccooaacchh  vvaann  nnuu  iiss  vveeeellaall  eeeenn
dduuiizzeennddppoooott,,  ddiiee  nniieett  aalllleeeenn  eeeenn
ggooeedd  iinnzziicchhtt  mmooeett  hheebbbbeenn  iinn  zziijjnn
eeiiggeenn  ffuunnccttiioonneerreenn,,  mmaaaarr  ooookk  ddee
ssppoorrtteerrss  ggooeedd  wwiill  kkeennnneenn..
SSppoorrttppssyycchhoolloooogg  JJaann  HHuuiijjbbeerrss  ggeeeefftt
oopp  mmaaaannddaagg  1188  ffeebbrruuaarrii  eeeenn  lleezziinngg
aaaann  ddee  TTUU//ee,,  wwaaaarriinn  hhiijj  oonnddeerr  mmeeeerr
iinnggaaaatt  oopp  ddee  vviieerr  tteemmppeerraammeenntteenn,,
hhuunn  kkeerrnnbbeehhooeefftteenn  eenn  ccoommmmuunniiccaa--
ttiieessttiijjlleenn..  NNaa  ddee  lleezziinngg  iiss  ddee  ddooccuu--
mmeennttaaiirree  ‘‘GGoouudd’’  vvaann  NNiieekk  KKooppppeenn
ttee  zziieenn,,  oovveerr  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  ddaa--
mmeesshhoocckkeeyytteeaamm  oopp  wweegg  nnaaaarr  eenn
ttiijjddeennss  hheett  WWKK  iinn  MMaaddrriidd  iinn  22000066..
VVaannaaff  1199..3300  uuuurr  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..  

/Schilderlab
DDiivveerrssee  tteekkeenn--  eenn  sscchhiillddeerrtteecchh--
nniieekkeenn  kkoommeenn  aaaann  bboodd  ttiijjddeennss  ddee
sscchhiillddeerrccuurrssuuss  ddiiee  ddiinnssddaagg  1199
ffeebbrruuaarrii  ssttaarrtt  bbiijj  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee..
OOnnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  ddoocceenntt  FFrraannss
FFrraannsssseenn  wwoorrddtt  iinn  hheett  GGaassllaabb  vviijjff
aavvoonnddeenn  ggeewweerrkktt  vvaannuuiitt  wwaaaarr--
nneemmiinngg  eenn  vveerrbbeeeellddiinngg..  TTaalleenntt  ooff
eerrvvaarriinngg  ssppeelleenn  ggeeeenn  rrooll;;  ddee  eenniiggee
‘‘eeiiss’’  ddiiee  aaaann  ddeeeellnneemmeerrss  wwoorrddtt
ggeesstteelldd,,  iiss  eeeenn  ooppeenn  hhoouuddiinngg..
AAaannmmeellddeenn  kkaann  bbiijj  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee  ((AAuuddiittoorriiuumm  kkaammeerr  22..0022)),,
ddeeeellnnaammee  kkoosstt  vviijjffttiieenn  eeuurroo
((iinncclluussiieeff  mmaatteerriiaaaall))..

Socialisme
IIss  ddeennkkeenn  oovveerr  eeeenn  lleeeeffbbaarree
ttooeekkoommsstt  wweell  mmooggeelliijjkk  zzoonnddeerr  ssoo--
cciiaalliissmmee??  DDiiee  vvrraaaagg  ssttaaaatt  cceennttrraaaall
iinn  eeeenn  lleezziinngg  oovveerr  hheett  ssoocciiaalliissmmee
oopp  wwooeennssddaagg  2200  ffeebbrruuaarrii  vvaannaaff
1111..4455  uuuurr  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..  DDee
vvoooorrddrraacchhtt  wwoorrddtt  ggeeggeevveenn  ddoooorr
pprrooff..ddrr..  LLeexx  HHeeeerrmmaa  vvaann  VVoossss,,
oonnddeerr  mmeeeerr  oonnddeerrzzooeekkeerr  aaaann  hheett
IInntteerrnnaattiioonnaaaall  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr
SSoocciiaallee  GGeesscchhiieeddeenniiss..  HHeett  iiss  ddee
eeeerrssttee  iinn  eeeenn  sseerriiee  oovveerr  ppoolliittiieekkee
ssttrroommiinnggeenn..  

/Sisters of soul
SStteeeennggooeeddee  sstteemmmmeenn,,  kkaannjjeerrss  vvaann
vvrroouuwweenn,,  mmooooiiee  kkoossttuuuummss  eenn  oopp--
vvaalllleennddee  pprruuiikkeenn::  ddaatt  iiss  vvoollggeennss
hheett  MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss  PPhhiilliippss
wwaatt  bbeezzooeekkeerrss  mmooggeenn  vveerrwwaacchhtteenn
vvaann  BBiigg,,  BBllaacckk  &&  BBeeaauuttiiffuull..  DDeezzee
NNeeddeerrllaannddssee  ‘‘ssiisstteerrss  ooff  ssoouull’’  ((RRooccqq--
EE  HHaarrrreellll,,  LLuuccrreettiiaa  vvaann  ddeerr  VVlloooott  eenn
MMiicchheellllee  DDaavviidd))  ttooeerreenn  ddoooorr
NNeeddeerrllaanndd  mmeett  ddiissccoo--  eenn  ssoouullhhiittss..
WWooeennssddaagg  2200  ffeebbrruuaarrii  vvaannaaff  2200..1155
uuuurr,,  eennttrreeee  2233  eeuurroo..  
ZZiiee  wwwwww..mmuuzziieekkcceennttrruumm..nnll..  

/Route 66
HHiittss  aallss  ‘‘BBoorrnn  ttoo  bbee  wwiilldd’’  eenn  ‘‘GGeett
yyoouurr  kkiicckkss  oonn  RRoouuttee  6666’’,,  mmaaaarr  ooookk
nniieeuuwwee  NNeeddeerrllaannddssttaalliiggee
nnuummmmeerrss,,  vveerrtteelllleenn  iinn  ddee  mmuussiiccaall
hheett  vveerrhhaaaall  vvaann  ddee  bbeerrooeemmddee
HHiiggwwaayy  RRoouuttee  6666..  OOnnddeerr  aannddeerreenn
mmeett  FFrraannkk  LLaammmmeerrss,,  LLooeess
HHaavveerrkkoorrtt  eenn  JJiimm  ddee  GGrroooott..  TTee  zziieenn
iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr  oopp  ddiinnssddaagg  1199,,
wwooeennssddaagg  2200  eenn  ddoonnddeerrddaagg  2211
ffeebbrruuaarrii,,  sstteeeeddss  vvaannaaff  2200..1155  uuuurr..
VVoooorr  kkaaaarrtteenn  ((vvaannaaff  2244  eeuurroo))  zziiee
wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll..  

/Extince
DDee  NNeeddeerrllaannddssttaalliiggee  rraappppeerr  EExxttiinnccee
ttrreeeeddtt  vvrriijjddaaggaavvoonndd  1155  ffeebbrruuaarrii  oomm
2211..0000  uuuurr  oopp  iinn  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
EEffffeennaaaarr..  HHeett  ggrroottee  ppuubblliieekk  kkeenntt
hheemm  vvoooorraall  vvaann  ddee  ssiinnggllee
‘‘SSpprraaaakkwwaatteerr’’  uuiitt  11999955..  DDee
BBrraabbaannttssee  rraappppeerrss  KKeemmppii,,  CCaarrtteess
eenn  KKlleeiinnee  JJaayy  zziijjnn  ooookk  vvaann  ddee  ppaarrttiijj..
EEnnttrreeee::  1122,,5500  eeuurroo,,  zziiee
wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll..  

Oud-TU/e’er helpt twijfelaars over de dansdrempel
Stroomt je hart sneller bij het
horen van swingende muziek?
Maar is de stap naar dansschool
of dansavond niet gezet omdat
het ontbreekt aan durf of dans-
partner? Oud-TU/e’er en erva-
ringsdeskundige Joost Herps
helpt je graag over de drempel.

Onemotion heet het bedrijf dat
Herps onlangs oprichtte met de
bedoeling om dansen toeganke-
lijker te maken. Hij organiseert
en promoot, samen met zijn za-
kenpartner, laagdrempelige
workshops, weekendjes weg en
dansvakanties. Alles om (twij-
felende) liefhebbers te laten
proeven van allerlei dansstijlen
zoals buikdans, breakdance,
salsa en samba.
Herps studeerde van 1996 tot
2002 Technische Bedrijfskunde
aan de TU/e. Verder studeerde
hij als Erasmus-student een
tijdje in Madrid. Daar kreeg hij
een relatie met een Braziliaanse.
Met haar woonde hij een jaar in
dit grootste Zuid-Amerikaanse
land, waar zon, zee, het lekkere
eten en de tropische ritmes hem
naar eigen zeggen regelmatig in
‘een dansbare stemming’ brach-
ten. “Dansen is in Brazilië bijna
net zo normaal als ademen.” 
Eenmaal weer vrijgezel en terug
in Nederland verlangde Herps
terug naar dat Latijns-Ameri-
kaanse gevoel. Toch meldde hij
zich pas een jaar later aan voor
een salsacursus. “Ik wilde dat
wel eerder doen maar kende
niemand in de salsawereld. Ik

ben van nature niet de beste
danser en dacht dat ik zelf een
danspartner moest meenemen.”
Herps spreekt dus uit ervaring
als het om de ‘dansdrempel’
gaat. Toen hij de horde eenmaal
nam, was de TU/e-alumnus
helemaal verkocht. Al snel
danste hij zo’n vijftien uur per
week en stortte zich, behalve
salsa, ook op streetdance en
tango. Tijdens een dansvakantie
in Zuid-Spanje, vorig jaar, kreeg
Herps het idee om ook anderen
over hun ‘dansdrempel’ heen te

helpen. Hij kwam in contact met
Fontys-student Jadran Braber.
Deze had met zijn bedrijfje
Two4salsa al flink wat mensen
bij elkaar gebracht voor allerlei
swingende uitstapjes. De twee
sloegen de handen ineen en
richtten Onemotion op.

Beleving
“In onze naam zitten de
woorden motion en emotion.
Het dansgevoel, de beleving en
vooral de sociale contacten
vinden we belangrijker dan hoe

het dansen er voor de buiten-
wereld uitziet”, benadrukt
Herps. Om er meteen aan toe te
voegen: “Wat natuurlijk niet wil
zeggen dat het er niet leuk uit
mág zien.”/.

Vrijdag 7 maart houdt Onemotion in
Eindhoven een beginnersavond salsa,
op zaterdag 15 maart gevolgd door een
beginnersavond Argentijnse tango. Voor
meer informatie over deze en andere
activiteiten van Onemotion zie 
www.onemotion.nl. 

Talent telt bij promotie of carrière, maar niet als enige
BBiijj  hheett  pprroommoottiiee  ooff  ccaarrrriièèrree  mmaakkeenn
kkoommtt  mmeeeerr  kkiijjkkeenn  ddaann  aalllleeeenn
iieemmaannddss  kkwwaalliitteeiitteenn..  NNiieett  aalllleeeenn
wwaatt  jjee  kkuunntt,,  mmaaaarr  vvoooorraall  ooookk  wwiiee  jjee
kkeenntt,,  iiss  ddoooorrssllaaggggeevveenndd  oomm  bbiijj  ddee
bbeesslliisssseerrss  bbiinnnneenn  hheett  bbeeddrriijjff  iinn
bbeeeelldd  ttee  kkoommeenn,,  zzoo  bbeezzwweerreenn
ssoommmmiiggeenn..  DDee  ‘‘mmyytthhee  vvaann  ddee  mmeerrii--
ttooccrraattiiee’’  ssttaaaatt  cceennttrraaaall  iinn  ddee  ggeelliijjkk--
nnaammiiggee  lleezziinngg  oopp  wwooeennssddaagg  2200
ffeebbrruuaarrii  aaaann  ddee  TTUU//ee..
WWaatt  jjee  ooookk  vvaann  hhaaaarr  vviinnddtt;;  oopp  zzoowweell

ddee  ssoocciiaallee  aallss  zzaakkeelliijjkkee  llaaddddeerr  iiss
ssoocciieettyyffiigguuuurr  PPaarriiss  HHiillttoonn  ttoocchh  eeeenn
aaaarrddiigg  eeiinnddjjee  ooppggeekklloommmmeenn..  MMaaaarr
ooff  ddaaaarr  iinn  ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss  eeeenn
iinnddrruukkwweekkkkeenndd  ppaakkkkeett  aaaann  kkwwaallii--
tteeiitteenn,,  kkeennnniiss  eenn  kkuunnddee  aaaann  tteenn
ggrroonnddssllaagg  lliiggtt,,  vvaalltt  ttee  bbeettwwiijjffeelleenn..
EEeenn  hhaannddiigg  ppaakkkkeett  aaaann  kkeennnniisssseenn
lliijjkktt  iinn  HHiillttoonnss  ggeevvaall  aaaannnneemmeelliijjkkeerr..  
EEeenn  ssaammeennlleevviinngg  wwaaaarriinn  iieemmaannddss
ssoocciiaallee  ssttaattuuss  bbeeppaaaalldd  wwoorrddtt  ddoooorr
pprreessttaattiieess  eenn  ccaappaacciitteeiitteenn,,  zzoo  ddeeffii--

nniieeeerrtt  VVaann  DDaallee  ‘‘mmeerriittooccrraattiiee’’..  MMaaaarr
vvoollggeennss  pprrooff..ddrr..  YYvvoonnnnee  BBeennsscchhoopp,,
hhoooogglleerraaaarr  OOrrggaanniizzaattiioonnaall
BBeehhaavviioouurr  aaaann  ddee  RRaaddbboouudd  UUnniivveerr--
ssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn,,  hhaannggtt  iieemmaannddss
ssttaattuuss  aaff  vvaann  mmeeeerr  aassppeecctteenn  ddaann
aalllleeeenn  ggaavveenn  ooff  bbeekkwwaaaammhheeddeenn..
NNeettwweerrkkeenn  eenn  iimmpprreessssiieemmaannaaggee--
mmeenntt  zziijjnn  vvoollggeennss  hhaaaarr  ooookk  vvaann
bbeellaanngg..  OOookk  hheett  ggeessllaacchhtt  ssppeeeelltt
eeeenn  ggrroottee  rrooll  iinn  oorrggaanniissaattiieess  eenn
ggeeddrraagg  vvaann  mmeeddeewweerrkkeerrss..  

BBeennsscchhoopp  nneeeemmtt  iinn  hhaaaarr  lleezziinngg  aaaann
ddee  TTUU//ee  eennkkeellee  vvrraaggeenn  oonnddeerr  ddee
llooeepp  zzooaallss::  hhooee  ggeeddrraaggeenn  mmaannnneenn
eenn  vvrroouuwweenn  zziicchh  iinn  nneettwweerrkkeenn  eenn
zziijjnn  eerr  eecchhtt  zzuullkkee  ggrroottee  vveerrsscchhiilllleenn
iinn  ddee  kkeeuuzzeess  ddiiee  vvrroouuwweenn  eenn  mmaann--
nneenn  mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn  ccaarrrriièèrree??  OOff  iiss
ddee  mmeerriittooccrraattiiee  eeeenn  mmyytthhee??
DDee  lleezziinngg  ‘‘DDee  mmyytthhee  vvaann  ddee  mmeerriittoo--
ccrraattiiee::  tteelltt  ttaalleenntt??’’  bbeeggiinntt  oopp  wwooeennss--
ddaagg  2200  ffeebbrruuaarrii  oomm  1111..4455  uuuurr  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..

Liefde in de lichtstad op Valentijnsdag
Knus dineren bij kaarslicht,
een romantische wandeling,
voor de vierde keer onderuit
zakken in de bioscoop bij ‘Alles
is liefde’? - of toch maar het
Stratumseind op, in de hoop
een Valentijn te scoren? Een
greep uit de kansen om de
liefde te vieren of versieren in
de lichtstad. 

Voor wie recht-
streeks vanuit de
collegebanken
of vanachter het
bureau aan zijn

valentijnsavond begint, hangt
filmhuis De Zwarte Doos op de
campus vanavond ‘Knocked up’
in de projector. In deze film
heeft feestbeest Ben een one
night stand met carrièrevrouw
Alison, die acht weken later
opnieuw op zijn stoep staat,
zwanger en wel. ‘Knocked up’
draait vanaf 20.00 uur en let op:
verliefden met een collegekaart
mogen hun beminde gratis
meenemen. 
Wie nu nóg zomerse prikkels
voelt bij het horen van het liedje
‘Wonderwoman’, spoedt zich

naar de andere kant
van het spoor. In
Effenaar treedt
vanaf 21.00 uur
Leaf op: ‘de
slagroom op de
taart voor iedereen
die zijn of haar lief
wil verrassen met een
concert van waarschijnlijk
Neerlands liefste band’,
beweert het popcentrum. 
Wie het over een andere muzi-
kale boeg wil gooien, kan om
20.15 uur aanschuiven bij Stef
Bos in het Valkenswaardse
theater De Hofnar. Nieuwe
teksten en melodieën voeren in
zijn voorstelling ‘2008’ de bo-
ventoon. Het Muziekcentrum
Frits Philips staat in het teken
van kamermuziek door het
Nederlands Blazers Ensemble,
dat onder leiding van dirigent
Lucas Vis onder meer ‘De Staat’
van Louis Andriessen brengt. 

In het
Parktheater
wordt deze va-
lentijnsavond
om 20.15 uur

‘Een Carmen’
op de

planken
gebracht.
Het

Zuidelijk
Toneel brengt

onder regie
van Matthijs

Rümke een
actuele bewerking

van Bizets opera
‘Carmen’, waarin de

hoofdpersoon een vitale vrouw
van middelbare leeftijd is die
geniet van het leven en haar on-
afhankelijkheid. 
In hetzelfde theater kan ook
worden gelachen om bizarre
situaties en personages die
worden neergezet door Richard
Groenendijk. Hij brengt ‘Na de
wedstrijd’ vanaf 20.30 uur in de
Philipszaal. 

Cupido goes casino
Voor bij wie de
liefde vooral
door de maag
gaat: Holland
Casino serveert

een valentijnsmenu (vooraf

reserveren). Het etentje begint
met een ‘love amuse’, ofwel een
soepje van rode biet met rode-
bietenschuim geserveerd met
haring en een krokante topping.
Wie vanavond geen geluk in de
liefde heeft, kan op locatie ui-
teraard nog mikken op geluk in
het spel.
Wie zelfs niet in de stemming is
om enige moeite te doen voor
een valentijnsdate, kan altijd
nog aanschuiven bij de
doorgaans ook niet al te op-
gewekte cabaretier Hans
Dorrestijn, die vanavond in de
Veldhovense Schalm staat.
Vanaf 20.15 uur analyseert hij
hoe zielige, treuzelende be-
jaarden het land veroveren en
hoe er eigenlijk maar één op-
lossing is: pal staan en jong
sterven.
Voor wie aan het einde van de
avond thuis nog altijd een leeg
bed wacht in plaats van een
smachtend lief: dj’s Coenio,
Kadee en Maurice Delgado
bieden vanachter hun draaitafel
in Club Rembrandt beats vol
troost. Zo nodig tot vier uur ’s
nachts./.
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En hoe is het in Skoghall ?

Ik ben Marco Krielen en
ben momenteel druk
bezig met mijn bedrijfs-
stage in Zweden bij Akzo
Nobel Base Chemicals
Skoghall. Ik heb deze
mooie stage te danken
aan de masterclass van

Akzo Nobel in april 2007.
Alles is perfect geregeld
en mijn collega’s zijn fan-
tastisch. De werksfeer is
open en informeel.

In Skoghall worden voor-
namelijk chloor, loog,
waterstof en MCA (mono-
chloor azijnzuur) gepro-
duceerd. Mijn opdracht
heeft te maken met het
drogen van chloor met
behulp van zwavelzuur. Ik
ben aan het onderzoeken
wat de beste methode is
om het gebruikte zwavel-
zuur te reconcentreren
voor de Skoghall-plant,
aangezien verkopen geen
haalbare optie is.

Skoghall ligt aan het
Vänern-meer op ongeveer
vijftien kilometer van
Karlstad, een studenten-

stad. Ik woon daar op de
campus en ga met de bus
naar Skoghall. Dit kost
me meer tijd dan me lief
is, maar goed, dat is de
prijs die ik betaal voor wat
sociale contacten. In
Skoghall is namelijk niet
zoveel te doen: er wonen
drie kippen, vijf koeien en
een eland. De omgeving,
de bossen en het het meer
zijn het aanzien echter
meer dan waard.

Het symbool van Karlstad
is een lachende zon.
Karlstad is één van de
zonnigste steden in West-
Europa. Soms valt er
sneeuw, maar het blijft
niet lang liggen. Het wil
vooralsnog geen winter
worden.

In mijn vrije tijd probeer

ik een beetje Zweeds op te
pikken. Ik heb een boek
en enkele cd’s gekregen
van mijn begeleider, maar
de beste manier is
gewoon proberen te
praten met de studenten
tijdens de vele feestjes op
de campus. Het nieuws
kijken en de krant lezen
helpt ook. Er valt gelukkig
genoeg te beleven in
Karlstad: er zijn een prof-
hockeyclub, een bioscoop,
veel bars en eetgelegen-
heden, een uitgaans-
centrum en een museum.
Verder train ik drie keer
per week bij voetbalclub
Norrstrands IF.

De Zweedse cultuur lijkt
veel op de Nederlandse.
Het grootste verschil is
dat men hier ‘s middags
altijd een warme maaltijd

eet. Ik heb veel klachten
gehoord van Zweedse col-
lega’s die Nederland
bezochten en ’s middags
geen energie hadden
vanwege de karige
lunch... 

Groeten vanuit Zweden,

Marco Krielen, student
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.

Industria slimste studievereniging 
De leden van Industria, de
studievereniging van
Technische Bedrijfskunde,
halen gemiddeld de
hoogste score op de Q-
Masters. Dit is een emo-
tionele-, (EQ) en intelligen-
tietest (IQ) van Nobiles
Media die afgelopen
maanden is ingevuld door
23.000 Nederlandse stu-
denten. De TU/e bezet voor
het derde jaar op rij de
eerste plaats qua ge-
middelde IQ-score.
De TU/e-studenten waren
goed voor een gemiddelde
IQ-score van 125,55.

Eindhoven staat als tweede
op de gecombineerde EQ-
en IQ-scorelijst, na
Wageningen Universiteit.
De afgelopen twee jaren
was de TU/e lijstaan-
voerder. De gemiddelde
EQ-score van de 512 TU/e-
studenten die de test dit
jaar invulden is goed voor
plaats vijf op de EQ-lijst. 
Dat Industria zo hoog
eindigt, verbaast voorzitter
Roy Puijman niet. Volgens
hem heeft de studie
Technische Bedrijfskunde
‘unieke combinatie’. “Wij
schuwen geen wiskunde,

maar doen ook andere
vaardigheden op, zoals ma-
nagementpraktijk en pre-
sentatietechnieken.” 
Puijman vindt dat de
uitslag onderstreept dat
het beeld van TB als ‘een
makkelijke studie’ niet
klopt. 
Ongeveer driehonderd
leden van Industria vulden
de test in, zodat TB-stu-
denten grotendeels de
score van de TU/e be-
paalden. Net iets meer dan
tweehonderd TU/e-stu-
denten van andere studies
vulden de test ook in./.

“De vragen waren moei-
lijker dan eerdere jaren”,
meent Rik Rurup. Hij is
een van de organisatoren
van de Uisge Beatha
Kennisquiz 2008. Uisge
Beatha is een dispuut van
Protagoras, de studiever-
eniging van BMT. Aan de
zevende editie van de quiz
deden dinsdagavond 12 fe-
bruari in het Gaslab maar
liefst 31 teams mee. Het
winnende team was uitein-
delijk ‘Team bouwval
gezocht’, dat uit enkele
AIO’s van BMT bestond.
“Ze hadden net iets minder

dan de helft van de vragen
goed”, vertelt Rurup. 
Die score is allesbehalve
een schande. Zo werd bij-
voorbeeld gevraagd naar
het nummer van de
bekende rally-Kever
Herbie (nummer 53). En na
een korte onderbreking
luidde een van de eerste
vragen ‘Hoe heet een
bekende show van
Herman Finkers die nu
toepasselijk is?’ Het juiste
antwoord: ‘Na de pauze’.
Kortom, iedereen moest
constant alert zijn. Zo
wisselde een duo van

stropdas en op het eind
moest worden genoteerd
hoeveel stropdassen ze
hadden gedragen. Opval-
lende deelnemers waren
enkele professoren en een
team uit Enschede. “De
voorwaarde was dat bij elk
team minstens twee
BMT’ers zouden zitten”,
aldus Rurup. “We hadden
er niet bij verteld dat die
per se van onze universiteit
moesten zijn. We zijn nu
overigens voor hun quiz in
Enschede uitgenodigd.”/.

SG zoekt samenwerking 
met studenten in Gaslab
Een cabaretavond, een
concert of quiz: Studium
Generale wil samen met
studentenverenigingen
meer culturele activi-
teiten gaan opzetten in
het Gaslab. Studenten
hebben wilde ideeën
genoeg, weet David Ernst
van het bureau. Maar
volgens hem blijven te
veel plannen op de plank
liggen. Vaak door gebrek
aan tijd, mankracht en
expertise. 

Het is zeker niet voor het
eerst dat Studium Gene-
rale, tevens beheerder van
het Gaslab, de krachten wil
bundelen met vereni-
gingen binnen de TU/e. Zo
werd afgelopen najaar
onder andere intensief sa-
mengewerkt met de studie-
verenigingen CHEOPS
(Bouwkunde) en Lucid
(Industrial Design) om het
Designlab tijdens de Dutch
Design Week op poten te
zetten: voor David Ernst
hét voorbeeld van een
vruchtbare samenwerking

tussen SG en studenten.
“Door als een hecht team
met een idee aan de slag te
gaan, komt er altijd iets
leukers van de grond dan
wanneer je het alleen
aanpakt. Vanuit SG
kunnen we bijvoorbeeld
wel op eigen houtje allerlei
culturele activiteiten pro-
grammeren, maar we
horen liever van de stu-
denten zelf wat hen bezig-
houdt en aanspreekt. Dat
gebeurt al binnen de ver-
schillende programma-
commissies van SG, maar
wat mij betreft nog niet
genoeg”, aldus de mede-
werker. 

Niet te plat
Studium Generale wil stu-
denten daarom helpen bij
het opzetten van culturele
activiteiten, niet alleen
voor mensen van de eigen
vereniging, maar voor de
hele TU/e - en liefst ook
voor belangstellenden van
daarbuiten. Het bureau,
dat mikt op één vereni-
gingsactiviteit per twee tot

drie maanden, houdt
daarbij wel de inhoud in
het oog. Ernst: “Het moet
niet te plat worden. Ook
een borrel of feest kan best,
zolang maar sprake is van
een duidelijk cultureel
tintje.” 
De hulp van SG kan
volgens hem variëren ‘van
heel weinig tot heel veel’:
“De organisatoren van de
popquiz van Gewis hadden
bijvoorbeeld bijna alles
goed in de steigers staan.
We hebben eigenlijk alleen
het gebouw, de techniek en
wat publiciteit geleverd.
Maar alles is mogelijk en
bespreekbaar.” 
Studium Generale gaat
binnenkort bij de verschil-
lende verenigingen langs
om de mogelijkheden
onder de aandacht te
brengen./.
Voor meer informatie mail naar
David Ernst (d.a.c.ernst@tue.nl)
of Marieke Kruithof
(m.m.kruithof@tue.nl) van
Studium Generale.

Studenten ijszeilen over Pools meer
AAcchhtt  lleeddeenn  vvaann  WW..SS..VV..
SSiimmoonn  SStteevviinn,,  ddee  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  vvaann  WWeerrkkttuuiigg--
bboouuwwkkuunnddee,,  gglleeddeenn  ddiitt
jjaaaarr  wweeeerr  mmeett  zzoo’’nn  5500
kkiilloommeetteerr  ppeerr  uuuurr  oovveerr
hheett  iijjss..  ““MMaaaarr  ddaatt  iiss  nniieett
eeeennss  zzoo  hhaarrdd””,,  vveerrtteelltt
BBaassttiiaann  EEeenniinnkk  aallss  zzeeiill--
wwaaggeennccoommmmiissssaarriiss  vvaann
ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg..
““MMeett  hhaarrddee  wwiinndd  hheebbbbeenn
wwee  eeeerrddeerree  jjaarreenn  ooookk  aall
eeeennss  112200  kkiilloommeetteerr
ggeehhaaaalldd..””  DDee  lleeddeenn
zzeeiilleenn  aall  jjaarreenn  oopp  hheett
wwaatteerr..  TTwweeee  jjaaaarr  ggeelleeddeenn
oonnttssttoonndd  hheett  iiddeeee  oomm  ddaatt
ooookk  eeeennss  ttee  ddooeenn  oopp  eeeenn
iijjssvvllaakkttee..  PPoolleenn  bblleeeekk  éééénn
vvaann  ddee  ggeesscchhiikkttee  llaannddeenn  ttee
zziijjnn  wwaaaarr  ddee  ddeeeellnneemmeerrss
ttiijjddeennss  ddee  ccaarrnnaavvaallssvvaakkaann--
ttiiee  aaaann  ddee  bbaakk  kkoonnddeenn  iinn

hhuunn  éééénn--  eenn  ttwweeeeppeerrssoooonnss--
wwaaggeennss..  AAll  dduuuurrddee  ddee  pprreett
mmaaaarr  éééénn  ddaagg..  ““HHeett  wwaaaaiiddee
nniieett  hhaarrdd  ggeennooeegg””,,  vveerrkkllaaaarrtt
EEeenniinnkk..  EEnn  hheett  iijjss  bbeettrreeddeenn,,

wwaass  nniieett  aallttiijjdd  eevveenn  ggeemmaakk--
kkeelliijjkk..  ““AAaann  ddee  rraanndd  wwaass  hheett
ttee  zzwwaakk..  WWee  hhaaddddeenn  eeeenn
llaaddddeerr  nnooddiigg  oomm  eerr  ggooeedd  oopp
ttee  kkoommeenn..””

Moeilijke vragen bij kennisquiz BMT
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DDee  bblloouusseess  vvoooorr  hheett  rraaaamm
zziijjnn  vvoooorr  zzoowweell  MMaauurriiccee  aallss
RRooeell  eenn  WWeesssseell  aaaannwwiijjzziinngg
ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  mmaann
iiss..  RRooeell  eenn  WWeesssseell  vviinnddeenn
vveerrddeerr  ddaatt  eerr  ttee  wweeiinniigg  ffoott--
oolliijjssttjjeess  hhaannggeenn  oomm  hheett  eeeenn
vvrroouuwweennkkaammeerr  ttee  llaatteenn  zziijjnn
eenn  zzee  vviinnddeenn  ddee  iinnrriicchhttiinngg
hheeeell  mmaannnneelliijjkk..  MMaauurriiccee  zziieett
iinn  hheett  oonnttbbrreekkeenn  vvaann
ssppeecciiaallee  ‘‘ffrruuttsseellss’’  bbeevveess--
ttiiggiinngg  ddaatt  hheett  eeeenn  mmaann--
nneennkkaammeerr  iiss..  HHiijj  vviinnddtt  hheett
llaassttiigg  oomm  iieettss  oovveerr  ddee  ssttuuddiiee
vvaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt  ttee  zzeeggggeenn..
HHiijj  ggaaaatt  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  ssttuuddiiee--
bbooeekkeenn,,  mmaaaarr  oonnttddeekktt  ggeeeenn
hheerrkkeennbbaarree  bbooeekkeenn..  OOvveerr  ddee
ssttooeell  iinn  ddee  rreecchhtteerrhhooeekk  zziieett
hhiijj  eeeenn  hheessjjee  lliiggggeenn,,  mmaaaarr  hhiijj
vviinnddtt  hheett  eerrgg  ffllaauuww  oomm
ddaaaarruuiitt  ttee  ccoonncclluuddeerreenn  ddaatt
ddeezzee  jjoonnggeenn  BBoouuwwkkuunnddee
ssttuuddeeeerrtt..  DDee  bbeeiiddee  bboouuwwkkuunn--
ddeessttuuddeenntteenn  zziieenn  ddiirreecctt  ddaatt
ddiitt  ggeeeenn  ccoolllleeggaa  vvaann  hheenn  iiss..
EErr  zziijjnn  nnaammeelliijjkk  ggeeeenn  mmaa--

qquueetttteess  ttee  oonnttddeekkkkeenn  eenn  eeeenn
bboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  zzoouu
aallttiijjdd  wweell  eerrggeennss  eeeenn  mmooooii,,
ssppeecciiaaaall  mmeeuubbeell  vvaannddaaaann
wweetteenn  ttee  hhaalleenn..  HHeett  iiss  aall--
lleemmaaaall  wweell  eerrgg  ffuunnccttiioonneeeell
iinnggeerriicchhtt..  DDaatt  vviinnddeenn  zzee  wweell
iieettss  vvoooorr  eeeenn  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..
HHeett  iiss  ggeeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss
ssttuuddeenntt,,  ddaaaarrvvoooorr  hheeeefftt  hhiijj  ttee
vveeeell  ssppuulllleenn..  DDee  kkaammeerr  zziieett
eerr  ggeelleeeeffdd  uuiitt,,  aalllleess  hheeeefftt  zziijjnn
pplleekkjjee  ggeekkrreeggeenn..  RRooeell  eenn
WWeesssseell  sscchhaatttteenn  hheemm  iinn  aallss
ddeerrddee--  ooff  vviieerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt..  MMaauurriiccee  ggookktt  oopp
ddeerrddeejjaaaarrss  oopp  bbaassiiss  vvaann  hheett
aaaannttaall  ddiiccttaatteenn  ddaatt  hhiijj  kkaann
vviinnddeenn..  AAlllleeddrriiee  oonnttddeekkkkeenn
zzee  zzaaaallvvooeettbbaallsscchhooeenneenn
oonnddeerr  ddee  vveerrwwaarrmmiinngg,,  ddeezzee
jjoonnggeenn  zzaall  dduuss  wweell  aaaann  zzaaaall--
vvooeettbbaall  ddooeenn..  VVeerrddeerr  ddeennkktt
MMaauurriiccee  ddaatt  hhiijj  eerrgg  vvaann
mmuuzziieekk  hhoouuddtt,,  vvaannwweeggee  ddee
cclloossee--uupp  ffoottoo  wwaaaarr  oonnddeerr
aannddeerree  eeeenn  ppeett  vvaann  PPiinnkkppoopp

ttee  zziieenn  iiss..  HHiijj  zziieett  ddaaaarr  ooookk
eeeenn  ppeett  wwaaaarr  ‘‘SStteeppppiinngg  tthhee
bbeeaatt’’  oopp  ssttaaaatt..  DDeezzee  ssttuuddeenntt
iiss  zzeekkeerr  wweell  aaccttiieeff  iinn  hheett
vveerreenniiggiinnggsslleevveenn  eenn  ddaatt
hheeeefftt  iieettss  mmeett  ddiiee  ppeett  ttee
mmaakkeenn..  MMiisssscchhiieenn  iiss  hhiijj
aaccttiieeff  bbiijj  eeeenn  ddaannssvveerreennii--
ggiinngg..  RRooeell  eenn  WWeesssseell  ddeennkkeenn
nniieett  ddaatt  hhiijj  aaccttiieeff  iiss  iinn  hheett
vveerreenniiggiinnggsslleevveenn,,  hheett  iiss
mmeeeerr  iieemmaanndd  ddiiee  eecchhtt  oopp  zziijjnn
kkaammeerr  lleeeefftt..  HHiijj  hheeeefftt  ddaaaarr
aalllleess  wwaatt  hhiijj  nnooddiigg  hheeeefftt..  ZZiijjnn
kkooeellkkaasstt  iiss  ddaann  ooookk  ggeevvuulldd
mmeett  zzaakkeenn  aallss  ccoollaa,,  bbeesscchhiimm--
mmeellddee  ppllaakkjjeess  kkaaaass,,  kkooeekkjjeess
eenn  hheellee  sslleecchhttee  ddrraannkk  ((bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  fflleess  jjääggeerrmm--
eeiisstteerr  iinn  hheett  vvrriieessvvaakk))..
AAvvoonnddeetteenn  hhaaaalltt  hhiijj  wweell  eellkkee
ddaagg  vveerrss..  MMaauurriiccee  ddeennkktt  ddaatt
hhiijj  jjuuiisstt  vvrriijj  wweeiinniigg  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  hheeeefftt..  AAlllleeeenn  ddee
bbaassiissddiinnggeenn::  bbrrooooddbbeelleegg,,
ccoollaa  eenn  uuiitteerraaaarrdd  bbiieerr..  

RRoobbeerrtt  WWoouutteerrss  iiss  vviieerr--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
BBoouuwwkkuunnddee..  VVoorriigg  jjaaaarr  wwaass
hhiijj  pprreessiiddeenntt  vvaann  hheett
bbeessttuuuurr  vvaann  DDeemmooss  eenn  hhiijj
hheeeefftt  ddaaaarr  nnoogg  wwaatt  ccoomm--
mmiissssiieess  ggeeddaaaann..  HHiijj  iiss  ooookk
lliidd  vvaann  bbaaddmmiinnttoonnvveerr--
eenniiggiinngg  PPaannaacchhee,,  mmaaaarr
mmaaaakktt  nniieett  zzoovveeeell  ggeebbrruuiikk
vvaann  ddiitt  lliiddmmaaaattsscchhaapp..  HHiijj
hhoouuddtt  wweell  vvaann  ssppoorrtteenn,,  hhiijj
hheeeefftt  ooookk  llaanngg  ggeevvooeettbbaalldd
oopp  hheett  vveelldd  eenn  iinn  ddee  zzaaaall..
VVeerrddeerr  hhoouuddtt  hhiijj  vvaann  ffiillmmss
kkiijjkkeenn  eenn  mmuuzziieekk  lluuiisstteerreenn,,
hhiijj  iiss  ooookk  nnaaaarr  eeeenn  aaaannttaall
ffeessttiivvaallss  ggeewweeeesstt..  IInn  zziijjnn
kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee  bbiieerr,,
ccoollaa,,  vvlleeeesswwaarreenn,,  kkaaaass  eenn
eeeenn  bbaacckk--uupp  ppiizzzzaa..  

Het sleutelgat

““HHeebb  jjee  ooookk  nnaaaakktt  ggeeggeetteenn
ddaann??!!””  VVrraaaaggtt  vvrriieennddlliieeff
zziicchh  iinn  hheett  ggrraanndd  ccaafféé
lluuiiddkkeeeellss  aaff..  HHeett  ggeeddooooffddee
sstteelllleettjjee  aaaann  hheett  ttaaffeellttjjee
nnaaaasstt  oonnss  hheeeefftt  iinneeeennss
wweeeerr  iieettss  ttee  bbeesspprreekkeenn..
MMiijjnn  wwaannggeenn  llooppeenn
lliicchhttrroooodd  aaaann..  IIkk  zziiee  hheett  aall
vvoooorr  mmee..  SSlleecchhttss  ggeekklleeeedd
iinn  eeeenn  sseerrvveett  eeeenn  bbiieeffssttuukk--
jjee  bbeesstteelllleenn..  ““JJaa,,  iikk  hheebb
hheemm  hheett  lliieeffsstt  lleekkkkeerr  rraauuww
mmeenneeeerr””,,  hhoooorr  iikk  mmeezzeellff
zzeeggggeenn..  

““NNeeee,,  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett!!””
RRooeepptt  mmiijjnn  ppaarrttnneerr  iinn
ccrriimmee..  ZZee  nneeeemmtt  nnoogg  eeeenn
tteeuugg  wwiijjnn  eenn  zzeeggtt::  ““jjee  bbeenntt
aalllleeeenn  nnaaaakktt  iinn  ddee  ssaauunnaa
zzeellff..  OOff  wwaannnneeeerr  jjee  ddoouucchhtt
ooff  ddoommppeelltt..””  ““OOff  bbuubbbbeelltt,,
zzwweemmtt  ooff  ttrraammppoolliinnee
sspprriinnggtt””,,  vvuull  iikk  hhaaaarr  aaaann..
MMiijjnn  lliieeff  llaaaatt  ddee  vveerrsscchhiill--
lleennddee  ssiittuuaattiieess  éééénn  vvoooorr
éééénn  oovveerr  zziijjnn  nneettvvlliieess
gglliijjddeenn..  HHiijj  ssllaaaakktt  eennkkeellee
vvrreeeemmddee  kkrreetteenn,,  ttrreekktt  wwaatt
mmeett  zziijjnn  nneekk  eenn  bbeesstteelltt  ddaann
eeeenn  ppoorrttiiee  bbiitttteerrbbaalllleenn..  IIkk
vvrraaaagg  oomm  nnoogg  ttwweeee  ggllaazzeenn
wwiittttee  wwiijjnn..  DDrroooogg..  

EEeenn  rrooooddggeevvlleekkttee  hhuuiidd  eenn
ooppggeezzwwoolllleenn  lliicchhaaaammss--
ddeelleenn  ddrruuiippeenndd  vvaann  zzwweeeett..
MMiijjnn  nnaaaakkttee  ssaauunnaalliicchhaaaamm
vvaann  eeeenn  ppaaaarr  uuuurr  ggeelleeddeenn
ssttaaaatt  mmee  nnoogg  hheellddeerr  vvoooorr
ddee  ggeeeesstt..  ““HHeett  iiss  aallssooff  wwee
lleevveenndd  ggeebbaakkkkeenn  wwoorrddeenn””,,
zzeeii  eeeenn  mmeeddeessaauunnaa--
bbeezzooeekksstteerr  iinn  ddee  ‘‘ooppeenn--
hhaaaarrddssaauunnaa’’;;  ttaacchhttiigg  ttoott
hhoonnddeerrdd  ggrraaddeenn  CCeellssiiuuss..
““SSttrraakkss  aallss  wwee  hheett  kkoouuddee
wwaatteerr  rraakkeenn,,  bbeeggiinnnneenn  wwee
ggeewwoooonn  ttee  ssiisssseenn””,,  vveerr--
vvoollggddee  zzee  hhaaaarr  vveerrhhaaaall..
ZZuucchhtteenndd  ggiinngg  zzee  vveerrzziitttteenn
eenn  iikk  ttoooogg  nnaaaarr  hheett
iijjsskkoouuddee  ddoommppeellbbaadd..
KKllaaaarr  oomm  ttee  ssiisssseenn..  EEeenn
ssttrraakk  kkiippppeennvveelllleettjjee  wwaass
hheett  rreessuullttaaaatt..  HHeeeerrlliijjkk..  

IIkk  hheebb  mmiijjnn  vvrriieennddjjee  aall
bbiijjnnaa  zzoo  vveerr  oomm  eeeenn  kkeeeerrttjjee
mmeeee  ttee  ggaaaann..  ““WWiill  jjiijj  nniieett
eeeenn  kkeeeerrttjjee  mmeett  MMeerreell
mmeeee??””  VVrraaaaggtt  mmiijjnn  ssaauunnaa--
ccoommppaaggnnoonn  aaaann  vvrriieennddlliieeff..
ZZiijjnn  oonnddeerrkkaaaakk  vvaalltt  mmeett
eeeenn  kkllaapp  oopp  ttaaffeell..  EEeenn  bbiitt--
tteerrbbaall  rroolltt  wwaatt  vveerrlloorreenn
wweegg..  ““NNeeuuhh””,,  zzeeggtt  hhiijj
qquuaassii  nnoonncchhaallaanntt  eenn
vvrraaaaggtt  vveerrvvoollggeennss::  ““MMaaaarr
mmiisssscchhiieenn  kkuunnnneenn  wwee  eeeenn
kkeeeerr  ssaammeenn  ggaaaann  vviisssseenn??””
ZZuucchhtt……

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 Maurice Corvers (vijfdejaars student
Werktuigbouwkunde) en van Roel Zimny en Wessel
Cramwinckel (beiden tweedejaars student Bouwkunde). Zij
bekeken twee foto’s van deze Eindhovense studentenkamer
en gaven commentaar. 

Footloose
Studentendansvereniging ESDV
Footloose breidt de danscursussen
in De Bunker uit met tapdans op
woensdagavond. Jazzballet staat op
het programma voor maan-
dagavond, salsa op dinsdagavond
stijldansen op woensdag- en don-
derdagavond. De cursussen zijn
deze week begonnen, maar aan-

melden is mogelijk tot 18 februari.
Info: www.esdvfootloose.nl of mail
naar: info@esdvfootloose.nl   

Basisbeurs
Achttienduizend oud-studenten
moeten hun basisbeurs terug-
betalen. Zij studeerden niet binnen
tien jaar af en hebben een geza-
menlijke schuld van tachtig miljoen

euro. Dit blijkt uit cijfers van de IB-
Groep. De totale studieschuld be-
draagt ruim drie miljard. 

Collegegeldkrediet
De Groninger Studentenbond
(GSb) wil dat de IB-Groep het
collegegeldkrediet aan het begin
van het studiejaar in één keer
uitkeert. Nu krijgen studenten het

voorschot maandelijks overge-
maakt. Momenteel moeten studen-
ten hun collegegeld eerst zelf
betalen. Het wordt namelijk geïnd
voordat de IB-Groep de lening heeft
verstrekt. Volgens de IB-Groep kan
het geld ineens worden overge-
maakt, maar daarvoor is wel een
ander administratiesysteem nodig.

DSM-topman Feike Sybesma opent Bedrijvendag
Leef je als CEO alleen
voor je werk of heb je ook
nog tijd om je riante
salaris uit te geven? Wat
drijft een CEO en welke
capaciteiten moet je voor
een dergelijke toppositie
in huis hebben? Feike
Sijbesma, bestuursvoor-
zitter van DSM, gaat
dinsdag 19 februari in op
deze en andere vragen
tijdens de Bedrijvendag
aan de TU/e. 

Zo’n tachtig bedrijven, van
Accenture tot FEI, van
KPMG tot TomTom, pre-
senteren zich tijdens een
carrièrebeurs in het Audi-
torium en het Hoofdgebouw.
Studenten van alle studie-
richtingen en studiejaren
kunnen zich hier oriën-
teren op de arbeidsmarkt.
Deze Bedrijvendag is het
bekendste onderdeel van
de Wervingsdagen die
verder bestaan uit de
Trainingsdagen (afgelopen
december) en de 
Gesprekkendagen (half

april aanstaande). De eve-
nementen zijn bedoeld om
studenten met workshops,
lezingen, beurzen en ge-
sprekken aan een sta-
geplek of baan te helpen.
DSM-topman Sijbesma
opent de Bedrijvendag om
9.45 uur. Aansluitend
krijgt een kleine groep stu-
denten de kans hem te ont-
moeten en zelf vragen te
stellen. Wie hiervoor in
aanmerking wil komen,
kan zijn of haar motivatie
en eventuele vragen naar
de organisatie van de
Wervingsdagen sturen (zie
www.wervingsdagen.nl).
Ook kunnen belang-
stellende studenten zich
vooraf aanmelden voor de
CV-check, waarbij iemand
van een personeelsbemid-
delingsbureau curriculum
vitaes bekijkt en advies
geeft. Doorlopend zijn er
bedrijfspresentaties en
vanaf vier uur ’s middags
een optreden van caba-
retier Daniël Arends in de
Blauwe Zaal. De Bedrijven-

dag wordt afgesloten met
een borrel. 
In het kader van de
Bedrijvendag was gister-

middag 18 februari al de
lezing ‘Hoe presenteer ik
mezelf?’. In De Zwarte
Doos vertelde debater

Ilona Eichhorn over ver-
schillende aspecten van
presenteren./.

Studenten konden dinsdag 12 februari buiten bij het Auditorium deelnemen aan een demonstratie met
politiehonden of zich letterlijk een slag in de rondte racen op een ‘space bike’. De activiteiten waren een
stunt van de Wervingsdagenorganisatie om de aankomende Bedrijvendag te promoten.
Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

Fred Steutel
“Einde oefening voor Cabbolet” lees ik
op de voorpagina van Cursor 18. Een
wat banale samenvatting van een drama
voor de promovendus.
Nu de kruitdamp is opgetrokken en het
stof neergedwarreld, is het tijd om
terug te kijken naar de ontwikkelingen
rond de afgelaste promotie van ir.
Cabbolet. Wat opvalt, is de nogal
nonchalante rapportage over de gang
van zaken. In Cursor 14 wordt de
promovendus met Einstein vergeleken.
Het is niet duidelijk of die vergelijking
van de promovendus stamt of van de

interviewer. Cabbolet gebruikt nogal
grote woorden en had misschien tegen
zichzelf in bescherming genomen
moeten worden. Het is zeker dat het
Cursor-interview hem geen goed
gedaan heeft.
In Cursor 16 en 17 wordt - kort samen-
gevat - gezegd dat noch het proefschrift
noch de promotiecommissie voldoende
kwaliteit hebben. In Cursor 18 staat dat
de promotie ‘definitief is afgeblazen op
advies van interne en externe deskun-
digen’. In hetzelfde nummer wordt, in
‘Vox Populi’, een aantal mensen aan het
woord gelaten, die toegeven het proef-
schrift niet te hebben gelezen en van de
inhoud geen verstand te hebben, maar

toch begrip tonen voor de late afgelas-
ting. Die zou getuigen van ‘daadkracht’
en van ‘hooghouden van het niveau’. Zij
menen dat de universiteit ‘verstandig
heeft gehandeld’. Het zal onduidelijk
blijven hoe verstandig dat handelen is
geweest.
Het is allemaal erg snel gegaan, zowel
het aankondigen van de promotie als
het afgelasten ervan - zonder overleg
met de commissie. Eén van de commis-
sieleden, laat aan de commissie toe-
gevoegd en - naar verluidt - sterk tegen
doorgaan van de promotie, is een goede
bekende van de Tilburgse eerste
promotor: zij traden bij andere gelegen-
heden meer dan eens, samen, als

eerste- en tweede promotor op. Overleg
vooraf tussen beiden had voor de hand
gelegen. Wel gebeurd? Niet gebeurd?
Het is heel gewoon dat externe deskun-
digen lid zijn van promotiecommissies,
maar het is heel ongewoon om een
proefschrift achteraf aan een externe
deskundige voor te leggen, zoals in dit
geval aan Nobelprijswinnaar Gerard ’t
Hooft.
Tot slot twee volstrekt irrelevante feiten.
Professor ’t Hooft kent  een deel van het
befaamde lied ‘The Elements’ van Tom
Lehrer van buiten en kan dat ook
zingen. De voorziene eerste promotor is
lid van de gemeenteraad van Tilburg
voor de lijst Smolders.

WWiiee:: Alexandro Janga / 27 / achtstejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds 2002 of 2003
WWaatt::  gedownloade desktop van Surfnet
WWaaaarroomm:: “Lijkt me duidelijk wat het is en ik
gebruik het ook echt: het plaatsen van iconen in de
vakken. Ik kan echt chaotisch zijn en dit helpt me
alles in een hokje te plaatsen, zowel letterlijk als fi-
guurlijk. Het is wel jammer van die vrouwenpoten.
Iets te geposeerd, net zoals dat kopje koffie, dat moet
naast je staan. Of die wiskundesommen: iets te 5-6
VWO. In het vak ‘Altijd bij de hand’ staan bijvoor-
beeld ‘My Computer’ of ‘Windows Media Player’. In
’t vak ‘Programma’s’ Autocad en ESAprimaWIN. In
‘Plezier’ bijvoorbeeld geheugensteuntjes aan con-
certen die ik wil be-
zoeken. ‘Projecten’
spreekt voor zich en in
het rondje onder ‘mag
bijna weg’ staat na-
tuurlijk de Prullenbak. Ik
wil gewoon orde in de
chaos maar de chaos is
nooit voorbij.”

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 gebruiker.

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl


