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Onweer boven TU/e-campus
EEeenn  ssppeeccttaaccuullaaiirr  ttaaffeerreeeell::  hheett  uunniivveerrssiitteeiittsstteerrrreeiinn
wwoorrddtt  vveerrlliicchhtt  ddoooorr  ddee  bblliikksseemm..  IInn  ddee  nnaacchhtt  vvaann
mmaaaannddaagg  oopp  ddiinnssddaagg  bbaarrssttttee  bboovveenn  EEiinnddhhoovveenn  eeeenn
hheevviigg  oonnwweeeerr  llooss,,  ddaatt  ggeeppaaaarrdd  ggiinngg  mmeett  ffoorrssee
rreeggeennvvaall..  DDee  wwaatteerroovveerrllaasstt  vviieell  mmeeee..  BBiijj  ddee  DDiieennsstt

HHuuiissvveessttiinngg  wwaarreenn  ddiinnssddaaggoocchhtteenndd  ttwweeee  ggeevvaalllleenn
vvaann  lleekkkkaaggee  bbeekkeenndd,,  nniieett  mmeeeerr  ddaann  nnaa  eeeenn
wwiilllleekkeeuurriiggee  rreeggeennbbuuii..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

‘Monumentenstatus W-hal had
meer zekerheid geboden’
De Stichting Wederopbouw
Erfgoed Eindhoven vindt het
jammer dat de gemeente de
monumentenstatus niet heeft
toegekend aan de W-hal. 

Dr.ir. Piet Beekman, voorzitter
van de stichting en oud-mede-
werker van de faculteit Bouw-
kunde, is vol lof over het nieuwe
plan voor de W-hal. Hij noemt het
nieuwe plan van Ector Hoogstad
Architecten voor de W-hal, dat in
april gepresenteerd werd, ‘TU/e-
waardig’. “Dit ontwerp hoort bij
de universiteit! ” Maar hij maakt
zich wel zorgen over de uitein-

delijke invulling. Beekman:
“Kijk, zo’n schetsontwerp van
een gebouw ziet er natuurlijk
altijd fantastisch uit, maar het is
telkens weer afwachten hoe het
er dan daadwerkelijk komt uit te
zien.” Daarom vindt hij het
jammer dat de gemeente het
verzoek van zijn stichting om er
de gemeentelijke monumenten-
status aan toe te kennen, niet
heeft gehonoreerd. “In dat geval
wordt er in een protocol vast-
gelegd wat bij dit gebouw de
monumentale elementen zijn
die bewaard moeten blijven.” 
Lees verder op pagina 3

Eindhovense studenten-nieuwssite
Shift040.nl van start
Eindhoven is sinds vorige week
een nieuwsbron voor studen-
ten rijker: Shift040.nl. De site
bericht over wat er te doen is
en wat er speelt in ‘Eindhoven
Studentenstad’. In de breedte,
dus gericht op studenten van
alle hoger-onderwijsinstel-
lingen in Eindhoven. Om dicht
bij de doelgroep te zitten,
bestaat de schrijvende redactie
geheel uit studenten.

Een greep uit de eerste berichten:
Minister Hirsch Ballin bezoekt
de Bunker. Demos viert feest op
Stratumseind. Eindhoven wint
de NSK golf nét niet.
Eindhovense studentenrafters
halen goud op EK. 
Hoofddoel van de site is studen-
ten in Eindhoven te informeren
over alles wat er speelt en te doen
is in Eindhoven rond studenten,
vertelt Ivo Jongsma. Hij is de ini-
tiatiefnemer voor de site en re-
dacteur bij Cursor, het universi-
teitsblad van de TU/e. “Iedere
onderwijsinstelling in Eind-
hoven heeft weliswaar een eigen
blad en website, maar die zijn
alleen gericht op de eigen stu-
denten. Bovendien coveren die
media, mede door beperking in
mankracht, maar een deel van
het nieuws. Er is veel meer
nieuws dat de Eindhovense
student best zou willen lezen.”

Om dat nieuws voor shift040.nl
boven water te krijgen, is een
team van zes studenten samen-
gesteld. Ze zoeken zelf onder-
werpen, schrijven en foto-
graferen. De redacteuren komen
van Fontys, de TU/e en de Design
Academy. De eindredactie is in
handen van Cursor, dat de ar-
tikelen van Shift040 deels
overneemt voor de studenten-
pagina’s van de universiteits-
krant. 
Het initiatief voor Shift040 komt
van Cursor; de TU/e besloot in
februari dit jaar voor dertig-
duizend euro garant te staan voor
het idee. Naar andere sponsors
wordt nog gezocht, onder meer

voor uitbreidingen op de site. Op
de planning staan een totaal-
agenda voor studentenactivi-
teiten, fotoalbums en Engelstalig
nieuws, vertelt Jongsma. 
Hij hoopt met de site uiteindelijk
alle studenten in Eindhoven te
bereiken, om daarmee ook bij te
dragen aan de uitstraling van
Eindhoven als studentenstad.
“Eindhoven is zeker een studenten-
stad. Alleen is het slecht
zichtbaar voor de buitenwereld
en vaak zelfs voor de studenten
zelf. Door al het nieuws bij elkaar
te brengen, ga je zien dat het hier
wel bruist. En als je weet wat er te
doen is, doe je ook eerder mee”,
verwacht de initiatiefnemer./.

Twijfels Groep-één
en PF over bindend
studieadvies
De studentenfracties PF en
Groep-één van de TU/e zien het
bindend studieadvies (BSA)
niet zitten. Het werkt volgens
hen ‘verschoolsing en bureau-
cratie’ in de hand. Bovendien is
het effect van voorgaande
maatregelen niet zorgvuldig
onderzocht, zo schrijven zij in
een open brief van dinsdag 3
juni.

De TU/e wil vanaf september
2009 het bindend studieadvies
invoeren. Hierdoor wordt het
voortaan mogelijk om kansloze
eerstejaars bachelorstudenten te
dwingen hun studie stop te
zetten. Tot op heden krijgt deze
groep studenten slechts een
dringend negatief studieadvies.
Volgens het College van Bestuur
werkt deze maatregel onvol-
doende.
De projectgroep BSA bekeek af-
gelopen maanden welke norm
per opleiding zou moeten
gelden. Ook is onderzocht of de
maatregel voor alle studies moest
worden ingevoerd. De studen-
tenfracties kregen 26 mei de
eerste bevindingen van de pro-
jectgroep onder ogen. Daaruit
zou volgens hen blijken dat een
student minimaal 30 studie-

punten (ECTS) moet halen om
een bindend studieadvies te
ontlopen. Studenten die uit-
komen op 30 tot 45 studiepunten,
tekenen een contract met de
TU/e. Aan de verplichtingen in
dat contract moeten zij zich het
tweede jaar houden. Hoe de
inhoud van deze overeenkomst
eruit ziet is nog niet bekend. 
Studenten die na het tweede jaar
nog vakken uit de propedeuse
hebben openstaan, mogen in het
derde jaar alleen nog vakken uit
het eerste jaar volgen. 
Om te voorkomen dat studenten
al hun studiepunten slechts op
enkele onderdelen halen, puur
om het resultaat, zouden facul-
teiten vakken kunnen gaan
clusteren. De student kan ver-
plicht worden uit bepaalde
clusters een gegeven aantal
vakken te halen. De studenten-
fracties noemen dit ‘het mandje’.
Zaken als studiebegeleiding en
medezeggenschap van studen-
ten beschouwt de projectgroep
als randvoorwaarden. Die wil ze
overlaten aan de zogeheten
implementatiecommissie. 

Lees verder op pagina 3

Oranjekoorts op TU/e tijdens EK voetbal?
Vanaf komend weekeinde valt er nauwelijks aan te ontkomen: het EK
voetbal in Zwitserland en Oostenrijk. Lopen professoren en studenten
samen de polonaise als het Nederlands elftal een zege boekt? Of laat de
TU/e zich in juni niet bevangen door de oranjekoorts. 
Cursor wil een overzicht bieden. Iedereen kan foto’s, aankondigingen,
belevenissen en verhalen sturen naar het mailadres van de redactie:
cursor@tue.nl.
Sandra Merks van De Zwarte Doos liet alvast weten dat er in het café een
beeldscherm van vijf vierkante meter hangt waar alle wedstrijden te
zien zijn. Ze sluit oranje-acties met bier en bitterballen niet uit.

Shif040-redacteur Sander van Zuidam praat met Hirsch Ballin. Foto: Bart van Overbeeke
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De week van/René
René Besseling zit in de symposium-

commissie van studievereniging
Protagoras van BMT. Zijn stage in Leuven

heeft hij speciaal voor het symposium
van woensdag een weekje verzet.

MMaaaannddaagg:: ’s Morgens ga ik om 10 uur met
twee commissiegenoten langs de
afstudeerhokken met inschrijflijst voor het
Protagorassymposium. ’s Middags heb ik
een laatste telefoongesprekje met dag-
voorzitter Midas Dekkers.

DDiinnssddaagg::  Om 9 uur present in verenigings-
ruimte het Prothok om de laatste dingen te
regelen, badges en proceedingsmappen te
maken en een kijkje te nemen bij op de
symposiumlocatie bij TNO.

WWooeennssddaagg:: Inleidende presentatie van
Midas Dekkers valt zeer in de smaak. 
Sprekers blijken allen goed, presentaties
zijn fris en ook de slotpresentatie van
wetenschapsfilosoof De Regt valt in de

smaak, ondanks volgende uitspraak:
“Protagoras: die recht kon praten wat
krom was en krom kon praten wat recht
was. Heten jullie daarom ook zo?”
Prima lunch, goede chocoladebroodjes bij
de koffie, symposium precies volgens
tijdsplanning verlopen.
Na afloop: pilsje drinken met Midas
Dekkers in Protagoras’ borrelruimte.
Helaas gaat geen van de sprekers mee naar
het tapasrestaurantje, maar dat maakt het
afsluitende etentje met de symposium-
commissie niet minder gezellig.
’s Avonds begin ik aan het enige Dekkers-
boek dat nog ongelezen op de plank stond.

DDoonnddeerrddaagg:: ’s Morgens bak ik cake voor
mijn laatste vergadering bij de TWG, de
wetenschapswinkel van BMT en W.
Aangezien ik komende maandag aan mijn
stage in Leuven begin, werk ik ook
vandaag aan mijn verslag.
’s Middags is er Bitter Ballen Borrel!
Terugkerende promoactiviteit voor de

TWG. Voor de
laatste keer stel ik
mijn friteuse ter
beschikking.

VVrriijjddaagg:: Ik leg
de laatste
hand aan ver-
slagen. Aan het
eind van de dag
heb ik alles precies
op tijd af! Verder pak ik mijn tas in voor
maandag. Daarna eten met mijn vriendin.

ZZaatteerrddaagg:: Kleding en fietstassen lever ik in
op het postkantoor; aangezien ik op stage
ga, moest ik ontslag nemen bij TNT-Post,
maar mag ik na mijn stage weer terug-
komen. Ga ook op bezoek bij oma.

ZZoonnddaagg:: In de trein naar Leuven. Ik hoop
snel mijn draai te vinden in deze sympa-
thieke studentenstad!

In 1991 waren de omstandig-
heden waarin studenten aan de
TU/e hun tentamens maakten
tamelijk fraudegevoelig.‘Laat ze
maar spieken, ze vallen met het
mondelinge tentamen wel door
de mand’ schijnt een professor
ooit te hebben gezegd. Dat was
aanleiding voor het College van
Bestuur om externe surveil-
lanten in te zetten. Gerard
Picavet bleek de aangewezen
man om dit te coördineren. Hij

was net met functioneel leef-
tijdsontslag vertrokken bij de
afdeling Genie van het leger en
vond zichzelf met 55 jaar veel te
jong om thuis te gaan zitten.
“Een piepjonge Harry Roumen
drukte mij op het hart dat de
TU/e géén militaire organisatie
was en dat ik geen militaire dis-
cipline toe mocht passen” zegt
hij lachend in zijn zelfgebouwde
bungalow in Veghel. Maar het
was wel een militaire precisie
waarmee Picavet aan de slag
ging.
Hij zocht zijn surveillanten
onder andere bij de Koninklijke
Marechaussee, “daar vind je de
meest onkreukbare mensen.” 
Als de vitale Picavet ergens een
hekel aan heeft, is het dat hij iets
niet kan controleren. Hij her-
innert zich de beginperiode.
Tentamens werden nog
gehouden in het Auditorium.
Een massa mensen kwam
binnen via de loopbrug van het
hoofdgebouw. “Op een voor-
middag stond ik bij de entree

van het Auditorium en zag 1200
studenten op me af komen die
tentamens moesten doen. Daar
liepen de docenten tussen en
mijn surveillanten.”
Honderdtachtig verschillende
tentamens had Picavet verdeeld
over alle mogelijke ruimtes. Bij
ieder lokaal had hij een materie-
deskundige, meestal een docent,
en twee surveillanten gepland.
Hopen dat het goed ging, was
het enige dat de coördinator op
dat moment nog kon doen. “Dat
stuitte mij enorm tegen de
borst”, bekent Picavet. “Ik kon
niet controleren of iedere sur-
veillant die ik besteld had, er ook
daadwerkelijk was. Of dat iedere
docent met opgaven verscheen.”
Picavet, die in het leger gewend
was alles driemaal te checken
voor een operatie begon, besloot
de zaak eerst organisatorisch op
de rails te zetten. Dus ont-
wikkelde hij een kaartjes-
systeem. Op gekleurde kaarten
zette hij: lokaal, vakgroep,
tijdstip, naam surveillant, naam

medesurveillant én waar welke
materiedeskundige zich bevond.
Al deze relevante informatie
kwam op een bord bij de ingang
van het Auditorium te hangen. 
“Een ding was voor mij belang-
rijk; we waren daar om de op-
leiding van de studenten zo goed
mogelijk te laten verlopen. Dus
tot in de details regelen!”
Bijkomend voordeel was dat
Picavet vlak voor aanvang van
een tentamen in een oogopslag
kon zien of alle ‘bestelden’
binnen waren. En zo nee, maat-
regelen treffen!
Toen de boel organisatorisch op
orde was, kon de coördinator de
fraudepreventie oppakken.
Alle surveillanten kregen een
duidelijke instructie. “Hij legde
uit dat er niet gepuzzeld,
gelezen, gehaakt of gebreid mag
worden. Maar het is taai hoor.
Een tentamen van drie uur duurt
verschrikkelijk lang als je
surveilleert”, zegt echtgenote
Bettie (72), die als externe
surveillant gewoon doorgaat. Ze

weet altijd van de hoed en de
rand. Wanneer Picavet weer
eens ergens iets moest oplossen,
kon zij hem ieder moment
vervangen. “Een rots in de
branding”, noemt hij haar. “Een
joker, overal inzetbaar”, lacht zij
zelf. Ooit vertrouwde ze een
wiskundestudente niet die
telkens oogcontact leek te
hebben met een medestudente.
“Toen ze naar de wc ging, volgde
ik ze. In de toiletpot vond ik een
briefje met wiskundegegevens.
Dat heb ik eruit gehaald, gedroogd
en overhandigd aan de docent.”
Volgens de instructies. “Zo gauw
wij een vermoedelijk geval van
fraude zagen, droegen wij het
geval over aan de materie-
deskundige”, vult Picavet aan.
Op 11 juni begint de volgende
tentamenperiode. Dan is Gerard
Picavet verlost van zijn verant-
woordelijkheid op dit gebied.
Maar opgelucht is hij allerminst.
“Ik heb met zulke fijne mensen
gewerkt, ik zal ze echt
missen.”/.

Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke

Hij heeft de touwtjes graag in
handen maar 6 juni moet hij ze
dan toch echt loslaten. Gerard
Picavet (73) neemt die dag af-

scheid van zijn taak als
Coördinator Externe

Surveillanten. Zeventien jaar
lang heeft de gepensioneerde

kapitein zijn mensen
geïnstrueerd en gecontroleerd

met maar één doel: de
omstandigheden van de

tentamens perfectioneren.

“Je moet een tentamenperiode tot in de details regelen”

Gerard
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Ach en Wee
Eerste diploma voor student
‘Systems and Control’
In de Blauwe Zaal van het
Auditorium is maandag 2 juni
het eerste TU/e-diploma van de
masteropleiding ‘Systems and
Control’ uitgereikt aan student
Tijs Donkers. 

De opleiding wordt aangeboden
door de faculteiten Werktuig-
bouwkunde en Elektrotechniek
en is pas in januari officieel
erkend. De master wordt geza-
menlijk in identieke vorm aan-
geboden door de TU’s van Delft,
Twente en Eindhoven, zodat stu-
denten kunnen kiezen aan welke
universiteit ze vakken willen
volgen. Volgens voorlichtings-
coördinator van de faculteit
Werktuigbouwkunde Corinne
Talen volgt momenteel een

tiental studenten de master aan
de TU/e: “We hopen dat de op-
leiding kan doorgroeien naar een
vijfendertig studenten per jaar,
waarvan een groot deel uit het
buitenland zou moeten komen.
Daar zetten we met onze voor-
lichtingsactiviteiten in ieder
geval op in.”

Donkers studeerde af op het
onderwerp ‘Accomodating
model uncertainty in iterative
learning control: Robust con-
vergence analysis and controller
synthesis’. Prof. dr. René de
Borst, decaan van de faculteit
Werktuigbouwkunde, leidde de
eerste diploma-uitreiking./.

Plastic badeendjes dobberen de
Dommel af voor het goede doel

Maar liefst 2080 badeendjes
kieperde studentenvereniging
Demos afgelopen zaterdag bij het
Van Abbemuseum in de
Dommel. Ongeveer een kwartier
later passeerde het eerste eendje
de finish bij de brug van het
Stratumseind. De meeste
eendjes waren verkocht aan
‘adoptieouders’, voor vijf euro
per stuk. Voor de ‘ouders’ van de
tien snelste eenden waren er
prijzen. Een Nijmegenaar ging er
met de eerste prijs vandoor, een
flatscreen tv. De vereniging wist

in totaal 1756 eendjes te slijten.
De niet verkochte eendjes
kwamen wel in de Dommel
terecht, maar maakten geen aan-
spraak op prijzen. Demos schat
de netto opbrengst op zeven-
duizend euro. Dit bedrag gaat
naar SOS-kinderdorpen. Na de
prijsuitreiking werd het feest
voortgezet in de Bunker, de
thuisbasis van Demos. Dat was
niet meteen weggelegd voor een
paar minder gelukkige Demos-
leden. Veel eendjes haalden de
finish niet omdat ze bleven

hangen aan de waterkant.
Andere zochten de plas bij het
van Abbemuseum op. Enkele
leden waren dan ook tot half
negen bezig om met een bootje
de laatste eendjes uit het
struikgewas te halen. Komende
donderdag overhandigt Demos
tijdens een festival op Stratums-
eind officieel een cheque aan
SOS-Kinderdorpen. 
De Duckrace was één van de
activiteiten rondom het 45-jarig
bestaan van de studenten-
vereniging./.

Vraagtekens bij plan W-Hal
Vervolg van voorpagina

Als er geen protocol wordt op-
gesteld, is er volgens Beekman
geen mogelijkheid om te con-
troleren of bepaalde zaken ge-
handhaafd blijven. Hij heeft het
dan bijvoorbeeld over de speciale
kleurstellingen die in het gebouw
zijn gebruikt. “Ook daar is
destijds goed over nagedacht, en
de vraag is dan of daar bij het
nieuwe ontwerp ook rekening
mee wordt gehouden.” Ook zet
hij zijn vraagtekens bij de dia-
gonale verbanden, die opeens op-
duiken in de zijkanten van de
loopbruggen. “Dat element is
zeker niet in lijn met het beeld
van de karakteristieke loopbrug
zoals we die in de W-hal kennen.
De loopbruggen zijn daar name-
lijk opgehangen aan de dragende
dakcontructie.”

Inmiddels hebben de gemeente
en de TU/e afgesproken dat ze
een convenant gaan afsluiten,
waarin wordt vastgelegd dat bij
toekomstige bouwprojecten op
de campus de universiteit ver-
antwoord zal omgaan met haar
cultureel erfgoed. “Ik ben zeer
geïnteresseerd hoe dat con-
venant eruit komt te zien”, zegt
Beekman, “temeer daar we ook
nog voor drie andere gebouwen
(Auditorium, Hoofdgebouw en
Ketelhuis -red.) een verzoek voor
het verlenen van de monumen-
tenstatus hebben ingediend.” 

Beekman laat weten dat er op dit
moment ook wordt gewerkt aan
een verzoek om de Bunker de
monumentenstatus toe te
kennen. /.

Europees congres over fotonica op TU Eindhoven
Wetenschappers en vertegenwoordigers van de
fotonica-industrie ontmoeten elkaar tijdens de
European Conference on Integrated Optics
(ECIO08), die van 11 t/m 13 juni plaatsvindt op de
TU/e. Zij bespreken in de Blauwe Zaal de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van optische chips,
die onder meer gebruikt kunnen worden in glas-
vezelnetwerken voor telecommunicatie. Ook is er
een technische tentoonstelling waar tientallen
bedrijven hun producten zullen tonen.

De European Conference on Integrated Optics
wordt elke twee jaar gehouden en is nu voor het
eerst aan de TU/e. Organisatoren zijn prof. dr. ir.
Meint Smit en dr. Jos van der Tol van de vakgroep
Opto-electronic Devices en onderzoeksschool
COBRA, die zich richt op onderzoek naar
communicatietechnologie. De volgende editie vindt
in 2010 plaats in het Engelse Cambridge.
Meer info op: www.ecio08.eu

Foto:Bart van Overbeeke

Studentenfracties vrezen
vergaande verschoolsing
Vervolg van voorpagina

PF en Groep-één benadrukken
dat ze nog geen definitief
standpunt innemen. Daarvoor
zijn te veel zaken onduidelijk. 
Zo is bijvoorbeeld het effect van
het BSA onbekend. Volgens de
projectgroep dreigt jaarlijks een
bindend studieadvies voor 50 tot
75 studenten. De fracties
betwijfelen dit. Zij vermoeden
dat studenten worden meegeteld
die wegens bijzondere omstan-
digheden te weinig studiepunten
halen, maar onder de wettelijke
uitzonderingen vallen. Het gaat
om zaken als zwangerschappen,
handicaps of tragische familie-
omstandigheden. 

De studentenfracties zien de
noodzaak van een BSA nu nog
niet in, schrijven ze. ‘Eerdere
maatregelen die het rendement
moesten verhogen zijn nog niet
geëvalueerd.’ Ze doelen op de in-
voering van studiecontracten en
het dringend negatief studie-
advies. “Dat loopt nog geen twee
jaar en dan zou je nu al con-
cluderen dat het niet werkt”, stelt
Ronald Beekhuizen, fractievoor-
zitter van Groep één. De fracties

vrezen bovendien ‘vergaande
verschoolsing’. ‘Het opdoen van
kennis en academische vaar-
digheden moet een hogere prio-
riteit hebben dan alleen het
behalen van studiepunten.’
Beekhuizen: “Je krijgt een ver-
gelijkbare situatie met de mid-
delbare school. Ben je over naar
het volgende jaar of niet?” 
Volgens PF en Groep-één staat
het buiten kijf dat de invoering
van een BSA een hoop extra werk
met zich meebrengt. ‘De extra in-
spanning moet opwegen tegen
de baten’. Ten slotte vragen de
fracties zich af of het praktisch is
om een BSA tegelijk in te voeren
met het zogeheten ‘vier blokken
systeem’. Vanaf september 2009
gaat de TU/e over op een jaar-
indeling in vier blokken.
Beekhuizen vreest dat de
invoering van het blokken-
systeem niet vlekkeloos zal
verlopen en een negatieve uit-
werking heeft op de studiepres-
taties.  
De projectgroep BSA overlegt
deze week met het CvB. De
uitkomst daarvan wordt pas
volgende week bekend. /.
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Ken jij jezelf ?
Ben je flexibel, sociaal, enthousiast met flink wat 
doorzettingsvermogen. Word dan betaald om een 
feestje te bouwen achter de bar of bruin te worden 
op ons terras. Kortom, geïnteresseerd om te komen 
werken als terrasloper, bartender of bediening?  
Mail dan je CV met motivatie en foto naar 
info@cafethomas.nl of info@grandcafespijker.nl

(Advertenties)

Promoties
Ir. O.A.O. Adam verdedigt op maandag 9

juni 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 ‘Detection
and Manipulation of Metallic and Magnetic
Nanostructures  an STM study on (sub)sur-
face atoms, cavities and islands’. Adam
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir.
H.J.M. Swagten en prof.dr. B. Koopmans.

Ir. B. Huiszoon verdedigt op dinsdag 10 juni
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 ‘Optically
transparent multiple access networks
employing incoherent spectral codes’.
Huiszoon promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.ir.
A.M.J. Koonen en prof.ir. G.D. Khoe.

P.K. Kennedy verdedigt op woensdag 11 juni
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 14.00 uur in zaal 5 van het Auditorium.
De titel van het proefschrift luidt ‘Practical
and Scientific Aspects of Injection Molding
Simulation’. Kennedy promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

Mw. ir. K.S. Podoynitsyna verdedigt op woens-
dag 11 juni haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in het Van Abbe-
museum. De titel van het proefschrift luidt
‘Entrepreneurial risk-taking beyond bounded
rationality: Risk factors, cognitive biases and
strategies of new technology ventures’.
Odoynitsyna promoveert aan de faculteit
Technologie Management. De promotoren

zijn prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman en
prof.dr. X.M. Song.

mrs. C. Marasini MSc verdedigt op donderdag
12 juni haar proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift luidt
‘efficiënt computation techniques for Galerkin
Mom antennas design’. Marasini promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.dr. A.G. Tijhuis en
prof.dr.ir. A.P.M. Zwamborn.

Wiskunde & Informatica
Algemeen Wiskunde Colloquium
Speaker: Bernd Sturmfels (UC Berkeley and
TU Berlin)
Title: Can Biology Lead to New Theorems?
Date: Wednesday June 11, 2008 (!)
Time: 16.30-17.30 hrs
Place: HG 9.41
Abstract: This talk argues for an affirmative
answer to the question in the title. In future
interactions between mathematics and biology,
both fields will contribute to each other, and,
in particular, research in the life sciences will
inspire new theorems in ‘pure’ mathematics.
This point is illustrated by a snapshot of four
recent contributions from biology to geometry,
combinatorics, and algebra.

Technicus - experimentele vloeistof dynamica
(V34.312), Mesoscopic Transport Phenomena,
faculteit Technische Natuurkunde (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bij-
lage 1 (2220,00 t/m 2966,00 euro).

An Associate Professor in Cognitive Aspects

of Human-Technology Interaction  (V39.454),
Human Technology Interactions group,
department of Technology Management (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 14 CAO Nederlandse universiteiten bij-
lage 1 (4555,00 t/m 5798,00 euro).

Promovendi Chemische Biologie, groep
Meijer (V50.000), Macromoleculaire en
Organische Chemie, faculteit Biomedische
Technologie (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).

Promovendi Chemische Biologie, groep
Brunsveld (V50.001), Macromoleculaire en
Organische Chemie, faculteit Biomedische
Technologie (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).

Medewerker HR Services (V83.66), dienst
Personeel en Organisatie (0,8 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1945,00
t/m 2627,00 euro).

Ontwikkelaar meet- en regeltechniek
(V88.05), Elektrische Energie- en
Besturingstechniek, Gemeenschappelijke
Technische dienst (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2330,00
t/m 3678,00 euro).

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

Mensen

Faculteiten

Vacatures

VOX - Radboud Universiteit Nijmegen

‘Schaf katholieke identiteit af’
DDee  kkaatthhoolliieekkee  iiddeennttiitteeiitt  vvaann  ddee  RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  iiss
nniieett  mmeeeerr  ddaann  eeeenn  ‘‘ggeewwiilllliiggee  ddiieennssttmmaaaaggdd  ddiiee  aaff  eenn  ttooee
hhaaaarr  ggeezziicchhtt  mmaagg  llaatteenn  zziieenn’’..  DDaatt  sscchhrriijjvveenn  ddee  ddrriiee
cchhrriisstteelliijjkkee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn  iinn  eeeenn  bbrriieeff  aaaann  hheett
NNiijjmmeeeeggssee  ccoolllleeggee  vvaann  bbeessttuuuurr..  HHuunn  bbooooddsscchhaapp::  mmaaaakk  jjee
pprreetteennttiieess  wwaaaarr  ooff  sscchhaaff  ddee  kkaatthhoolliieekkee  iiddeennttiitteeiitt  aaff..  ZZee
ccoonncclluuddeerreenn  ddaatt  hheett  kkaatthhoolliieekkee  kkaarraakktteerr  vvaann  ddee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  aannnnoo  22000088  ‘‘nniieett  mmeeeerr  tteerruugg  ttee  vviinnddeenn  iiss  iinn  ddee  ddaaggee--
lliijjkkssee  mmoorreess,,  iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss  eenn  oonnddeerrzzooeekk’’..  OOppmmeerrkkeelliijjkk
iiss  ddaatt  ooookk  ddee  ssttuuddeenntteennkkeerrkk  eeeenn  vveeeegg  uuiitt  ddee  ppaann  kkrriijjggtt..  DDee
ssttuuddeenntteennkkeerrkk  iiss  ddee  nnaaaamm  kkeerrkk  ((‘‘hhuuiiss  vvaann  ddee  hheeeerr’’))  nniieett
mmeeeerr  wwaaaarrddiigg,,  vviinnddtt  ddee  CCSSNN,,  eeeenn  vvaann  ddee  bbeettrrookkkkeenn  ssttuuddeenn--
tteennvveerreenniiggiinnggeenn..  ‘‘HHeett  iiss  nnaammeelliijjkk  eeeenn  vveerrzzaammeellnnaaaamm
ggeewwoorrddeenn  vvoooorr  eeeenn  kkeeuurr  aaaann  iissllaammiittiisscchhee,,  aallggeemmeeeenn--
rreelliiggiieeuuzzee,,  hhoolleebbii--,,  mmeeddiittaattiieevvee  eenn  nnoogg  eeeenn  ppaaaarr  cchhrriissttee--
lliijjkkee  aaccttiivviitteeiitteenn..’’

EM - Erasmus Universiteit Rotterdam
Goedkope appartementen voor
wetenschappelijk talent
DDee  ggeemmeeeennttee  RRootttteerrddaamm  vveerrddeeeelltt  vviijjffttiieenn  ‘‘ttoopp--
aappppaarrtteemmeenntteenn’’  oonnddeerr  RRootttteerrddaammssee  ppaass--aaffggeessttuuddeeeerrddeenn,,
mmeett  eeeenn  hhuuuurrpprriijjss  vvaann  vviieerrhhoonnddeerrdd  eeuurroo..  DDooeell  vvaann  ddee  aaccttiiee
iiss  oomm  ttaalleenntt  iinn  ddee  hhaavveennssttaadd  ttee  hhoouuddeenn..  JJee  kkoommtt  aallss
ssttuuddeenntt  nniieett  zzoommaaaarr  iinn  aaaannmmeerrkkiinngg  vvoooorr  ddee  aappppaarrttee--
mmeenntteenn..  JJee  mmooeett  nniieett  aalllleeeenn  ggooeeddee  cciijjffeerrss  hheebbbbeenn,,  jjee  mmooeett
ooookk  eeeenn  mmoottiivvaattiiee  sscchhrriijjvveenn  wwaaaarruuiitt  bblliijjkktt  wwaatt  jjee  bbiinnddiinngg  iiss
mmeett  ddee  ssttaadd  RRootttteerrddaamm..  UUiitt  ddee  iinnzzeennddiinnggeenn  wwoorrddtt  eeeenn
sseelleeccttiiee  ggeemmaaaakktt,,  eenn  ddeezzee  ggrrooeepp  mmooeett  ddaann  iinn  eeeenn  pprreesseenn--
ttaattiiee  nnoogg  eeeennss  dduuiiddeelliijjkk  mmaakkeenn  wwaaaarroomm  zzee  rreecchhtt  hheebbbbeenn
oopp  eeeenn  aappppaarrtteemmeenntt..  DDee  aaffggeessttuuddeeeerrddeenn  mmeett  hheett  bbeessttee
vveerrhhaaaall  kkrriijjggeenn  ddee  sslleeuutteell  vvaann  eeeenn  aappppaarrtteemmeenntt..
RRootttteerrddaamm  vveerrddeeeellddee  vvoorriigg  jjaaaarr  ooookk  aall  aappppaarrtteemmeenntteenn,,
ttooeenn  aaaann  ddee  KKoopp  vvaann  ZZuuiidd..

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Rokers weggejaagd met pieptoon
DDee  HHaannzzeehhooggeesscchhooooll  iinn  GGrroonniinnggeenn  wwaass  ddee  rrookkeerrss  vvoooorr  ddee
ddeeuurr  zzaatt  eenn  iinnssttaalllleeeerrddee  eeeenn  ccrreeaattiieevvee  oopplloossssiinngg  oomm  zzee
wweegg  ttee  kkrriijjggeenn::  ddee  MMoossqquuiittoo..  HHeett  aappppaarraaaatt  ggeeeefftt  ccoonnssttaanntt
eeeenn  sscchhrriillllee  ppiieeppttoooonn  aaff  ddiiee  mmeennsseenn  oopp  ddee  vvlluucchhtt  ddooeett
ssllaaaann..  DDee  SSPP  bbeeggoonn  eeeenn  hhaannddtteekkeenniinnggeennaaccttiiee  tteeggeenn  hheett
aappppaarraaaatt,,  ddaatt  vveerrvvoollggeennss  ssnneell  wweeggggeehhaaaalldd  wweerrdd..  DDee
rrookkeerrss  ssttaaaann  wweeeerr  ggeewwoooonn  vvoooorr  ddee  ddeeuurr  hhuunn  ssiiggaarreettjjeess  ttee
rrookkeenn..  VVoooorrlliicchhtteerr  SStteeffffyy  PPrraaaammssttrraa  vvaann  ddee  HHaannzzeehhooggee--
sscchhooooll::  ““WWee  hhaaddddeenn  kkllaacchhtteenn  ggeekkrreeggeenn  oovveerr  hheett  rrooookk--
ggoorrddiijjnn  bbiijj  ddee  iinnggaanngg..  VVeerrbbooddssbboorrddjjeess  hhiieellppeenn  nniieett..  DDee
MMoossqquuiittoo  wwaass  hheett  uullttiieemmee  mmiiddddeell  oomm  rrookkeerrss  wweegg  ttee
kkrriijjggeenn..””  MMaaaarr  ddiiee  MMoossqquuiittoo  ttrrooff  nniieett  aalllleeeenn  rrookkeerrss..  OOookk
mmeennsseenn  ddiiee  nnaaaarr  bbiinnnneenn  lliieeppeenn,,  hhaaddddeenn  eerr  llaasstt  vvaann..  DDee
TTeelleeggrraaaaff  bbeerriicchhttttee  oovveerr  ddee  kkwweessttiiee  eenn  ddee  SSPP  ssttaarrttttee  eeeenn
aaccttiiee..  ““EEeenn  ppaaaarrddeennmmiiddddeell””,,  nnooeemmtt  SSPP--rraaaaddsslliidd  RRiiaa
RRaaddeemmaakkeerr  hheett..  ““HHeett  iiss  eeeenn  aassoocciiaallee  oopplloossssiinngg  vvaann  eeeenn
ssoocciiaallee  oopplleeiiddiinngg..  DDaatt  eeeenn  sscchhooooll  zzooiieettss  oopphhaannggtt,,  iiss
sshhoocckkiinngg..””  

Mare - Universiteit Leiden
Laptopdiefstal met hulp 
van bluetooth
OOmmddaatt  sstteeeeddss  mmeeeerr  iinnbbrreekkeerrss  hheett  iinn  LLeeiiddeenn  vvoooorrzziieenn
hheebbbbeenn  oopp  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn,,  iiss  ddee  ppoolliittiiee    eeeenn  ccaammppaaggnnee
bbeeggoonnnneenn..  DDee  aaccttiiee,,  ddiiee  hhooooffddzzaakkeelliijjkk  bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn
aaaannttaall  vvoooorrlliicchhttiinnggssffiillmmss,,  iiss  vvoooorraall  ggeerriicchhtt  tteeggeenn  oonnaacchhtt--
zzaaaammhheeiidd  oonnddeerr  ssttuuddeenntteenn..  IInn  22000077  vvoonndd  5533  pprroocceenntt  vvaann
ddee  wwoonniinnggiinnbbrraakkeenn  iinn  hheett  cceennttrruumm  vvaann  LLeeiiddeenn  ppllaaaattss  iinn
ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn..  DDiiee  zziijjnn  aaaannttrreekkkkeelliijjkk  vvoooorr  ddiieevveenn  oommddaatt
zziijj  ggeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  bbeettrreeddeenn  zziijjnn  eenn  iinn  eellkkee  kkaammeerr  wweell  wwaatt
ttee  hhaalleenn  vvaalltt..  VVoooorraall  llaappttooppss  zziijjnn  eeeenn  ggeewwiilldd  oobbjjeecctt  vvoooorr
iinnbbrreekkeerrss..  DDiitt  jjaaaarr  zziijjnn  eerr  aall  ttiieenn  ggeessttoolleenn  uuiitt  ssttuuddeenntteenn--
hhuuiizzeenn,,  aalldduuss  ddee  ppoolliittiiee..  IInn  22000077  wweerrddeenn  zzeesseennttwwiinnttiigg
llaappttooppss  ggeessttoolleenn  uuiitt  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn,,  iinn  22000066  aacchhttttiieenn..
‘‘ZZee  zziijjnn  ggeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  vviinnddeenn  vviiaa  bblluueettooootthh’’,,  vveerrtteelltt
WWiilllleemm  vvaann  VVlliieett,,  wwiijjkkaaggeenntt  eenn  iinniittiiaattiieeffnneemmeerr  vvaann  ddee
ccaammppaaggnnee..  ‘‘HHeett  iiss  eeeenn  mmeetthhooddee  ddiiee  oonnttddeekktt  iiss  bbiijj  aauuttoo--
ddiieeffssttaalllleenn  oopp  ppaarrkkeeeerrppllaaaattsseenn..  DDiicchhttggeekkllaappttee  llaappttooppss  ddiiee
nnoogg  aaaann  ssttaaaann,,  zzeennddeenn  bblluueettooootthh--ssiiggnnaalleenn  uuiitt  eenn  zzoo
wweerrddeenn  jjuuiisstt  ddiiee  aauuttoo’’ss  ooppeennggeebbrrookkeenn  wwaaaarr  wwaatt  ttee  hhaalleenn
vviieell..  HHeettzzeellffddee  ggeellddtt  vvoooorr  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn..  OOpp  ddee
MMoorrsswweegg  hheebb  jjee  zzoo  aall  ggaauuww  zzeevveenn  llaappttooppss  ttee  ppaakkkkeenn..’’

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn

mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk  vvoooorr
ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee  kkuunnnneenn

wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  
uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  



Met fietscafé naar Valkenswaard

ZZee  hhooeeffddeenn  nniieett  ttee  bbeerreekkeenneenn  hhooee  vvaaaakk  jjee  mmooeett
ttrraappppeenn  oomm  iinn  VVaallkkeennsswwaaaarrdd  ttee  kkoommeenn..  NNeeee,,  hheett
wwaass  vvoooorr  ddee  bbuurreeaauummeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  ddiinnssddaagg  33  jjuunnii  ppuuuurr  eeeenn
ddaaggjjee  uuiitt..  HHeett  jjaaaarrlliijjkkssee  uuiittssttaappjjee  bbeeggoonn  mmeett  eeeenn
ggeezzaammeennlliijjkk  oonnttbbiijjtt,,  ggeevvoollggdd  ddoooorr  ssppeelllleettjjeess  eenn

eeeenn  ttoocchhttjjee  mmeett  zzooggeennooeemmddee  ffiieettssccaaffééss  nnaaaarr
VVaallkkeennsswwaaaarrdd  oomm  bboonnbboonnss  ttee  mmaakkeenn..  HHeett  ffiieettsseenn
ggiinngg  llaannggzzaammeerr  ddaann  vveerrwwaacchhtt..  DDoooorr  mmeett  aauuttoo’’ss  eenn
eeeenn  bbuuss  ttee  ppeennddeelleenn  aarrrriivveeeerrddeenn  ddee  mmeeddeewweerrkkeerrss
ttoocchh  nnoogg  oopp  ppllaaaattss  vvaann  bbeesstteemmmmiinngg..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Plasma moet hoge ogen gooien bij
Academische Jaarprijs
Een buis met gas dat oplicht in
een magnetron. Paars gekleurd
plasma dat door magnetische
werking gaat draaien in een
buis. Deze twee experimenten
tonen de zeven studenten
Technische Natuurkunde en
hun begeleider prof.dr.ir.
Gerrit Kroesen bij de
Academische Jaarprijs. Ook
presenteren de TU/e’ers het
communicatieplan dat ze
hebben voorbereid. 

De Academische Jaarprijs - ook
wel bekend als the Battle of the
Universities - is bestemd voor de
beste vertaling van wetenschap-
pelijk onderzoek naar een breed
publiek. Het TU/e-team neemt
het 11 juni in de finale in Leiden
op tegen tien andere universi-

teiten. Een onderzoek van ir. Erik
Wagenaars naar elektrische
velden en de elektrische doorslag
vormt de basis voor de TU/e-in-
zending. Als er kortsluiting is, de
bliksem inslaat of als een
spaarlamp flikkert, gebeurt er
van alles op het gebied van elek-
trische velden. Wagenaars heeft
bestudeerd wat er in de eerste mi-
croseconden plaats vindt.
Specifiek keek hij wat er gebeurt
als plasma’s aangaan. 
Studenten Barry van den Ham en
Johan van Meijl werkten mee aan
de voorbereidingen. Johan: “Het
leek me leuk om eens met iets
anders bezig te zijn.” De twee
hopen hoge ogen te gooien.
Barry: “Het ziet er best specta-
culair uit wat we hebben
gemaakt. Het moet gewoon

lukken. Het enige nadeel kan zijn
dat het onderwerp plasma
minder mensen aanspreekt.”
Johan, lachend: “We hebben in
ieder geval een kans van één op
elf.”
Dat andere teams met meer ou-
derejaars-studenten komen,
deert ze niet. “Het is vooral be-
langrijk dat je een goede pre-
sentatie neerzet. Het heeft niet
per se een meerwaarde als je
meer vakinhoudelijke kennis
hebt.”
Als ze het prijzenbedrag van een
ton winnen, dan wordt dat ge-
stoken in de voorbereidingen
voor Super TU/esday van de
faculteit Technische Natuur-
kunde. Die is dit jaar op 28
oktober. Het thema van die dag is
eveneens plasmatechnologie./. 

Slimme, mooie en snelle
voertuigen bij TU/e
De Kennedylaan wordt vrijdag
6 juni vanaf 13.30 uur voor re-
gulier verkeer afgesloten om
een demonstratie van ‘slimme’
voertuigen mogelijk te maken.
De demonstratie vindt plaats in
het kader van het driedaagse
internationale symposium
‘Intelligent Vehicles’, dat van
woensdag 4 tot en met vrijdag
6 juni wordt gehouden aan de
TU/e.

Vierhonderd onderzoekers van
universiteiten, onderzoeks-
instituten en uit de auto-
industrie zijn deze week bijeen
op de TU/e om hun kennis uit te
wisselen. Auto’s, maar ook
motoren en vrachtwagens,
worden in toenemende mate
voorzien van geavanceerde
sensoren en functies. Ze ver-
beteren de verkeersveiligheid en
het comfort van de bestuurder.
Elektronische systemen helpen
de chauffeur, maar voertuigen
kunnen ook met elkaar gaan
praten of zelfs volautomatisch
gaan rijden. Dat is niet alleen
veiliger; het levert ook een betere

benutting op van het aanwezige
asfalt en dus het terugdringen
van files. Vrijdag 6 juni zullen
voertuigen getoond worden die
voorzien zijn van systemen om
de verkeersveiligheid en het
rijgemak te vergroten.
Het symposium sluit aan bij het
evenement ‘Pole Position in
Technology’ dat komend week-
end voor het eerst plaatsvindt in
Eindhoven. In het kader daarvan
zijn op zaterdag 7 juni in
Eindhoven op vijf plekken auto-
pleinen ingericht. Daar staat
volgens de organisatoren het
neusje van de zalm voor wat
betreft klassieke, eigentijdse en
toekomstige sportwagens, zoals
onder meer de Bugatti Veyron en
de Ferrari Enzo. Op zondag 8
juni zijn er op de Dorgelolaan en
de Fellenoord over een parcours
van 2,8 kilometer spectaculaire
demonstraties te zien, zoals van
wagens uit de GT Challenge en
de Super Formula League. Maar
ook zullen er vijfhonderd
klassieke DAFjes en enkele
trucks uit de Dakar-rally te
bewonderen zijn./.

Studente Technologie Management wint
Europese scriptieprijs
Mariska van Stipdonk heeft
vorige week de ‘Golden Award’
gewonnen tijdens het European
ECR Forum in Berlijn. De
voormalige masterstudente
Technologie Management kreeg
de hoofdprijs voor haar scriptie
over het verpakken van
consumentengoederen. Ze
onderzocht in welke verpakking
goederen het beste bij de
verkooppunten aangeleverd
kunnen worden. In haar scriptie
beschrijft ze de voordelen van het
zogeheten ‘Shelf Retail Ready
Packaging’, een concept dat

gebruik maakt van losse
‘omdozen’ waarop een
afbeelding van de inhoud staat,
en die direct in de schappen
geplaatst kunnen worden.
Vorig jaar won Van Stipdonk ook
al de afstudeercompetitie van het
Nederlands Verpakkings
Centrum. Ze voerde haar onder-
zoek uit bij Metro Cash&Carry, in
Nederland beter bekend als de
Makro groothandel. De scriptie
past in het TU/e-profilerings-
gebied Logistics, Operations and
their Information Systems
(LOIS).

HetHet ddakak op metop met ‘Eindho‘Eindhovvenen
StStudentudentenenssttaad’d’

EEeenn  ddeelleeggaattiiee  vvaann  ttwwaaaallff  ssttuuddeenntteenn  ddrroonnkk  ddiinnssddaagg  33  jjuunnii  cchhaammppaaggnnee
mmeett  wweetthhoouuddeerr  MMaarrrriiëëtt  MMiitttteennddoorrffff,,  oopp  hheett  ddaakk  vvaann  ddee  GGGGDD--ttoorreenn,,  nnaaaasstt
hheett  ggeemmeeeenntteehhuuiiss..  DDee  ‘‘ttooppoonnttmmooeettiinngg’’  wwaass  oopp  ddeezzee  llooccaattiiee  oomm  ssyymm--
bboolliisscchh  ttee  oonnddeerrssttrreeppeenn  ddaatt  EEiinnddhhoovveenn  aaaann  ddee  vvooeetteenn  vvaann  iieeddeerree  ssttuuddeenntt
lliiggtt..  OOnnddeerrwweerrpp  vvaann  ggeesspprreekk  wwaass  ddee  nniieeuuwwee  nnoottaa  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee  oovveerr
hheett  tthheemmaa  ‘‘EEiinnddhhoovveenn  SSttuuddeenntteennssttaadd’’..
VVoooorraaffggaaaanndd  aaaann  ddee  ddaakkbboorrrreell  hhaaddddeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn,,  ddiiee  bbeettrrookkkkeenn  zziijjnn
bbiijj  aalllleerrlleeii  vveerreenniiggiinnggeenn,,  eeeenn  ddrriiee  uuuurr  dduurreennddee  bbiijjeeeennkkoommsstt  mmeett  mmeeddee--
wweerrkkeerrss  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee,,  oomm  ddee  bbeelleeiiddssnnoottiittiiee  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee  ddoooorr  ttee
nneemmeenn  eenn  mmooggeelliijjkk  aall  ttoott  eeeenn  ccoonnccrreeeett  uuiitt  ttee  vvooeerreenn  aaccttiieeppuunntt  ttee  kkoommeenn..
DDaatt  llaaaattssttee  lluukkttee  nniieett,,  mmaaaarr  iiddeeeeëënn  wwaarreenn  eerr  ggeennooeegg,,  zzooaallss  eeeenn  ‘‘cceennttrraall
ppaarrkk’’  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eenn  eeeenn  ddaagg  vvaann  ddee  ssttuuddeenntt..  
OOpp  1188  jjuunnii  iiss  eerr  wweeeerr  eeeenn  ‘‘ttooppoonnttmmooeettiinngg’’..  DDaann  ggaaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiittssrraaaadd
eenn  ddee  ggeemmeeeenntteerraaaadd  mmeett  eellkkaaaarr  pprraatteenn  oovveerr  ddee  nnoottaa  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee..
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

‘Resource blijft journalistiek onafhankelijk’
De uitgave van de Wageningse
universiteitskrant Resource
wordt per 1 september uit-
besteed aan Hemels
Publishing. De bedrijfsbladen-
specialist uit Hilversum be-
zweert dat de krant onafhan-
kelijk zal blijven, maar critici
betwijfelen dat. 

Raymond Bolding van lokale stu-
dentenbond WSO is in elk geval
niet enthousiast. “Kennelijk
verkiest de universiteit een
mooie glossy boven een sterk in-
houdelijk blad”, zegt hij. “Het
meest storende is nog dat in het
aanbestedingsdocument staat
dat de universiteit negatief be-
stuurlijk nieuws kan blokkeren.
Dat is censuur.”
Voor Jim Jansen, hoofdredacteur
van het Amsterdamse universi-
teitsblad Folia en voorzitter van
de ‘Kring van hoofdredacteuren
van hoger-onderwijsbladen’
noemt het bericht over de aanbe-
steding ‘verbijsterend’.
Universiteits- en hogeschool-
bladen moeten volgens hem

voortduren blijven opletten. “Dat
hebben we recent nog gezien in
Leiden, waar Mare het dagelijkse
nieuws bijna moest overlaten aan
de communicatieafdeling. Maar
dit is een nieuwe: Wageningen
wordt dus straks vanuit
Hilversum bediend door een
tekstbureau dat heel fraaie be-
drijfsglossy’s maakt. Met alle
respect, maar dat is wat anders
dan een wetenschappelijk jour-
nalistiek weekblad.”

Mercedes
“Natuurlijk maken we prachtige
bladen voor Mercedes en KLM”,
reageert directeur Jeroen Hemels
op de scepsis. “Maar we maken
ook bladen voor uitkeringsorga-
nisatie UWV en het kanker-
centrum van de Vrije
Universiteit. Dat is alweer iets
heel anders. In Wageningen
wordt niet getornd aan de
huidige afspraken over de jour-
nalistieke koers.” 
De kans dat journalisten van de
huidige Resourceredactie deel
gaan uitmaken van het nieuwe

team is aanwezig, denkt
scheidend hoofdredacteur Korné
Versluis: “Hemels komt bin-
nenkort praten. Wellicht dat ze
ruimte hebben voor onze
mensen. Maar niemand is echt
enthousiast over dat voor-
uitzicht: we zijn onafhankelijke
journalisten, geen tekst-
schrijvers.”
Voor Cereales blijft er niet veel
over. De uitgeverij kan de re-
dactie tot 1 september betalen,
maar is te klein om zonder de op-
drachten van de Wageningen
Universiteit door te gaan.
Mogelijk volgen nog juridische
stappen. 
Over de aanbesteding zelf is de
hoofdredacteur duidelijk: “Daar
konden we niet onderuit.
Resource is een paar jaar geleden
op grote afstand van de univer-
siteit geplaatst. Voor de wet zijn
we daardoor een extern bedrijf
dat door de instelling wordt in-
gehuurd om een blad te maken.
Dan moet er dus openbaar
worden aanbesteed.”  (HOP)/.
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‘Shaken not stirred’
Plastic druppeltjes in de verdrukking

“Dit is zowel interessant voor micro-
scopische toepassingen om micron-
emulsies te maken, als voor bulkproces-
sen”, zegt Tufano. “In de polymeer-
verwerkende industrie is het voordelig
om te weten onder welke omstandig-
heden de polymeren gemengd moeten
worden, om een bepaald eindresultaat te
krijgen. Bijvoorbeeld onder welke tempe-
ratuur en met welke moleculaire massa?
Het bespaart kosten als het eindproduct
door betere productieomstandigheden
constanter van kwaliteit is met minder
uitval.”
Voor haar experimenten heeft Tufano

veelvuldig twee polymeren met elkaar
gemengd. Daarbij gebruikte ze stoffen
die olieachtig vloeibaar zijn op kamer-
temperatuur, zoals verf. “Eén stof werd
daarbij constant gehouden, een siliconen
elastomeer.” Deze silicoonolie (PDMS)
wordt onder meer gebruikt in de
elektronische industrie om componenten
te beschermen tegen milieu-invloeden.
De variabele stof was bijvoorbeeld poly-
buteen (PB). Deze kit wordt als kleef-
middel of afdichtingskit gebruikt. Maar
het hadden ook andere gedeeltelijk
mengende polymeren kunnen zijn.
Net zoals olie en water, twee stoffen die

niet mengbaar zijn op moleculair niveau,
vormen deze twee polymeren druppels in
een andere vloeistof. “In dit geval waren
de druppels 40 micron klein, zodat het
systeem kon worden bestudeerd met een
minimale hoeveelheid materiaal.” Zo
weinig zelfs, dat ze voor haar hele onder-
zoek slechts een liter of twee nodig had.

Mengsels
Tijdens schuiven van het mengsel tussen
twee plaatjes spelen zich twee tegenover-
gestelde processen gelijktijdig af: het op-
breken en samengaan van deze druppels.
Daarbij speelt onder meer de grensvlak-

spanning van een druppel een belang-
rijke rol. Dat is de spanning die een
druppel naar een ronde vorm wil laten
terugkeren. Normaal is het zo dat deze
spanning gedurende het mengen
constant blijft. Als er uiteindelijk een
evenwicht tussen opbreken en samen-
gaan gevonden is, behouden de druppels
hun grootte en blijft het mengsel stabiel.

“Bij een polymeer als polybuteen is echter
iets speciaals aan de hand. Als je een
mengsel met deze stof tussen twee
plaatjes afschuift, is de grensvlak-
spanning in eerste instantie niet

Polymeren/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke

Regendruppels op een ruit:
zo zien de foto’s in het proef-
schrift van Carmela Tufano er
uit. “En ik heb een hekel aan
regen”, bekent de Italiaanse
PhD. In werkelijkheid zijn het

microscopisch kleine
druppeltjes vloeibare

polymeren. Zij heeft de
afgelopen vier jaar mengsels
van polymeren onderzocht en
daarbij vooral gekeken naar
de druppelvorming in zo’n

mengsel onder verschillende
omstandigheden.

Intuïtie is valkuil voor technologische starters
Nieuwe technologiebedrijven hebben
het laagste slagingspercentage van alle
nieuwe ondernemingen. De Russische
promovenda Ksenia Podoynitsyna dook
in een enorme berg publicaties om uit
vinden welke risicofactoren belangrijk
zijn voor nieuwe ondernemingen en hoe
ondernemers hier rekening mee kunnen
houden.

Direct na haar afstuderen aan de
universiteit in Moskou nam Ksenia
Podoynitsyna een opmerkelijk besluit. 
Ze wees een goede baan bij Pricewater-
houseCoopers af en verhuisde naar
Nederland om zich bij haar vriend te
voegen die in Delft promoveerde. De gok
leverde haar een echtgenoot, een dochter
en een proefschrift over risicomanage-
ment op. Ze promoveert op 11 juni bij de
faculteit Technologie Management.
“Als je een onderneming opstart, neem je
altijd een zeker risico,” vertelt ze in
vloeiend Nederlands. “Wij wilden onder-
zoeken hoe je die risico’s kunt beperken.
Toen we op zoek gingen in de literatuur
bleek echter dat er maar heel weinig
studies aan dit onderwerp gewijd waren.”
Podoynitsyna besloot daarom voor deze
studie een iets ruimere definitie van
risico te gebruiken: “Wij hebben risico
gedefinieerd als het ontbreken van
succesfactoren, het is een risico om een

bedrijf te starten als bepaalde indicatoren
voor succes afwezig zijn.” 
De Russische ontleedde tientallen studies
om erachter te komen welke eigen-
schappen technologiebedrijven moeten
beschikken om succesvol te zijn. Uit haar
analyse bleek dat startende ondernemin-
gen die zwaar inzetten op productinno-
vatie het moeilijk hebben. “Vooral als je
geen financieel fall-back scenario hebt,
loop je een groot risico.” Het is evenmin
raadzaam om een markt te betreden
waarin de standaard voor de gebruikte
technologie nog niet vastligt. Grappig
genoeg blijkt dat het geen meetbaar
voordeel oplevert als je ervaring hebt met
het opzetten van een bedrijf.

Intuïtie 
Veel andere risico’s hangen samen met de
manier waarop ondernemers hun kansen
inschatten: dat gebeurt veelal intuïtief.
“Gebruik maken van je intuïtie is vaak
een bijzonder snelle en effectieve manier
om een situatie te beoordelen. Voor wie
een bedrijf wil beginnen, is het toch ver-
standiger om de dingen rationeel aan te
pakken,” vindt Podoynitsyna. Ze bracht
de belangrijkste ‘cognitive biases’ in
kaart: denkfouten die mensen maken
omdat ze een vertekend beeld van de wer-
kelijkheid hebben. Veel mensen denken
bijvoorbeeld structureel te positief. “Bij

Shell laten ze experts schatten of op een
bepaalde plek olie in de grond zit. In tien
procent van de gevallen is dat echt zo,
maar de experts geven vier keer zo vaak
het advies om te gaan boren.” 
Ook hebben mensen vaak een verkeerd
beeld van voorspellingen die ze in het
verleden gedaan hebben. Achteraf
hebben ze dan het idee dat ze destijds al
vermoedden dat die voorspelling wel eens
fout zou kunnen zijn. Verder blijken
mensen soms geen aandacht meer te
schenken aan de relevante cijfers als ze
voorzien worden van wat irrelevante
informatie over een bepaald onderwerp.
Podoynitsyna lacht: “Dat is echt heel
opvallend. Je geeft mensen eerst infor-
matie over de kans dat hun auto op korte
termijn kapot gaat, vervolgens vertel je ze
iets over de kleur en binnenbekleding van
de auto. Dan blijkt dat ze die laatste feiten
laten meewegen als je ze vraagt hoe lang
ze denken dat hun auto het nog doet.” 
In haar proefschrift noemt ze nog een
heel bekende fout: mensen baseren hun
verwachtingen vaak op toevallige per-
soonlijke ervaringen, in plaats van uit te
zoeken of die wel representatief zijn voor
de grotere wereld. De genoemde nadelen
van intuïtief denken zorgen er voor dat
ondernemers risico’s niet goed in-
schatten. Hoe meer ondernemers dit
soort denkfouten maken, hoe meer risico

ze geneigd zijn te nemen. Het is volgens
de onderzoekster dan ook heel belangrijk
dat de ondernemers zich bewust zijn van
de nadelen van intuïtie en ook proberen
op basis van feiten te redeneren. “Het zou
een goed idee zijn voor investeerders om
startende ondernemers te laten testen op
deze denkfouten. Dat is een van de
manieren om hen beter risico’s te laten
inschatten.”

Oplossingen
Het laatste deel van haar proefschrift
wijdt Podoynitsyna aan strategieën om
risico’s te managen. “We hebben vijf
manieren bekeken om risico’s te ver-
kleinen en bepaald in welke situaties je de
beste strategie kunt toepassen.” De een-
voudigste strategie is het vermijden van
risicovol handelen - ofwel ‘voorzichtig op-
bouwen’. Dat blijkt echter slecht te
werken voor nieuwe technologieonder-
nemingen. Ook het imiteren van concur-
renten helpt niet echt. Andere strate-
gieën, zoals het beïnvloeden van klanten
en concurrenten en het aangaan van
samenwerkingsverbanden, leveren wel
positieve resultaten op.
De vijfde strategie, ‘real options’, lijkt
betrekkelijk geschikt voor startende tech-
nologiebedrijven. Deze relatief nieuwe
strategie houdt in dat een onderneming
beperkt investeert in diverse producten
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NNaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntt
RRooeellaanndd  HHuuiijjiinnkk  vveerrtteelltt  vvaann
hheett  vveerrrraasssseennddee  ggeesspprreekk
ddaatt  hhiijj  ttiijjddeennss  zziijjnn  aaffssttuu--
ddeeeerrpprroojjeecctt  hhaadd..  ””IIkk  bbeellddee
mmeett  eeeenn  lleevveerraanncciieerr  oovveerr
eeeenn  oonnddeerrddeeeell  vvoooorr  mmiijjnn  oopp--
sstteelllliinngg..  TTooeenn  iikk  vveerrtteellddee
wwaaaarr  iikk  mmeeee  bbeezziigg  wwaass  vvrrooeegg
hhiijj  ooff  iikk  vvoooorr  hheemm  wwiillddee
kkoommeenn  wweerrkkeenn..””  HHuuiijjiinnkk
mmaaaakkttee  eeeerrsstt  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerr--
pprroojjeecctt  aaff  eenn  nnaamm  ddaaaarrnnaa  ddee
bbaaaann  aaaann..  
HHiijj  vvaatt  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  iinn  éééénn
zziinn  ssaammeenn..  ““IIkk  hheebb  eeeenn
ooppsstteelllliinngg  ggeebboouuwwdd  oomm  ddee
eeiiggeennsscchhaappppeenn  vvaann  mmaaggnnee--
ttiisscchhee  ttuunnnneelljjuunnccttiieess  ttee
bbeeppaalleenn..””  HHiijj  zzeeggtt  hheett  oopp
eeeenn  ttoooonn,,  aallssooff  iieeddeerreeeenn  ddaann
wweell  bbeeggrriijjpptt  wwaatt  hhiijj  ddooeett..
MMaaggnneettiisscchhee  ttuunnnneelljjuunnccttiieess
zziijjnn  nnaammeelliijjkk  ‘‘hhoott’’..  ZZee  zziitttteenn
iinn  ddee  hhaarrddeesscchhiijjfflleeeesskkoopp--
ppeenn..  ZZee  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  iinn
eelleekkttrroonniisscchhee  kkoommppaasssseenn,,
iinn  nnaavviiggaattiieeaappppaarraattuuuurr,,
mmoobbiieellee  tteelleeffoooonnss  eenn  iinn
mmaaggnneettiisscchhee  RRaamm--ggeehheeuu--
ggeennss..  DDeezzee  ggeehheeuuggeennss
zzoorrggeenn  eerr  vvoooorr  ddaatt  ddee
ccoommppuutteerr  ggeeeenn  ooppssttaarrttttiijjdd
nnooddiigg  hheeeefftt..  MMaaaarr  vvoooorr  ddeeggeennee  ddiiee  ddee  oonnttwwiikk--
kkeelliinngg  vvaann  mmaaggnneettiisscchhee  ttuunnnneelljjuunnccttiieess  hheeeefftt
ggeemmiisstt,,  wwiill  HHuuiijjiinnkk  bbeesstt  uuiittlleeggggeenn  hhooee  zzee  iinn
eellkkaaaarr  zziitttteenn..  HHeett  ppllaaaattjjee  ddaatt  hhiijj  ttoooonntt,,  lliijjkktt  oopp
eeeenn  dduubbbbeellee  bbootteerrhhaamm..  HHeett  bbrroooodd  iiss  vvaann  mmaagg--
nneettiisscchh  mmaatteerriiaaaall,,  hheett  bbeelleegg  ttuusssseenniinn  iiss  nniieett--
mmaaggnneettiisscchh..  ““DDee  wweeeerrssttaanndd  vvaann  ddee  jjuunnccttiiee
wwoorrddtt  bbeeppaaaalldd  ddoooorr  ddee  mmaaggnneettiissaattiieerriicchhttiinngg
vvaann  ddee  bbuuiitteennllaaggeenn,,  ddee  eelleekkttrrooddeenn..  WWiijjzzeenn  ddiiee
aalllleebbeeii  iinn  ddeezzeellffddee  rriicchhttiinngg,,  ddaann  iiss  ddee
wweeeerrssttaanndd  llaaaagg..  BBiijj  tteeggeennggeesstteellddee  mmaaggnneettii--
ssaattiieerriicchhttiinngg  iiss  ddee  wweeeerrssttaanndd  hhoooogg..””  DDee  mmaagg--
nneettiissaattiiee  iiss  ttee  ssttuurreenn,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  ttuunnnneell--
jjuunnccttiiee  bbrruuiikkbbaaaarr  iiss  aallss  mmaaggnneettiisscchhee  bbiittjjee::
hhooggee  wweeeerrssttaanndd  ssttaaaatt  vvoooorr  11,,  llaaggee  vvoooorr  00..
DDee  eeiiggeennsscchhaappppeenn  vvaann  eeeenn  jjuunnccttiiee  hhaannggtt  aaff
vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkttee  mmaatteerriiaalleenn::
““WWeellkkee  ssttooffffeenn  ggeebbrruuiikk  jjee,,  hhooee  ddiikk  mmaaaakk  jjee  ddee
llaaggeenn  --  ddaatt  hheeeefftt  iinnvvllooeedd  oopp  ddee  wweeeerrssttaanndd..””
HHuuiijjiinnkkss  vvaakkggrrooeepp  wwiillddee  ggrraaaagg  eeeenn  eexxttrraa  oopp--
sstteelllliinngg  oomm  ddee  kkaarraakktteerriissttiieekkeenn  vvaann  eeeenn

ssaammppllee  ssnneelllleerr  ttee  kkuunnnneenn  mmeetteenn..  HHiijj  mmaaaakkttee
hheett  oonnttwweerrpp  eenn  bboouuwwddee  hheett  aappppaarraaaatt..  ““DDaatt
kklliinnkktt  mmiisssscchhiieenn  aallss  ppuurree  wweerrkkttuuiiggbboouuww,,
mmaaaarr  oomm  ttee  wweetteenn  hhooee  ddiiee  ooppsstteelllliinngg  eerr  uuiitt
mmooeett  zziieenn,,  mmooeett  jjee  ddee  ffyyssiiccaa  ooookk  bbeeggrriijjppeenn..
DDaaaarroomm  hheebb  iikk  aalllleerrlleeii  ssiimmuullaattiieess  ggeemmaaaakktt
vvaann  ddee  jjuunnccttiieess..””  HHeett  wweerrkk  wwaass  ssoommss
ffrruussttrreerreenndd::  ““IIkk  wweeeett  nnoogg  ddaatt  iikk  vvaann  ggeelliijjkk--
nnaaaarr  wwiisssseellssttrroooomm  wwaass  oovveerrggeessttaapptt,,  oommddaatt
hheett  mmeett  ggeelliijjkkssttrroooomm  aalllleemmaaaall  nniieett  wweerrkkttee..
WWaaaarrnnaa  hheett  vveerrvvoollggeennss  mmeett  wwiisssseellssttrroooomm  ooookk
nniieett  wweerrkkttee..  GGeelluukkkkiigg  bblleeeekk  eerr  eerrggeennss  eeeenn
ffoouutt  ttee  zziitttteenn..””  HHiijj  llaaaatt  ddee  ggrraaffiieekk  zziieenn  vvaann  ddee
eeeerrssttee  ggeessllaaaaggddee  mmeettiinngg::  ddee  ssttrroooomm  sspprriinnggtt
pplloottss  vvaann  llaaaagg  nnaaaarr  hhoooogg..  ““DDiitt  wwaass  ggeewweellddiigg
oomm  ttee  zziieenn..  DDiitt  iiss  pprreecciieess  wwaatt  jjee  vveerrwwaacchhtt  aallss
hheett  bbiittjjee  oommssllaaaatt,,  dduuss  ttooeenn  wwiisstt  iikk  ddaatt  ddee
ooppsstteelllliinngg  hheett  ddeeeedd..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort

William Crookes-prijs voor plasmafysicus TU/e
PPrrooff..  ddrr..  RRiicchhaarrdd  vvaann  ddee  SSaannddeenn  vvaann  ddee  TTUU//ee  kkrriijjggtt  vvoollggeennddee  mmaaaanndd  ttiijjddeennss  ddee
EESSCCAAMMPPIIGG--ccoonnffeerreennttiiee  iinn  SSppaannjjee  ddee  WWiilllliiaamm  CCrrooookkeess  PPllaassmmaa  PPrriizzee  uuiittggeerreeiikktt  vvoooorr  zziijjnn
bbiijjddrraaggee  aaaann  ddee  ppllaassmmaaffyyssiiccaa..  DDee  pprriijjss  wwoorrddtt  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  uuiittggeerreeiikktt  eenn  iiss  bbeeddooeelldd  vvoooorr
oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddiiee  ttiieenn  ttoott  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ggeepprroommoovveeeerrdd  zziijjnn  --  hheett  iiss  eeeenn  zzooggee--
nnaaaammddee  ‘‘mmiidd--ccaarreeeerr’’--pprriijjss..
VVaann  ddee  SSaannddeenn  iiss  ssiinnddss  22000000  hhoooogglleerraaaarr  iinn  ddee  vvaakkggrrooeepp  ‘‘PPllaassmmaa  aanndd  MMaatteerriiaallss
PPrroocceessssiinngg’’  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee..  IInn  eeeenn  rreeaaccttiiee  zzeeggtt  ddee  pprriijjss--
wwiinnnnaaaarr  ddaatt  zziijjnn  ggrrooeepp  oopp  zziijjnn  vvaakkggeebbiieedd  wwoorrddtt  ggeezziieenn  aallss  eeeenn  vvaann  ddee  bbeessttee  iinn  ddee  wweerreelldd..
““WWee  hheebbbbeenn  tteecchhnniieekkeenn  oonnttwwiikkkkeelldd  oomm  mmeett  ppllaassmmaa’’ss  dduunnnnee  llaaggeenn  ttee  mmaakkeenn  vvoooorr
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  zzoonnnneecceelllleenn..  DDeezzee  ppllaassmmaaddeeppoossiittiiee  wwoorrddtt  nnuu  oonnddeerr  mmeeeerr  ttooeeggeeppaasstt  ddoooorr
zzoonnnneecceelllleennffaabbrriikkaanntt  OOTTBB  SSoollaarr..””
DDee  pprriijjss  oommvvaatt  eeeenn  ggeellddbbeeddrraagg  vvaann  dduuiizzeenndd  eeuurroo,,  eeeenn  ddiipplloommaa  eenn  ggrraattiiss  vveerrbblliijjff  bbiijj  ddee
ccoonnffeerreennttiiee  iinn  GGrraannaaddaa  wwaaaarr  ddee  uuiittrreeiikkiinngg  ppllaaaattssvviinnddtt..

‘Nederlandse Nobelprijzen’ gaan voorbij aan TU/e
MMaaaannddaagg  22  jjuunnii  zziijjnn  ddee  wwiinnnnaaaarrss  bbeekkeennddggeemmaaaakktt  vvaann  ddee  SSppiinnoozzaapprreemmiieess  vvaann  22000088..  DDee
pprreemmiieess  vvaann  aannddeerrhhaallff  mmiilljjooeenn  eeuurroo,,  ddoooorr  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  OOrrggaanniissaattiiee  vvoooorr
WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk  OOnnddeerrzzooeekk  ((NNWWOO))  ggeeaaffffiicchheeeerrdd  aallss  ddee  ‘‘NNeeddeerrllaannddssee  NNoobbeellpprriijjzzeenn’’,,
wwoorrddeenn  iinn  nnoovveemmbbeerr  uuiittggeerreeiikktt..  DDee  ggeelluukkkkiiggeenn  zziijjnn  kkiinnddeerrnneeuurroollooggee  pprrooff..  ddrr..  MMaarrjjoo  vvaann
ddeerr  KKnnaaaapp  ((VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt)),,  lleetttteerrkkuunnddiiggee  pprrooff..  ddrr..  JJooeepp  LLeeeerrsssseenn  ((UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann
AAmmsstteerrddaamm)),,  nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  pprrooff..  ddrr..  TThheeoo  RRaassiinngg  ((NNiijjmmeeggeenn)),,  eenn  mmiiccrroobbiioolloooogg  pprrooff..  ddrr..
WWiilllleemm  ddee  VVooss  ((WWaaggeenniinnggeenn))..
DDee  NNWWOO--SSppiinnoozzaapprreemmiieess  wwoorrddeenn  ssiinnddss  11999955  jjaaaarrlliijjkkss  uuiittggeerreeiikktt..  PPrrooff..  ddrr..  BBeerrtt  MMeeiijjeerr,,
vveerrbboonnddeenn  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  wwaass  iinn  22000011  ddee  llaaaattssttee  TTUU//ee’’eerr  ddiiee
ddee  pprriijjss  kkrreeeegg..  PPrrooff..  ddrr..  RRuuttggeerr  vvaann  SSaanntteenn  ((eevveenneeeennss  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee))
ggiinngg  hheemm  iinn  11999977  vvoooorr..

constant. Eerst wordt deze lager en na
een bepaalde tijd weer hoger en uitein-
delijk blijft deze wel constant.”

Wat gebeurt er eigenlijk? Tufano: “Als je
het polybuteen mengt, zullen in eerste
instantie moleculen van deze stof zich
buiten de druppel begeven. Dit heet
diffusie. We vermoedden dat dit komt,
omdat deze stof veel kleine moleculen
heeft die gemakkelijker uit de druppel
ontsnappen dan grotere moleculen.”
Daarom herhaalde ze de experimenten
met een stof die veel minder van deze
kleine moleculen heeft. “En inderdaad,
daar zie je dat de oppervlaktespanning
veel minder in de tijd veranderd. Een
duidelijk verschil.”

Brug 
“Een ander effect van de moleculen die
uit de druppel migreren, is dat zij als het
ware een brug vormen naar een andere
druppel in de buurt en dat hierdoor
druppels makkelijker samengaan.
Druppeltjes zonder kleine moleculen
doen dat niet. Ook als de druppels heel
dicht bij elkaar worden gehouden, gaan
ze niet samen. Ze stoten elkaar zelfs af.”

Tufano vertelt dat er nog iets bijzonders
aan de hand is: “Volgens de theorie
zouden druppels niet groter kunnen
worden dan een bepaalde kritieke
waarde. Als ze groter worden, zouden ze
opbreken. Deze druppels werden echter
groter dan voorspeld.”

Een ander deel van haar onderzoek
richtte zich op het gedrag van druppels
met een beperkte bewegingsruimte.
Tufano legt uit: “Druppels die de vrijheid
hebben, liggen een beetje scheef. Een
soort scheve ellipsen, als je ze van de

zijkant zou kunnen bekijken. Wij konden
dat niet daadwerkelijk bekijken, maar we
konden de hoek wel afleiden met een
formule en van de druppelvorm vanaf de
bovenkant gezien. Als druppels in de
verdrukking zitten, gaan ze horizontaal
liggen en hebben dus een hellingshoek
van nul graden. Dit komt goed overeen
met modellen. Dat effect van de wanden
is aanwezig voor ingesloten druppels,
waar de diameter van een druppel
vergelijkbaar is met de afstand tussen 
de twee wanden.”

Parelkettingen
Tufano heeft dit effect systematisch
bestudeerd. “Als je het mengsel bijvoor-
beeld langzaam over elkaar schuift in
zo’n beperkte ruimte, krijg je een parel-
kettingachtige structuur, en zelfs lange
draden, die je nooit zou krijgen als de
druppels vrij stromen”, vertelt ze. “Zo
kun je bijvoorbeeld semiconductors
maken of een sterke vezel.”
Tufano is zeer te spreken over de samen-
werking in haar vakgroep Materials
Technology en over de onderzoeksfacili-
teiten van de TU/e. “De apparatuur is hier
uitstekend en er is heel veel mogelijk.
Hierdoor kun je eenvoudig datgene
onderzoeken wat je wilt. Je hoeft niet heel
lang te wachten voor je aan de slag kunt.
Ook mijn promotor en copromotor gaven
mij de vrijheid om beslissingen te nemen
over mijn onderzoek. Natuurlijk ben ik
daarbij de nodige doodlopende paden
ingeslagen en weer uitgelopen. Dat is
onvermijdelijk, maar erg leerzaam. Ik zat
hier zeker niet in de verdrukking.”/.

zolang er nog onzekerheid in de markt is.
Pas als duidelijk wordt welk product de
beste kans maakt, schakelt het bedrijf
hier definitief op over.
De optimale strategie blijkt ook afhan-
kelijk van het type product. “Er zijn
producten waarbij het aantal gebruikers
mede bepaalt of het product succesvol is,
zoals bij faxmachines of MSN. Andere
producten zijn weer afhankelijk van
gerelateerde diensten of software: voor

spelcomputers moeten natuurlijk wel
games te koop zijn.”
Podoynitsyna zegt veel plezier te hebben
beleefd aan haar promotie. Ze hoopt dat
ze haar onderzoek nog een tijdje aan de
TU/e kan voortzetten. “Er zijn nog wat
losse eindjes die ik aan elkaar wil knopen,
en ik hoop echt dat onze bevindingen
opgepikt worden door het
bedrijfsleven.”/.

CCaarrmmeellaa  TTuuffaannoo  ((11997777,,  NNaappeellss  IIttaalliiëë))  ssttuuddeeeerrddee  CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aaaann  ddee  FFeeddeerriiccoo  IIII,,
UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNaappeellss..  ZZee  bbeehhaaaallddee  hhaaaarr  mmaasstteerrss  mmeett  eeeenn  tthheessiiss  oovveerr  ppoollyymmeerreenn  mmeennggsseellss..
IInn  22000044  bbeeggoonn  zzee  bbiijj  ddee  vvaakkggrrooeepp  MMaatteerriiaallss  TTeecchhnnoollooggyy  oonnddeerr  bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  GGeerrrriitt
PPeetteerrss,,  PPaattrriicckk  AAnnddeerrssoonn  eenn  PPrrooff..  HHaann  MMeeiijjeerr..  EEeenn  ddeeeell  vvaann  hhaaaarr  eexxppeerriimmeenntteenn  vvooeerrddee  zzee
uuiitt  iinn  LLeeuuvveenn  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  pprrooff..  PPeetteerr  vvaann  PPuuyyvveellddee..  WWooeennssddaagg    44  jjuunnii  vveerrddeeddiiggddee
zzee  hhaaaarr  pprrooeeffsscchhrriifftt  ‘‘EEffffeeccttss  ooff  mmuuttuuaall  ddiiffffuussiioonn  oonn  mmoorrpphhoollooggyy  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ppoollyymmeerr
bblleennddss’’  iinn  CCoolllleeggeezzaaaall  44  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm

Ksenia Podoynitsyna. Foto: Rien Meulman
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Eindhoven hoofdst
Steeds meer (ex)topsporters werkz

“Als je de landelijke nummer
één wilt zijn, zul je een aantal
dingen moeten hebben. Je kunt
dit ten slotte alleen bereiken als
je op alle gebieden de beste
kwaliteit kan bieden. Niet
alleen de studentenstaf maar
ook de accommodatie is een
belangrijke factor. De
accommodatie moet zowel
gevoelsmatig als functioneel
goed zijn en de docentenstaf
moet met alle geledingen van
studenten kunnen werken. We
besteden daarom veel aandacht
aan beide aspecten. We houden
geregeld onze faciliteiten tegen
het licht en kijken naar
eventuele verbeteringen.
Studenten moeten zich thuis-
voelen in het sportcentrum.
Het moet ze alle voorzieningen
bieden, waarbij iedereen op
eigen niveau kan sporten.” 

Wim Koch, directeur van het
Studentensportcentrum, is
ambitieus. Van hem krijgen
recreanten echter evenveel
kansen als de echte toppers.
Het is een belangrijk ijkpunt
voor het het aantrekken van
sportdocenten. “Als je kijkt
naar onze trainers en coaches,
zie je dat het echt niet alleen
maar oud-topsporters zijn. Wij
zoeken toptrainers en top-
coaches maar hun verleden als
sporter is niet doorslaggevend.
Als we kunnen kiezen, dan
heeft een voormalige topsporter
wel een stapje voor. Een topper
kan veel meegeven uit eigen
ervaring. Andere voordelen zijn
dat aansprekende namen extra
publiciteit opleveren en
sportende studenten moti-
veren. Maar wij nemen
niemand aan als we niet zeker
weten of die persoon ook daad-

werkelijk les kan geven. Aan
een topsporter die alleen les wil
geven aan andere topsporters
hebben wij niets. De meeste
studenten zijn namelijk
recreanten die hun sport zo
goed mogelijk willen bedrijven.
Alle docenten moeten daaraan
meewerken. Beginnende
sporters moeten gebruik
kunnen maken van de expertise
van onze (ex)topsporters.
Gelukkig zie je dat deze
trainers en coaches een breed
spectrum hebben en erg goed
en geduldig zijn met de (begin-
nende) recreanten. Wij evalu-
eren jaarlijks alle trainers en
kijken samen met hen hoe ze
hun vaardigheden kunnen ver-
beteren. Alle sportdocenten
volgen daarom extra opleidin-
gen en cursussen om een zo
hoog mogelijk niveau te halen.” 

Geëngageerde,
mondige en
gemoti-
veerde

Studentensport/L
Foto’s/Bart van

Op de vijftigste edit
Nederlandse Studenten K

haalden Eindhovense s
weekeinde de eerste pla
doel van de Technische U

Hogescholen bereikt
hoofdstad van de Nederla

Wim Koch, voormalig to
recteur van het Studente

klaart het

Wim Koch

WWiimm  KKoocchh  ssppeeeellddee  jjaarreennllaanngg  eerreeddiivviissiiee  vvoolllleeyybbaall  eenn
kkwwaamm  112277  kkeeeerr  uuiitt  vvoooorr  OOrraannjjee..  DDee  vvoooorrmmaalliiggee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  lloooopptt  aall  ssiinnddss  11998855  rroonndd  oopp  hheett  SSttuuddeenntteenn--
ssppoorrttcceennttrruumm..  SSiinnddss  22000066  iiss  hhiijj  eerr  ddiirreecctteeuurr..  KKoocchh
bbeeggoonn  aallss  ttrraaiinneerr  vvaann  HHaajjrraaaa  eenn  wweerrdd  vviieerr  jjaaaarr  llaatteerr
hhooooffddccooaacchh..  HHiijj  bbrraacchhtt  HHaajjrraaaa  vvaann  ddee  ddeerrddee  ddiivviissiiee  nnaaaarr
ddee  eeeerrssttee  ddiivviissiiee..  TTooeenn  hhiijj  oopp  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  bbeeggoonn,,  hhaadd  HHaajjrraaaa  ggeeeenn  ddaa--
mmeessppllooeeggeenn..  DDaaaarr  hheeeefftt  hhiijj  vveerraannddeerriinngg  iinn  ggeebbrraacchhtt..
BBeehhaallvvee  ccooaacchheenn  vvaann  HHaajjrraaaa,,  wwaass  hhiijj  iinn  11999999  aassssiisstteenntt--
bboonnddssccooaacchh  vvaann  hheett  nnaattiioonnaallee  mmaannnneenn  vvoolllleeyybbaalltteeaamm
ddaatt  eeeenn  vviijjffddee  pplleekk  hhaaaallddee  ttiijjddeennss  ddee  OOllyymmppiisscchhee
SSppeelleenn  vvaann  SSyyddnneeyy..  NNaa  ddee  ssppeelleenn  rriicchhttttee  hhiijj  zziicchh  wweeeerr
vvoolllleeddiigg  oopp  HHaajjrraaaa..
““TTooeenn  iikk  iinn  11998855  hhiieerr  kkwwaamm,,  wweerrdd  hheett  eeeerrssttee  mmaannnneenn--
tteeaamm  vvaann  HHaajjrraaaa  nnoogg  ggeeccooaacchhtt  ddoooorr  AAddrrii  BBaaaann..  HHiijj  wwaass
ddeessttiijjddss  ddee  bbeeooooggddee  ooppvvoollggeerr  vvaann  PPhhiilliippss--ttooppmmaann  CCoorr
BBoooonnssttrraa..  BBaaaann  wwaass  oouudd--lliidd  vvaann  HHaajjrraaaa  eenn  hhaadd  hheett
ccooaacchheenn  oopp  zziicchh  ggeennoommeenn..  HHaajjrraaaa  iiss  ssiinnddss  ddiiee  jjaarreenn

fflliinnkk  ggeeggrrooeeiidd..  HHeett  iiss  mmooooii  oomm  ttee  zziieenn  ddaatt  ddee  vveerreenniiggiinngg
zziicchh  zzoo  kknnaapp  kkaann  hhaannddhhaavveenn  iinn  ddee  bboovveennssttee  rreeggiioonneenn
vvaann  hheett  vvoolllleeyybbaall..  HHeett  bblliijjfftt  tteenn  sslloottttee  ttoocchh  eeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..  HHeett  iiss  eeeenn  kkoommeenn  eenn  ggaaaann  vvaann
ssppeelleerrss..  DDiitt  ggeellddtt  nnaattuuuurrlliijjkk  ooookk  vvoooorr  aannddeerree
ssttuuddeenntteenntteeaammss,,  zzooaallss  ddee  zzaaaallvvooeettbbaallvveerreenniiggiinngg
TTootteellooss,,  ddiiee  aall  jjaarreenn  iinn  ddee  eerreeddiivviissiiee  ssppeeeelltt..
SSttuuddeenntteennssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn  zziijjnn  bbeellaannggrriijjkk..  SSiinnddss
11995577  iiss  mmeenn  eerr  bbiijj  ddee  TTUU//ee  vvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  aaccttiieeff
bbeewweeggeenn  eeeenn  ppoossiittiieeff  eeffffeecctt  hheeeefftt  oopp  ddee  ssttuuddiiee  eenn  zziijjnn
vveeeell  ssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  ooppggeerriicchhtt..  DDeezzee
vveerreenniiggiinnggeenn  oorrggaanniisseerreenn  aalllleess  zzeellff..  NNiieett  aalllleeeenn  ccoomm--
ppeettiittiieess  mmaaaarr  ooookk  ((iinntteerr))nnaattiioonnaallee  ttooeerrnnooooiieenn..  WWiijj
zzoorrggeenn  ‘‘sslleecchhttss’’  vvoooorr  ddee  aaccccoommmmooddaattiiee  eenn  ddee
ddoocceenntteenn..  BBeehhaallvvee  ggeezzoonnddee  ssppoorrtt,,  bbiieeddeenn  ddee  vveerreennii--
ggiinnggeenn  ooookk  ddee  kkaannss  aaaann  ssttuuddeenntteenn  oomm  zziicchh  mmeett
bbeessttuuuurrlliijjkkee  ffuunnccttiieess  bbeezziigg  ttee  hhoouuddeenn..  EEeenn  wwiinn--wwiinn
ssiittuuaattiiee  vvoooorr  iieeddeerreeeenn..””

Misha Latuhihin
MMiisshhaa  LLaattuuhhiihhiinn  hheeeefftt  227733  iinntteerrllaannddss  oopp  zziijjnn  nnaaaamm  ssttaaaann  eenn
nnaamm  ddeeeell  aaaann  ddiivveerrssee  EEKK’’ss,,  WWKK’’ss  eenn  ttwweeee  OOllyymmppiisscchhee
SSppeelleenn..  HHooooggtteeppuunntt  vvoooorr  ddee  ssppeellvveerrddeelleerr  iiss  hheett  oollyymmppiisscchh
ggoouudd  oopp  ddee  ssppeelleenn  vvaann  11999966  iinn  AAttllaannttaa..  TTeerrwwiijjll  hhiijj  nnoogg  aaccttiieeff
iiss  iinn  ddee  nnaattiioonnaallee  eerreeddiivviissiiee,,  hhaaaalltt  hhiijj  zziijjnn  ttrraaiinneerrsslliicceennttiiee
eenn  ggaaaatt  ddaammeess--  eenn  hheerreenntteeaammss  ccooaacchheenn..  IInn  22000066  wwoorrddtt  hhiijj
bbeennaaddeerrdd  ddoooorr  WWiimm  KKoocchh..  DDiiee  wwiill  hheemm  aallss  zziijjnn  ooppvvoollggeerr..
LLaattuuhhiihhiinn  iiss  ssiinnddssddiieenn  hhooooffddccooaacchh  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiittss--
ppllooeegg  HHaajjrraaaa  eenn  ttrraaiinntt  eennkkeellee  ddaammeess--  aallss  hheerreenntteeaammss..
VVeerrddeerr  ccooöörrddiinneeeerrtt  hhiijj  eeeenn  aaaannttaall  ccooaacchheess  vvaann  aannddeerree
ssppoorrtteenn  bbiinnnneenn  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..

““HHeett  bbeehhaalleenn  vvaann  ddee  oollyymmppiisscchhee  mmeeddaaiillllee  iiss  ddee  mmooooiissttee
pprreessttaattiiee  iinn  mmiijjnn  aaccttiieevvee  ssppoorrttccaarrrriièèrree..  HHeett  hheeeefftt  eeeenn  bbee--
ppaaaallddee  rruusstt  ggeebbrraacchhtt  iinn  mmiijjnn  llooooppbbaaaann..  SSiinnddssddiieenn  wwoorrdd  iikk
eecchhtt  rruussttiiggeerr  wwaakkkkeerr..  HHeett  wweerrkkeenn  oopp  hheett  SSttuuddeenntteenn--
ssppoorrttcceennttrruumm  iiss  eeeenn  llooggiisscchhee  ssttaapp  iinn  mmiijjnn  ccaarrrriièèrree..  IIkk  zziiee
vveeeell  uuiittddaaggiinnggeenn  eenn  rraaaakkvvllaakkkkeenn  mmeett  wwaatt  iikk  ddee  llaaaattssttee  vviijjff
jjaaaarr  ddaaaarrvvoooorr  hheebb  ggeeddaaaann..  IInn  mmiijjnn  ssttuuddeenntteennttiijjdd  oopp  FFoonnttyyss
hhooggeesscchhoolleenn  wwaass  hheett  nnoogg  nniieett  mmooggeelliijjkk  oomm  ggeebbrruuiikk  ttee
mmaakkeenn  vvaann  ddee  ffaacciilliitteeiitteenn  vvaann  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..
IIkk  ttrraaiinnddee  zzeellff  ggeennooeegg  bbiijj  mmiijjnn  cclluubb  eenn  hhaadd  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm
nniieett  eecchhtt  nnooddiigg..  IIkk  bbeenn  bblliijj  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntteenn  vvaann  FFoonnttyyss
tteeggeennwwoooorrddiigg  wweell  ddiiee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  hheebbbbeenn..  HHeett  iiss  aalllleeeenn
jjaammmmeerr  ddaatt  zzee  eerr  nnoogg  ttee  wweeiinniigg  ggeebbrruuiikk  vvaann  mmaakkeenn..  SSppoorrtteenn
iiss  nnaammeelliijjkk  hheeeell  bbeellaannggrriijjkk  iiss  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn..  HHeett  iiss  nniieett
aalllleeeenn  ggeezzoonndd,,  mmaaaarr  ooookk  eeeenn  ggooeeddee  aafflleeiiddiinngg  vvoooorr  ddee  ddaaggee--
lliijjkkssee  oopplleeiiddiinngg..  BBoovveennddiieenn  bboouuwweenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  eeeenn
ssoocciiaaaall  nneettwweerrkk  oopp  bbuuiitteenn  ddee  eeiiggeenn  ssttuuddiiee..  SSttuuddeenntteenn  ddiiee
ccoonnssttrruuccttiieeff  ttrraaiinneenn,,  nneemmeenn  ddaatt  mmeeee  iinn  hhuunn  vveerrddeerree  mmaaaatt--
sscchhaappppeelliijjkkee  ccaarrrriièèrree..  OOookk  vvoooorr  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm  iiss  hheett  eeeenn
eennoorrmm  pplluussppuunntt  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  vvaann  FFoonnttyyss  eerr  kkoommeenn
ssppoorrtteenn..  HHeett  zzaall  hheett  nniivveeaauu  vvaann  aallllee  ssppoorrtteenn  ooppkkrriikkkkeenn,,
oommddaatt  eerr  mmeeeerr  ppootteennttiiëëllee  ttaalleenntteenn  aaaannwweezziigg  zziijjnn..””
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tad studentensport
zaam voor Studentensportcentrum

studenten die naar een bepaald
niveau toe willen werken. Dat is
volgens Koch het leuke van het
Studentensportcentrum. En de
betrokkenheid van de do-
centen. “Dat blijkt bijvoorbeeld
wanneer ze vertrekken. Ze
dragen zelf geschikte opvolgers
aan. Er ontstaat vanzelf een
groot netwerk waardoor je
steeds goede mensen terug-
krijgt. Het zorgt voor conti-
nuïteit.”

Voltijdbaan
Het Studentensportcentrum
kan de meeste trainers en
coaches geen voltijdbaan
bieden. De sportdocenten
draaien vaak aanvullende uren
bij gemeentelijke accommo-
daties zoals de schaatsbaan.
Koch: “Zo is het voor ons toch

mogelijk om de juiste mensen
binnen te halen.” 

De TU/e heeft met de
gemeente

Eindhoven,
Fontys

Hogescholen, ROC, Plein-
college St. Joris en het
Olympisch Netwerk Brabant
een convenant getekend.
Bedoeld om topsporters en
talenten ondersteuning te
bieden, zodat zij hun sport
kunnen combineren met hun
studie. Iedere onderwijs-
instelling heeft een topsport-
coördinator die de sportende
studenten individueel kan
begeleiden en ondersteunen.
Dankzij het convenant kunnen
jongeren vanaf de middelbare
school tot aan het einde van
hun studie een aangepast
programma volgen. Koch
benadrukt dat de studie altijd
voorop staat.

Het Studentensportcentrum
wil meer zijn dan de nationale
nummer één van de studen-
tensport. Het is de bedoeling
om zo veel mogelijk studenten
aan het sporten te krijgen.
Momenteel heeft zeventig
procent van de TU/e-studenten
een sportkaart. Op Fontys
Hogeschool komt twintig
procent van de studenten naar
het Studentensportcentrum.
Van Koch mogen deze aantallen
omhoog. Meer aanloop levert
meer leden op voor de studen-
tensportverenigingen. En dat
leidt tot bredere selecties van de
diverse sportteams, waardoor
sporten op hoog niveau mo-
gelijk blijft, zo redeneert Koch. 

“We hebben alles in huis. Voor
zowel recreant als topsporter.
En met een jaartarief van 69
euro per jaar, zijn alle
ingrediënten aanwezig om de
nummer één van Nederland te
blijven.”/.

Luuk Bogmans
n Overbeeke
tie van het Groot

Kampioenschap in Delft
studenten afgelopen
ats. Daarmee lijkt het
Universiteit en Fontys
t. Eindhoven is de
andse studentensport.
opvolleyballer en di-
ensportcentrum, ver-
succes. 

Dylan Bennett

HHiijj  iiss  nneett  tteerruugg  uuiitt  AAmmeerriikkaa  wwaaaarr  hhiijj  ttwweeee  ttooeerrnnooooiieenn
ssppeeeellddee  eenn  éééénn  kkeeeerr  ddee  ffiinnaallee  hhaaaallddee..  MMeett  zziijjnn  ddrruukkkkee
pprrooggrraammmmaa  lliijjkktt  hheett  bbiijjnnaa  oonnmmooggeelliijjkk  oomm  ssqquuaasshhlleess  ttee
ggeevveenn  mmaaaarr  DDyyllaann  BBeennnneetttt  hheeeefftt  ddaatt  ggooeedd  ooppggeelloosstt..  BBiijj
zziijjnn  aaffwweezziigghheeiidd  nneeeemmtt  zziijjnn  vvaaddeerr  ddee  lleesssseenn  oovveerr..  VVaaddeerr
BBeennnneetttt  hheeeefftt  eeeenn  eeiiggeenn  ssqquuaasshhcceennttrruumm..  DDee  jjoonnggee
DDyyllaann  kkrreeeegg  hheett  dduuss  mmeett  ddee  ppaapplleeppeell  iinnggeeggootteenn..  HHiijj  iiss
ssiinnddss  zziijjnn  aacchhttttiieennddee  pprrooffeessssiioonnaall  eenn  ssttaaaatt  mmoommeenntteeeell
5511ssttee  oopp  ddee  wweerreellddrraanngglliijjsstt..  ZZeellff  hheeeefftt  DDyyllaann  oopp  SStt..  JJoorriiss
ggeezzeetteenn..  EEeenn  zzooggeehheetteenn  LLOOOOTT--sscchhooooll  ((LLaannddeelliijjkk
OOvveerrlleegg  OOnnddeerrwwiijjss  eenn  TTooppssppoorrtt)),,  zzooddaatt  hhiijj  zziijjnn  mmiiddddeell--
bbaarree  sscchhoooollssttuuddiiee  eenn  hheett  ssqquuaasshheenn  ggooeedd  kkoonn  ccoomm--
bbiinneerreenn..  

““OOpp  sscchhooooll  kkrreeeegg  iikk  aallllee  rruuiimmttee  oomm  mmiijjnn  ssppoorrtt  ttee  bbee--
ooeeffeenneenn..  IIkk  ssppeeeellddee  ddeessttiijjddss  vveeeell  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ttooeerr--
nnooooiieenn  wwaaaarrddoooorr  iikk  nnoogg  wweell  eeeennss  lleesssseenn  mmiissttee..  EEeenn
LLOOOOTT--sscchhooooll  bbiieeddtt  eeeenn  aaaannggeeppaasstt  lleessrroooosstteerr..  AAllss  jjee
lleesssseenn  mmiissttee,,  kkoonn  jjee  ddiiee  mmeett  bbiijjlleesssseenn  iinnhhaalleenn..  NNaa  ddee
mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll  bbeesslloooott  iikk  hheelleemmaaaall  vvoooorr  mmiijjnn  ssppoorrtt

ttee  ggaaaann..  NNuu  ttrraaiinn  iikk  ddaaggeelliijjkkss  vviieerr  uuuurr  eenn  bbeenn  vvaaaakk  iinn  hheett
bbuuiitteennllaanndd  vvoooorr  ttooeerrnnooooiieenn..  MMiijjnn  bbeessttee  rraannkkiinngg  iiss
ppllaaaattss  vveeeerrttiigg  eenn  oonnddaannkkss  ddaatt  iikk  nnuu  iieettss  bbeenn  aaffggeezzaakktt,,
wwiill  iikk  ddoooorr  eexxttrraa  kkrraacchhttttrraaiinniinngg  vvoooorr  hheett  eeiinndd  vvaann  hheett
jjaaaarr  ttwwiinnttiigg  ppllaaaattsseenn  ssttiijjggeenn..  IIkk  bbeenn  ppaass  2233  jjaaaarr  dduuss  iiss
nnoogg  vveeeell  mmooggeelliijjkk..  IIkk  mmaaaakk  mmiisssscchhiieenn  nnoogg  wweell  mmeeee  ddaatt
ssqquuaasshheenn  eeeenn  oollyymmppiisscchhee  ssppoorrtt  wwoorrddtt..  AAllss  iikk  zziiee  wweellkkee
ssppoorrtteenn  wweell  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggdd  zziijjnn  oopp  ddee  ssppeelleenn,,  ssnnaapp
iikk  nniieett  wwaaaarroomm  ssqquuaasshheenn  aaffwweezziigg  iiss..  
WWaannnneeeerr  iikk  iinn  NNeeddeerrllaanndd  bbeenn,,  hhaaaall  iikk  vveeeell  pplleezziieerr  uuiitt  ddee
ttrraaiinniinnggeenn  ddiiee  iikk  ggeeeeff  oopp  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm..  HHeett  mmaaaakktt
mmiijj  nniieett  uuiitt  ooff  hheett  bbeeggiinnnneennddee  ooff  ggeevvoorrddeerrddee  ssqquuaasshheerrss
zziijjnn..  AAllss  hheett  nniivveeaauu  bbiinnnneenn  ddee  ggrrooeepp  nniieett  ttee  vveerr  uuiitt
eellkkaaaarr  lliiggtt,,  iiss  ddaatt  hheett  lleeuukkssttee..  DDaann  lleerreenn  zzee  hheett  mmeeeessttee..
DDee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  eerrgg  lleeeerrggiieerriigg  eenn  vveeeell  vvaann  hheenn  zziiee  iikk
tteerruugg  oopp  eeeenn  vvoollggeennddee  ccuurrssuuss..  DDaatt  iiss  pprriimmaa..  WWaanntt  wwiiee
hhaarrdd  ssttuuddeeeerrtt,,  mmooeett  aaff  eenn  ttooee  lleekkkkeerr  bbeewweeggeenn..  SSppoorrtteenn
iiss  ddaaaarr  ggooeedd  vvoooorr,,  ooff  hheett  nnuu  ssqquuaasshh  iiss  ooff  eeeenn  vvaann  ddee  vveellee
aannddeerree  ssppoorrtteenn..””  

Frouke Oonk
SSiinnddss  hheett  wwiinntteerrsseeiizzooeenn  vvaann  22000077  ggeeeefftt  FFrroouukkee  OOoonnkk
sscchhaaaattssttrraaiinniinnggeenn  aaaann  ssttuuddeenntteenn  vvaann  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..  ZZeellff  sscchhaaaattssttee  zzee  bbiijjnnaa  ttiieenn
jjaaaarr  llaanngg  oopp  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  nniivveeaauu..  ZZee  ssttoonndd  mmeeeerrddeerree
kkeerreenn  oopp  hheett  ppooddiiuumm  bbiijj  hheett  NNKK  sspprriinntt  eenn  ooookk  iinntteerr--
nnaattiioonnaaaall  bbeekklloomm  zzee  aaff  eenn  ttooee  hheett  ppooddiiuumm..  IInn  22000077
mmooeesstt  zzee  hheellaaaass  aaffsscchheeiidd  nneemmeenn  aallss  aaccttiieevvee  sscchhaaaattsssstteerr
vvaannwweeggee  eeeenn  aaaannhhoouuddeennddee  ddiijjbbeeeennbblleessssuurree..
TTeeggeennwwoooorrddiigg  ggeeeefftt  zzee  cclliinniiccss  eenn  wweerrkktt  zzee  vvoooorr  PPeerrffeecctt
TTrraaiinniinngg..

““NNaaddaatt  iikk  hhaadd  bbeessllootteenn  oomm  ttee  ssttooppppeenn  mmeett  mmiijjnn  sscchhaaaattss--
ccaarrrriièèrree,,  wweerrdd  iikk  ddoooorr  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  ggee--
vvrraaaaggdd  oomm  lleess  ttee  kkoommeenn  ggeevveenn..  ZZeellff  hheebb  iikk  hheellaaaass  nnooooiitt
ggeessttuuddeeeerrdd..  IIkk  wwaass  aallttiijjdd  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd  eenn  ddaatt  vviieell
nniieett  ttee  ccoommbbiinneerreenn  mmeett  ddee  ssttuuddiiee  ggrraaffiisscchhee  vvoorrmmggeevviinngg..
OOmmggeekkeeeerrdd  vviinndd  iikk  hheett  wweell  bbeellaannggrriijjkk  oomm  eeeenn  ssttuuddiiee  ttee
ccoommbbiinneerreenn  mmeett  ssppoorrtt..  IIkk  hhoooorr  ssttuuddeenntteenn  vvaaaakk  zzeeggggeenn
ddaatt  zzee  ttee  mmooee  zziijjnn  eenn  ddaaaarroomm  oopp  ddee  bbaannkk  ggaaaann  hhaannggeenn..
DDeeggeennee  ddiiee  zziicchh  ddaaaarroovveerrhheeeenn  zzeetttteenn  eenn  ttoocchh  ggaaaann
ssppoorrtteenn,,  kkrriijjggeenn  eeeenn  mmeennttaallee  vveerrffrriissssiinngg  ddiiee  vvoooorr  nniieeuuwwee
eenneerrggiiee  zzoorrggtt..  
IIkk  vviinndd  hheett  eerrgg  lleeuukk  oomm  ttee  ttrraaiinneenn  mmeett  eeeenn  ggrrooeepp  eenn  iikk
mmeerrkk  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntteenn  zziicchhzzeellff  iinn  ddee  lloooopp  vvaann  ddee  ttrraaii--
nniinnggeenn  bbeetteerr  lleerreenn  kkeennnneenn..  HHeett  iiss  mmooooii  oomm  ttee  zziieenn  ddaatt
iieeddeerreeeenn  oopp  zziijjnn  eeiiggeenn  nniivveeaauu  eeeenn  ddooeell  hheeeefftt..  ZZee  wweerrkkeenn
eerr  aalllleemmaaaall  hhaarrdd  aaaann  eenn  zzee  ggrrooeeiieenn  ddoooorr  hhuunn  ggrreettiigghheeiidd..
HHeett  eenniiggee  llaassttiiggee,,  vvoooorr  mmiijj,,  iiss  ddaatt  zzee  aalllleeeenn  ttrraaiinneenn  iinn  hheett
wwiinntteerrsseeiizzooeenn..  JJee  zzoouu  ggrraaaagg  ddiiee  ggrrooeeii  wwiilllleenn  ddoooorrzzeetttteenn
iinn  hheett  zzoommeerrsseeiizzooeenn..  MMaaaarr  ssttuuddeenntteenn  hheebbbbeenn  nnaattuuuurrlliijjkk
mmeeeerr  ttee  ddooeenn  ddaann  aalllleeeenn  ttrraaiinneenn..””
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‘Politiek blijft voor mij 
een soort zwarte magie’

Hij geniet wereldfaam als natuur-
kundige, speelt met verve de rol van
bevlogen wetenschapper in televisie-
programma’s, besteedde een deel van zijn
Spinoza-premie aan een kinderwebsite
vol wetenschappelijke proefjes en schoof
aan bij het Innovatieplatform om mee te
denken over de kenniseconomie. En nu is
hij de nieuwe president van de KNAW,
het tweehonderd jaar oude genootschap
van topwetenschappers. 

WWaatt  kkuunntt  uu  aallss  pprreessiiddeenntt  vvoooorr  ddee  wweetteenn--
sscchhaapp  bbeetteekkeenneenn  ddaatt  uu  nniieett  iinn  uuww  aannddeerree
wweerrkkzzaaaammhheeddeenn  kkoonn??

Het grootste verschil is dat de KNAW voor
de hele Nederlandse wetenschap spreekt
en dat ik daar nu mede richting aan mag
geven. Het ligt in het verlengde van wat ik
hiervoor deed: onderzoek doen, daar
enthousiast over vertellen en meedenken
over onderwijs en de toekomst van de
wetenschap. Maar dankzij de KNAW
krijgt dit alles meer gewicht. Weten-
schappers moeten het verhaal van de
wetenschap vooral zelf aan de buiten-
wacht blijven vertellen. Hun authen-
ticiteit wordt gewaardeerd. Ze gaan hele-
maal los als ze het over die ene worm
hebben, of over het zonnestelsel. Het is
aan de Akademie om boven de partijen
uit te stijgen en alle stemmen te
bundelen. We voeren intern scherp debat
en kunnen daardoor gezaghebbende
adviezen geven.

HHooeevveeeell  ggeezzaagg  hheebbbbeenn  ddiiee  aaddvviieezzeenn
eeiiggeennlliijjkk??  DDee  KKNNAAWW  sspprraakk  zziicchh  uuiitt  oovveerr
ddee  ffiinnaanncciieerriinngg  vvaann  bbiijjzzoonnddeerree  lleeeerr--
ssttooeelleenn  eenn  ddee  ooppeennbbaaaarrhheeiidd  vvaann  nneevveenn--
ffuunnccttiieess,,  mmaaaarr  ppaass  ttooeenn  ddee  VVoollkksskkrraanntt
zziijjnn  vvoooorrppaaggiinnaa  eerrmmeeee  vvuullddee,,  kkwwaamm
PPllaasstteerrkk  iinn  bbeewweeggiinngg..

Zo gaat dat nu eenmaal. Dat is ook niet
erg. Vroeger zeiden ze wel: je schrijft een
advies, je overhandigt het aan een
bestuurder en dan is het einde oefening.
Nu stellen we ook de vraag of het wordt
opgepikt. Hoe dat precies gebeurt, maakt
niet zoveel uit. Misschien gebruikt een
wetenschapper het advies in een opinie-
artikel of gaat een journalist er mee aan
het werk. Als er commotie ontstaat, gaan
mensen uiteindelijk toch op zoek naar de
verstandige stem. Die weerklinkt dan nog
steeds in het advies. Het is niet zomaar
een mening, want de beste weten-
schappers van Nederland hebben erover
nagedacht. De leden zijn op hun beurt
een weerspiegeling van de hele weten-
schappelijke gemeenschap.

HHooee  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggtt  uu  ddiiee  wweetteennsscchhaapp??
EErr  zziijjnn  mmaaaarr  222200  lleeddeenn  eenn  hheett  zziijjnn  ggeeeenn
aaffggeevvaaaarrddiiggddeenn..

Nee, ze zijn niet als afgevaardigde
verkozen. De stemming verloopt eerder
andersom: de leden bepalen wie erbij
komt. Maar het palet is heel breed en de
leden worden door hun ‘peers’, hun
gelijken, gezien als de besten op hun vak-
gebied. En dat hangt niet van toevallig-
heden af. Je wordt alleen maar de beste
dankzij je collega’s, die je werk gaan
citeren en daarop voortbouwen. Veel van
de prestaties zijn daardoor tamelijk
objectief te meten. Geen enkele natuur-
kundige was bijvoorbeeld verbaasd dat
Gerard ’t Hooft de Nobelprijs in de fysica
won. Ze kunnen bijna op de decimaal
nauwkeurig de rangorde in het vakgebied
bepalen. Dat zal op sommige andere

gebieden moeilijker zijn maar als je
wetenschappers vraagt: ‘Wie is nu de
leider in jouw vak?’, dan zullen ze
meestal dezelfde namen noemen. Bij de
samenstelling van de KNAW kun je
wellicht voetnoten plaatsen maar over het
algemeen is die evenwichtig. 

OOnnllaanngg  hhiieelldd  eeeenn  ccoommmmiissssiiee  ddee  KKNNAAWW
tteeggeenn  hheett  lliicchhtt  eenn  ddiiee  sstteellddee  ddaatt  ssoommmmiiggee
vvaakkggeebbiieeddeenn  sstteerrkk  oonnddeerrvveerr--
tteeggeennwwoooorrddiiggdd  zziijjnn..

De leden worden voor het leven benoemd
en er is een maximum aantal, dus zullen
er nooit radicale veranderingen binnen de
KNAW plaatsvinden. De ledenlijst toont
een cumulatie van de besten van de af-
gelopen decennia. Het heeft tijd nodig
voor de nieuwe gebieden doordringen.
Vergeet ook niet dat de KNAW méér is
dan het genootschap alleen: De Jonge
Akademie herbergt steengoede jonge
wetenschappers op alle mogelijke vak-
gebieden en we hebben een groot aantal

permanente en tijdelijke adviescom-
missies waarvan ook niet-leden deel 
uitmaken. Het Trippenhuis is een komen
en gaan van honderden mensen uit de
wetenschap en de kringen daaromheen. 

DDee  ccoommmmiissssiiee  ooppppeerrddee  ddaatt  eerr  --  nnaaaarr
vvoooorrbbeeeelldd  vvaann  ddee  RRooyyaall  SSoocciieettyy  iinn
EEnnggeellaanndd  --  ggeeeenn  mmaaxxiimmuumm  aaaannttaall  lleeddeenn
zzoouu  hhooeevveenn  zziijjnn..  BBoovveennddiieenn  zzoouuddeenn
nniieeuuwwee  lleeddeenn  nnaa  vviijjff  jjaaaarr  ‘‘ssllaappeenndd  lliidd’’
mmooeetteenn  wwoorrddeenn,,  zzooddaatt  jjee  aallttiijjdd  ddee  aaccttuueellee
ssttaanndd  vvaann  zzaakkeenn  bbiinnnneenn  ddee  mmuurreenn  hheebbtt..

We gaan het hier binnen de Akademie
uitgebreid over hebben en het is goed om
daarbij naar het buitenland te kijken. Ik
verwacht wel wat wijzigingen, maar we
zullen zorgvuldig opereren. We zullen
toponderzoekers in elk geval niet na vijf
jaar lidmaatschap laten inslapen.
Wetenschap is een rode draad door het
leven. Die begint wat mij betreft heel
jong, al op de basisschool, en houdt
eigenlijk niet meer op. Veel weten-

schappers worden op een elegante
manier oud en behouden hun bevlogen-
heid. Jonge en oude leden kunnen boven-
dien opvallend vaak vol vuur over
dezelfde onderwerpen discussiëren.
Misschien komt dat doordat ze allebei
volledig aan de wetenschap gewijd zijn.
Een jonge scheikundepromovendus
denkt niet: ik wil later decaan worden.
Nee, die wil alles weten van chemie.
Datzelfde vuur krijgen oudere leden ook
weer terug als ze geen last meer hebben
van de afleidingen in de universitaire
politiek. Mij houden die leden ook
scherp. De oudere wiskundigen vragen
me vaak: wat is je nieuwste idee? En dan
moet ik niet aankomen met: “Ik had van-
morgen een vergadering”. Heerlijk, dat
soort mensen om me heen.

EErr  wwoorrddtt  ooookk  ggeeddaacchhtt  oovveerr  eeeenn  uuiittbbrreeiiddiinngg
vvaann  hheett  aaaannttaall  KKNNAAWW--aaffddeelliinnggeenn  ooff  jjuuiisstt
vvaann  eeeenn  ffuussiiee  ttuusssseenn  ddee  ttwweeee  hhuuiiddiiggee
((LLeetttteerrkkuunnddee  eenn  NNaattuuuurrkkuunnddee))..  ZZoouuddeenn
bbuuiitteennssttaaaannddeerrss  hheett  eeiiggeennlliijjkk  mmeerrkkeenn  aallss
ddee  KKNNAAWW  zzuullkkee  vveerraannddeerriinnggeenn
ddoooorrvvooeerrtt??

Alleen als de slagkracht van de Akademie
verbetert. We moeten goede debatten
organiseren en met sterke adviezen
komen. Een verdere verkaveling lijkt me
niet de goede richting. Ik denk dat de
wetenschap een organisch geheel moet
zijn, de gemeenschap van wetenschap-
pers. Het zijn te vaak kleine koninkrijkjes
naar mijn smaak. 

VVaann  aaddvviieess  ggeesspprrookkeenn::  hhooee  zzoouu  uu  wwiilllleenn
ddaatt  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  oonnddeerrzzooeekk  eerr  iinn  ddee
ttooeekkoommsstt  uuiittzziieett??

Ik zou willen dat Nederland een hoog-
waardig kennisland wordt, een zenuw-
knoop in Europa. Dan hebben we grote
onderzoeksgroepen van wereldniveau en
internationaal talent komt hierheen en
vliegt weer uit. Dat valt te bereiken, als we
voor de top willen gaan en fors inves-
teren. We hebben bedrijven als Philips,
DSM en TomTom in ons land en de
universitaire basis is gezond, maar we
moeten het profiel versterken en extra
ankers uitgooien. We moeten bijvoor-
beeld grote onderzoeksfaciliteiten durven
te bouwen, zodat mensen uit de hele
wereld hier graag onderzoek komen
doen. Er moet meer geld naar de open
competitie voor veelbelovende onder-
zoekers. Maar mochten er extra middelen
komen, moeten die allereerst naar de
beste onderzoeksgroepen, zodat die meer
massa kunnen scheppen. Met een Vidi-
subsidie voor gearriveerde wetenschap-
pers kan iemand twee postdocs en een
paar promovendi aanstellen, prachtig,
maar alleen daarmee win je de inter-
nationale competitie niet. Ik wil een
trapje hoger. In Amerika geeft iemand
wel eens honderd miljoen om een
instituut op te richten. Dan spreek je over
een andere orde van grootte. Dat soort
initiatieven moet ook hier kunnen.

MMiinniisstteerr  PPllaasstteerrkk  iiss  ––  zziijj  hheett  ‘‘ssllaappeenndd’’  ––
lliidd  vvaann  ddee  KKNNAAWW..  VViinnddtt  uu  eeeenn  lluuiisstteerreenndd
oooorr??

Plasterk heeft een hondsmoeilijke porte-
feuille en het is te hopen dat zijn collega’s
begrijpen dat zijn hele ministerie er geld
bij moet krijgen: zowel voor het onder-
wijs als voor de wetenschap./.

Robbert Dijkgraaf/Bas Belleman (HOP)
Natuurkundige Robbert Dijkgraaf heeft geen politieke

ambities maar bepleit graag dat er meer geld naar onderwijs
en onderzoek gaat. Hoe kan dat het beste gebeuren? Een

gesprek met de nieuwe president van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).



First TU/e Art Day on Panamarenko 
TTUU//ee’’ss  KKuunnssttccoommmmiissssiiee  ((aarrtt  ccoomm--
mmiitttteeee))  iiss  oorrggaanniizziinngg  tthhee  ffiirrsstt  aannnnuuaall
AArrtt  DDaayy  aatt  tthhiiss  uunniivveerrssiittyy  oonn  JJuunnee  55..
BBeellggiiaann  aarrttiisstt  PPaannaammaarreennkkoo’’ss  ggiiaanntt
mmooddeell  aaiirrppllaannee  UUmmbbiillllyy  II  wwiillll  bbee  tthhee

cceenntteerrppiieeccee  ooff  tthhee  AArrtt  DDaayy  aanndd  ccaann  bbee
sseeeenn  iinn  tthhee  VVeerrttiiggoo  bbuuiillddiinngg  ((ffrroomm
ffiirrsstt  fflloooorr  PPllaazzaa  oorr  ggrroouunndd  fflloooorr
wwoorrkksshhoopp))..  
VVeerrttiiggoo’’ss  PPllaazzaa  wwiillll  bbee  tthhee  vveennuuee  ffoorr

tthhee  AArrtt  DDaayy  eexxhhiibbiittiioonn  ffrroomm  JJuunnee  55  ttoo
2266..  UUmmbbiillllyy  II  aanndd  tthhee  oorriiggiinnaall  ddeessiiggnn
ddrraawwiinnggss  wwiillll  bbee  oonn  sshhooww..  TTooggeetthheerr
wwiitthh  tthhee  bboorrrroowweedd  rreellaatteedd  ppiieeccee  RRuugg
UUmmbbiillllyy  IIVV  aanndd  tthhee  rreessuullttss  ooff  ttwwoo

wwoorrkksshhooppss  ffoorr  ssttuuddeennttss  iinnssppiirreedd  bbyy
PPaannaammaarreennkkoo’’ss  wwoorrkk..  TThhee  ddooccuu--
mmeennttaarryy  aanndd  tthhee  bbooookk  ttoo  ggoo  wwiitthh  iitt
ccaann  aallssoo  bbee  sseeeenn  tthheerree..
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AAfftteerr  ssppeennddiinngg  nneeaarrllyy  aa
yyeeaarr  ssllaavviinn……eerrrr......  wwoorrkkiinngg
oonn  mmyy  ggrraadduuaattiioonn  pprroojjeecctt,,  
II  lleeaarrnntt  ssoommee  iimmppoorrttaanntt
lleessssoonnss  aanndd  ffaaccttss..  AAnndd
ttooddaayy  II’’mm  ggooiinngg  ttoo  sshhaarree
tthhiiss  wwiitthh  yyoouu..  SSoo,,  II  hheerreebbyy
pprreesseenntt  --  HHuuzzaaiiffaa’’ss  TTeenn
TThhiinnggss  YYoouu  WWoouulldd  NNoott  HHaavvee
LLeeaarrnntt  IIff  YYoouu  DDiiddnn’’tt  AAtttteenndd
GGrraadduuaattee  SScchhooooll..

11))  TThhee  lloonnggeerr  tthhee  ttiittllee  ooff  aa
sscciieennttiiffiicc  ppaappeerr,,  tthhee  lleesssseerr
tthhee  rreelleevvaannccee  iitt  wwiillll  hhaavvee  ttoo
iittss  aaccttuuaall  ccoonntteenntt..

22))  TThhee  mmoorree  ttiimmee  yyoouu  ssppeenndd
rreesseeaarrcchhiinngg  ppaappeerrss  oonnlliinnee,,
tthhee  hhiigghheerr  iiss  tthhee
pprroobbaabbiilliittyy  yyoouu  wwiillll  eenndd  uupp
ssuurrffiinngg  vviiddeeooss  oonn  YYoouuTTuubbee..

33))  TThhee  wweeaatthheerr  iimmpprroovveess
ddrraammaattiiccaallllyy  aass  tthhee
ddeeaaddlliinneess  aapppprrooaacchh..

44))  YYoouurr  pprreesseennttaattiioonn
sshhoouulldd  bbee  tteenn  mmiinnuutteess
lloonngg..  TThhaatt  wwaayy,,  tthhee
aauuddiieennccee  hhaass  ffiivvee  mmiinnuutteess
ttoo  aasskk  qquueessttiioonnss..  AAnndd  tthhee
ffiirrsstt  ffiifftteeeenn  mmiinnuutteess  ccaann  bbee
ssppeenntt  ccuurrssiinngg  wwhhiillee  ttrryyiinngg
ttoo  ggeett  tthhee  pprroojjeeccttoorr  ttoo  wwoorrkk
wwiitthh  tthhee  llaappttoopp..  

55))  DDeeaaddlliinneess  aarree  ggrreeaatt..
SSoommeettiimmeess  II  lliikkee  ttoo  ssmmiillee
aanndd  wwaavvee  aatt  tthheemm  aass  tthheeyy
ppaassss  mmee  bbyy..

66))  EEnnggiinneeeerriinngg  hhaannddbbooookkss
aarree  eexxttrreemmeellyy  uusseeffuull……aass
ddoooorrssttooppss..  

77))  WWhheenn  yyoouurr  ssuuppeerrvviissoorr
aasskkss  yyoouu  ttoo  mmaakkee  aa  ccoonncciissee
ssuummmmaarryy  ooff  yyoouurr  rreessuullttss,,
‘‘4422’’  iiss  nnoott  tthhee  rriigghhtt  aannsswweerr..

88))  AAllssoo,,  ““TThhee  vvooiiccee  iinn  mmyy
hheeaadd””  iiss  nnoott  aann  aacccceeppttaabbllee
ccrroossss--rreeffeerreennccee..

99))  YYoouu  aarree  aallssoo  nnoott  aalllloowweedd
ttoo  sseellll  yyoouurr  pprroojjeecctt  ssuuppeerr--
vviissoorr  oonn  EEbbaayy..  DDoonn’’tt  ttrryy,,
bbeeccaauussee  yyoouu  wwoonn’’tt  ggeett  aa
ggoooodd  pprriiccee..  

1100))  AAnndd  ffiinnaallllyy……MMuurrpphhyy’’ss
LLaaww  iiss  pprroobbaabbllyy  tthhee  oonnllyy
uunnddiissppuutteedd  llaaww  oonn  tthhee
ppllaanneett..  

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..

Be(com)ing Dutch

‘What does being or be-
coming ‘Dutch’ mean in
the 21st century?’ Who
are ‘the Dutch’, for that
matter, and how do they
want to be seen?’ These
are questions that
Charles Esche, director of
the Van Abbemuseum,
and Annie Fletcher,
curator, have posed in
the past two years to
artists, intellectuals,
politicians and in-
habitants of Eindhoven.
One of the outcomes is a
very lively exhibition
entitled Be(com)ing
Dutch featuring 35 inter-
national and Dutch
artists who have given a
highly personal inter-
pretation to this theme.

One of them is Tintin
Wulia, who collects pass-
ports from different natio-
nalities. She has now got
129, sorted by color and ex-
hibited. “My goal is to
collect passports from all
countries in the world,”
she says. “I have been fas-
cinated by passports for a
very long time. You can get
into so many problems if
you don’t have the right
passport. At the same time,
the notion of nationality is
so arbitrary. As a child I
only wanted to be a cosmo-
politan, not a citizen of any
specific country. Now that I
have become an adult, I
know that this is im-

possible, but this collection
is possible. I currently live
about 4,400 kilometers
away from the place where
I was born and yet I have a
passport from that place of
birth. If I had been born in
Denpasar on Bali one
hundred years ago, people
would not have called me
an Indonesian, but a Dutch
East Indian of Chinese ex-
traction. And if I had been
born there in 1940, my
birth certificate would have
been drawn up in the
Japanese year 2062.” 

Vulnerable
Together with the pass-
ports Tintin also collects
stories about passports or
of people having trouble in
connection with their pass-
ports. The passport
collection features names
of people from all over the
globe. However, Tintin has
put each name in a random
passport, to indicate how
arbitrary the concept of
nationality is. Tintin: “We
do not get to choose where
we are born. The system of
nationalities makes us
quite vulnerable. Just think
of what happened in
Kosovo this year. And
earlier this year I added the
Montenegro passport to
my collection.” By way of
an extra you can see
flattened gnats, including
the accompanying blood
spatters, in the passports.

“When you kill a gnat, you
see your own blood,” ex-
plains Tintin. “Gnats have
inhabited this earth much
longer than we. And most
probably they will outlive
us as well.”

Asking 
The exhibition also has
works of art and instal-
lations specially made for
Be(com)ing Dutch, such as
an art parade that criss-
crossed through Eind-
hoven on 24 May. It
followed the same route as
the carnival parade. The
parade Question Paintings
(Asking is not Answering)
was meant as a protest
march. The protest signs
were written over the past
year by visitors to the Van
Abbemuseum and by a
number of artists. Surasi
Kusolwong, who lives and
works in Bangkok, makes
his interactive works of art
in order to make problems
in connection with under-
standing different cul-
tures, social systems and
individuals tangible. 

Congratulations
The Italian artist Mario
Rizzi has interviewed
different people for a year,
especially in Eindhoven.
He has made six films of
this with different themes.
Mario Rizzi: “People
comment on what it means
to be Dutch. Another

theme is ‘a moment of
passing’.” Such a moment
is not only the one of being
granted the Dutch natio-
nality, but also of gaining a
PhD, for instance. For this
reason we see the defense
ceremony of a Russian
researcher at the TU/e. In
many cases the interviews
and images are comical
and embarrassing, but also
emotional – for example of
a woman who says how
happy she was to be given
some photos from her
childhood. This enabled
her to show other people
that she also had a life
before her arrival in the
Netherlands. The films are
shown in a kind of holiday
homes, which look like the
shelters in which refugees
who have asked for asylum
in the Netherlands are
accommodated. The name
of the project is ‘Congra-
tulations’, because that is
the first word heard by a
new Dutch citizen, when
he or she receives the
citizenship.

Being at home
‘Shelter’ is the title of the
work by Toos Nijssen. “I
have moved so many times
already in my life. I have
lived somewhere else
almost every year, so I don’t
really know the meaning of
the notion ‘at home’.”
Therefore she lets people
all over the world explain

what that means for them.
The interviews are shown
in a hut made of blankets, a
primitive place to feel at
home. On the blankets
there are texts that refer to
the experience of being ‘at
home’ somewhere.

Photo lab
Apart from the exhibition
in the Van Abbe there are
various projects outside
the museum, such as City
Foto at Stratumsedijk 3.
Here you may have your
negatives developed for
free. The photos are used
by the artist Phil Collins to
show hidden images of
Eindhoven, its inhabitants
and their personal lives.
And on 14 September the
artists Jos van der Pol and
Liesbeth Bik will gather as
many people as possible so
as to try and make the
Evoluon float by means of
the imagination. ‘Close
Encounters’ is the name of
this closing project of
Be(com)ing Dutch./.

Be(com)ing Dutch Exhibition
until 14 September 2008 in Van
AbbeMuseum, Bilderdijklaan 10,
Eindhoven, opening hours
Tuesday - Sunday 11.00 - 17.00
hours. Thursday 11.00 - 21.00
hours. Admission students 4
euros. Thursday night 17.00 -
21.00 hours admission free.

The English Page is written
by Paula van de Riet and
Ingrid Magilsen. They can
be reached at 
engcursor@tue.nl.

The parade Question
Paintings crisscrossed
through Eindhoven as a part
of the exposition
Be(com)ing Dutch. 
Foto: Bart van Overbeeke
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/Cabaret met
jazz als toetje
WWiiee  eeeenn  ppooddiiuumm  zzooeekktt  vvoooorr  hheett  uuiitt--
pprroobbeerreenn  vvaann  nniieeuuwwee  lliieeddjjeess  ooff
ccaabbaarreettsskkeettcchheess,,  kkaann  eellkkee  ttwweeeeddee
zzoonnddaagg  vvaann  ddee  mmaaaanndd  tteerreecchhtt  iinn
ccaafféé  KKrraaaaiijj  eenn  BBaallddeerr  aaaann  ddee
SSttrriijjppsseessttrraaaatt  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  
OOpp  88  jjuunnii  zzaall  AAnnnniikkaa  CCaammppffeennss  hhaaaarr
eeeerrssttee  ssoollooccaabbaarreettvvoooorrsstteelllliinngg
ggeevveenn..  EEeerrddeerr  ssppeeeellddee  zziijj  mmeett  JJaaccoo
vvaann  ddeenn  DDooooll..  SSaammeenn  hhaaaallddeenn  zziijj
oonnddeerr  aannddeerree  ddee  ffiinnaalleess  vvaann
CCaabbaarreetteesskkee  ((iinn  22000055))  eenn  LLeeiiddss
CCaabbaarreett  FFeessttiivvaall  ((iinn  22000011))..
AAaannsslluuiitteenndd  iiss  eerr  eeeenn  ooppttrreeddeenn  vvaann
ddee  bbaanndd  ‘‘IItt’’ss  JJaazzzz  JJiimm’’..  TTwweeee
vvrroouuwweenn  eenn  zzeess  mmaannnneenn  ssppeelleenn
mmooddeerrnnee  jjaazzzznnuummmmeerrss  mmeett  eeeenn  aaff--
wwiisssseelleenndd  rreeppeerrttooiirree  vvaann  bbaallllaaddss
ttoott  sswwiinnggeennddee,,  ddaannssbbaarree  mmuuzziieekk..  
CCaafféé  KKrraaaaiijj  eenn  BBaallddeerr,,  88  jjuunnii,,  vvaannaaff
1166..0000  uuuurr..

/Campingdisco 
ZZoommeerrzzwweeeett,,  tteeeennsslliippppeerrss  eenn  bbaadd--
mmiinnttoonnrraacckkeettss..  JJee  mmaagg  hheett  aalllleemmaaaall
mmeeeenneemmeenn  nnaaaarr  EEffffeennaaaarr  oomm  hheellee--
mmaaaall  llooss  ttee  ggaaaann  oopp  ddee  ddeerrddee  eeddiittiiee
vvaann  CCaammppiinnggddiissccoo..  DDee  ddjj’’ss  LLuussttiiggee
LLoollaa  eenn  WWeellttsscchhmmeerrzz  zzoorrggeenn  vvoooorr
vveerrmmaaaakk  eenn  ‘‘aallss  zzee  zziinn  hheebbbbeenn’’
ddrraaaaggtt  hheett  OOnnggeemmoottiivveeeerrdd  kkuunnssttee--
nnaaaarrssccoolllleeccttiieeff  ooookk  eeeenn  sstteeeennttjjee
bbiijj..  TToott  ddee  ccaammppiinnggbbeezzooeekkeerrss  hhoooorrtt
ooookk  BBeeeessmmuunntt  SSoouunnddssyysstteemm..  DDeezzee
ttwweeee  mmaannnneenn  mmaakkeenn  eeeenn  mmiixx  vvaann
FFrraannssee  hhoouussee,,  BBaallttiimmoorree  CClluubb,,
EElleeccttrroo,,  FFaavveellaa  FFuunnkk  eenn  8800’’ss..  WWiiee
zzeellff  iieettss  wwiill  ddooeenn  kkaann  ddeeeellnneemmee  aaaann
PPllaayybbaacckksshhooww--ooww--ooww--ooww..
EEffffeennaaaarr,,  77  jjuunnii,,  vvaann  2233..0000  ttoott  44..0000
uuuurr  ,,  eennttrreeee  ttiieenn  eeuurroo..

/Doppio in
Plaza 
DDee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn  TToonneeeell
VVeerreenniiggiinngg  DDooppppiioo  ssppeeeelltt
IInntteerrbbeelllluumm  iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa..  DDee
vvoooorrsstteelllliinngg  ggaaaatt  oovveerr  eeeenn  nnaacchhtt
zzooaallss  ddiiee  wwoorrddtt  bbeelleeeeffdd  ddoooorr  eeeenn
jjoonnggeenn  eenn  eeeenn  mmeeiissjjee  ddiiee  eellkkaaaarr
oonnttmmooeetttteenn  iinn  eeeenn  ttrreeiinn..  ZZee
ssttaappppeenn  ssaammeenn  uuiitt  eenn  vveerrddwwiijjnneenn  iinn
eeeenn  vvaaccuuüümm  iinn  ddee  ttiijjdd..  EErr  oonnttssttaaaatt
bbeewweeggiinnggsstthheeaatteerr..  DDee  rreeggiiee  iiss  iinn
hhaannddeenn  vvaann  GGeekkee  vvaann  BBooxxeemm..  HHeett
ssppeell  iiss  vvaann  LLiilliiaann  BBooeellaaaarrss,,  RRoobbeerrtt
BBooss,,  EElllleenn  vvaann  GGeenndd--NNeeiijjeennhhuuiiss,,
RRiiaannnnee  vvaann  ddeenn  HHoommbbeerrgghh,,  SStteevveenn
SSpprroonnkk,,  JJaannnneekkee  TThhiisssseenn  
PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  55  eenn  66  jjuunnii  oomm  2200..3300
uuuurr..  EEnnttrreeee  77,,5500  eeuurroo..

/Tijdloze blues
bij De Groot
VVoooorroooorrllooggssee,,  ttrraaddiittiioonneellee  bblluueess--
lliieeddjjeess  eenn  eeiiggeennttiijjddssee  zzeellff--
ggeesscchhrreevveenn  ssoonnggss  vvoorrmmeenn  eeeenn
iinntteerreessssaannttee  mmiixx  wwaaaarrmmeeee  RRiippooffff
RRaassppoollnniikkoovv  zziijjnn  ooppttrreeddeennss  vvuulltt..  DDee
vvaann  oooorrsspprroonngg  OOoosstteennrriijjkkssee
mmuuzziikkaanntt  sscchhrreeeeff  zziijjnn  mmeeeesstt
bbeekkeennddee  nnuummmmeerr  HHoorrssee  DDrreeaamm
vvoooorr  eeeenn  tthheeaatteerrpprroodduuccttiiee  vvaann
SScchhuulldd  eenn  BBooeettee  nnaaaarr  hheett  bbooeekk  vvaann
DDoossttoojjeevvsskkii..  UUiitt  ddaattzzeellffddee  bbooeekk
hhaaaallddee  RRiippooffff  ooookk  zziijjnn  aarrttiieesstteenn--
nnaaaamm  vvaann  hhooooffddppeerrssoonnaaggee  eenn  aannttii--
hheelldd  RRaasskkoollnniikkoovv..  HHoorrssee  DDrreeaamm  iiss
iinn  ttwweeee  vveerrssiieess  ooppggeennoommeenn  oopp  hheett
nniieeuuwwssttee  aallbbuumm  vvaann  IIaann  SSiieeggaall..
KKaaffffeeee  ddee  GGrroooott,,  88  jjuunnii,,  aaaannvvaanngg
1177..0000  uuuurr,,  ttooeeggaanngg  ggrraattiiss..

Umbilly I werd maar schoorvoetend aanvaard

Het ‘vlieg-tuig’ Umbilly I van
de Belgische kunstenaar
Panamarenko (pseudoniem
van Henri van Herreweghe)
kon niet op veel enthou-
siasme rekenen toen er eind
jaren zeventig op de campus
een plek voor moest worden
gevonden. Na ruim dertig
jaar heeft de universiteit het
kunstwerk echter aanvaard
en in de armen gesloten. Op
de eerste Dag van de Kunst
aan de TU/e, vandaag 5 juni,
is een expositie, inclusief
boekwerk, gewijd aan het
kunstwerk. 

Oud-collegevoorzitter drs.
Henk ter Heege liep weg
tijdens de officiële installatie
van de Umbilly I op 7 novem-
ber 1977. Hij kon er geen
touw aan vastknopen en als
hij heel eerlijk was vond hij
het ook allemaal flauwekul.
Ook de faculteit Werktuig-
bouwkunde was niet gechar-
meerd van het idee dat het
kunstwerk een plek zou
krijgen in de W-hal tussen de
andere technische opstel-
lingen van de faculteit.
Hoogleraar-beheerder prof.ir.
Wim Koumans was van
mening dat deze uiting van
vrije inventie en creativiteit
niet meer aansloot bij zijn
afdeling. Volgens Koumans
was men ‘tegenwoordig met
handen en voeten gebonden
aan de eisen die de industrie
stelt’. De vroegere vrijheid
zou men wel weer willen her-
stellen, maar daar konden ze
geen kunstenaar bij ge-
bruiken. Een interessante op-
vatting gezien in het licht van
de tegenwoordige tijd, waarbij
aan de TU/e de banden met
het bedrijfsleven steeds
nauwer worden aangehaald.
Panamarenko (Antwerpen,
1940) kijkt overigens met veel
ironie terug op die roerige
beginperiode van zijn
kunstwerk, dat hij zelf met
zijn Volkswagen cabriolet
kwam afleveren. Dertig jaar
later zegt hij er het volgende
over: “Zo’n hogeschool is een
kweekschool voor mensen
met veel kapsones. Weet u wat
die onnozele professorkes
zeiden toen ik op de
Technische Hogeschool
kwam? Van die vliegtuigjes

kun je er waarschijnlijk nog
veel meer maken? Ik zei: ja,
dat zal ik dan wel doen ook.”
Het relaas over de moeizame
strijd die de Kunstcommissie
moest doorstaan om het
kunstwerk geaccepteerd te
krijgen, is terug te lezen in
een fraai boekwerk dat
vandaag, 5 juni, wordt uitge-
bracht tijdens de officiële
opening van de expositie ‘The
return of Umbilly I’ in
Vertigo. Dit, in het kader van
de eerste Dag van de Kunst
aan de TU/e. De Kunst-
commissie gaat voortaan
jaarlijks op die dag kunst-
werken uit de collectie naar
voren halen. Umbilly I bijt het
spits af. 

Confrontatie
In het boek staan artikelen
over onder meer de fascinatie
die Panamarenko heeft met
wetenschap. Kunsthistoricus
dr. Jacob Voorthuis beschrijft
een confrontatie die de
Belgische kunstenaar in 1981
aanging met de vooraan-
staande natuurkundige hoog-
leraar Walter Lewin van MIT.
Panamarenko probeerde de
Amerikaanse hoogleraar te
overtuigen van zijn theorie
over hoe de wereld in elkaar
steekt. Die uitwisseling van
gedachten, waarbij Lewin de
theorie trachtte te ont-
maskeren als zijnde
volkomen onzinnig, ont-
spoorde totaal. Op het eind

stonden de twee opponenten
bijna vijandig tegenover
elkaar. Voorthuis noemt het
‘een Babylonisch epos, een
communicatief drama’. Voor
de kunsthistoricus is het niet
van belang of de theorie klopt,
maar wel of Panamarenko het
zelf gelooft. Want geloof is
slechts interessant voor een
ander in de praktische uit-
werking, meent Voorthuis.
En ook over die uitwerking in
de vorm van allerhande ‘vlieg-
tuigen’ is in het boek veel te
zien en te lezen. Begin jaren
zeventig raakt Panamarenko
gefascineerd door vlieg-
mechanismen van insecten.
Op basis daarvan maakt hij
een aantal ontwerpen om die
principes voor de mens toe-
pasbaar te maken. Zo ook bij
de Umbilly I, waarbij een
piloot door aandrijving via
pedalen de vleugels kan laten
trillen. Kunstconservator
Gerard Verhoogt schrijft in
zijn bijdrage dat Panama-
renko in zijn carrière enorm
veel heeft gebouwd: vlieg-
tuigen, ruimteschepen en
UFO’s, maar ook auto’s, een
duikboot en de Archeopatrix,
een vogelrobot met zonne-
cellen. Want vanuit zowel
technisch als artistiek
oogpunt is voor hem juist het
bouwen zelf belangrijk. “Het
gaat erom een erg goed gevoel
te krijgen met de fysische
werkelijkheid”, zo vertelt de
kunstenaar. “Als je nooit iets

doet en alles is conceptueel,
dan klopt alles. Maar als je
wilt hebben dat het juist is,
dan moet ik dat dus maken en
zien. Daarom moet je van
alles bouwen, om te weten wat
het is. Anders blijft je voor
eeuwig filosoferen.”
Na een aantal omzwervingen
belandde de Umbilly I, die de
laatste jaren ook veelvuldig in
bruikleen wordt gegeven, bij
de faculteit Bouwkunde. Daar
hangt het fragiele vliegtuigje
boven de maquettewerkplaats.
Op de tentoonstelling, die van
5 tot en met 26 juni te zien is
in Vertigo, staat ook een
variant die Panamarenko in
1984 maakte: de Rug Umbilly
IV. Tevens zijn de originele
ontwerptekeningen te zien,
naast ander grafisch werk. In
opdracht van de Kunst-
commissie maakte Phocas
Kroon de documentaire
‘Umbilly has landed’. Hierin
komt de geschiedenis van de
het kunstwerk op de TU/e aan
de orde, met historische
beelden en interviews met be-
trokkenen, waaronder de kun-
stenaar zelf. Voorafgaand aan
de tentoonstelling zijn er met
studenten van Industrial
Design en Bouwkunde
workshops gehouden rond de
werkwijze van Panamarenko.
De verrassende resultaten
hiervan worden eveneens
tentoongesteld./.

Panamarenko: ‘Rug Umbilly IV (1984). Deweer Art Gallery. 
Foto: Gerald Van Rafelghem

Panamarenko (2007)
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En hoe is het in Beijing?

In Beijing is het nog 64
dagen aftellen. Waar je
hier ook kijkt, overal zie je
dat de Olympische Spelen
er aan komen. Op slechts
een paar kilometer
afstand van het ‘Bird’s
nest’ studeer ik sinds

februari aan de Tsinghua
universiteit. Op een heel
grote campus, waar ruim
dertigduizend studenten
studeren, sporten, eten en
slapen.
In een team met drie
Chinese studenten en een
Duitse student, doe ik
onderzoek naar ‘supply
risk management’ in de
auto-industrie. Niet alleen
een interessant logistiek
onderwerp, maar ook een
project met leuke uit-
stapjes. Zo zijn we met de
docenten naar de
Volkswagenfabrieken in
de industriestad
ChangChun gevlogen,
zo’n 800 kilometer ten
noordoosten van Beijing.
Ook de etentjes zijn een
leerzame ervaring: bij de
Pekingeend werden ook
de voetjes als gerecht

geserveerd en in een
noodle-restaurant werd ik
ervan overtuigd om toch
vooral een flink stuk
koeienmaag te eten (erg
taai). En natuurlijk ont-
breekt de karaoke niet:
waar ik karaoke altijd met
drank associeerde, heb ik
dit in een drie uur lange
sessie toch niet langs zien
komen (wel veel valse
noten van vooral mijzelf ).
Ondanks dat mijn
Chinese collega’s ook in
het weekend fanatiek
door lijken te studeren,
gebruik ik mijn vrije tijd
om er op uit te trekken.
Van de Verboden Stad en
het Tian’anmen plein tot
de Chinese muur. Alleen
al in Beijing is er
voldoende te zien. Het
uitzicht op de muur is
werkelijk 

adembenemend.
Helaas geeft in een
stad waar meer dan
zeventigduizend
taxi’s rijden en
werkelijk overal
gebouwd wordt, de
smog op sommige
dagen hetzelfde
effect. Trein- en
vliegtickets zijn in
China niet duur en
dus gemakkelijk
geboekt. Zo ben ik
al in Hong Kong,
Macau, Suzhou,
Shanghai en
Hangzhou geweest.
Vooral het meer
van Hangzhou was
een mooie afwisseling op
de drukte in Beijing. Het
Terracottaleger in Xi’an
staat nog op het program-
ma.
Ik heb de afgelopen

periode kunnen studeren
in de meest besproken,
maar volgens mij ook de
meest onbegrepen stad
van dit moment. Het is
een overweldigende

ervaring, met nog drie
weken te gaan.

Floris Langendoen
Student Operations
Management & Logistics

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.

Asterix-leden voorop tijdens
eigen baanwedstrijd

Twee leden van de
Eindhovense Studenten
Atletiek Vereniging Asterix
hebben een eerste plaats
behaald op onderdelen van
hun eigen baanwedstrijd.
De zevende editie van deze
wedstrijd werd vrijdag-
avond 30 mei gehouden op
sportpark De Honds-
heuvels. Frans Aarden van
Asterix werd eerste op de
800 meter. Joyce Puts won
de 200 meter bij de
vrouwen senioren en
bezette de tweede plek op
de 100 meter. Zij kreeg ook
de prijs voor de beste dag-
prestatie bij de vrouwen.
Bij de mannen was deze
prijs voor Ruben Esajas van
Rotterdam Atletiek. Verder
werd Rik Hopmans van
Asterix en student

Technische Natuurkunde
op de TU/e, tweede op de
200 meter. Het ging om de
resultaten van de afzonder-
lijke atleten. Er was maar
één competitie in groeps-
verband, die van de
Zweedse estafette. Asterix
zette daar de beste pres-

tatie neer. De circa
honderd deelnemers
kwamen uit het hele land.
Volgens Nick Jenniskens
van het Asterix-bestuur
verliep de wedstrijd zonder
incidenten. “Er waren geen
blessures. We hadden goed
weer. Mooi toch.”/.

Nationale Marketing Scriptieprijs voor Tilburg
De Nationale Marketing Scriptieprijs gaat
dit jaar naar Tilburg.  
Winnaar is Elles Roeleveld van de Univer-
siteit van Tilburg won op 28 mei een
cheque van 2.500 euro. Zij schreef over de
barrières en stimulatoren voor het gebruik
van mobiel internet.
Mark Verdegaal (Technische Bedrijfs-
kunde) van de TU/e schaarde zich bij de
beste acht met zijn afstudeerscriptie. Hij
onderzocht hoe goed Vodafone is in het
identificeren van en inspelen op

‘marketing opportunities ‘op de periferie.
De Nationale Marketing Scriptieprijs is een
strijd tussen acht universiteitssteden uit
Nederland (Eindhoven, Tilburg, Rotter-
dam, Amsterdam, Groningen, Maastricht,
Nijmegen en Nijenrode). Tijdens een diner
proberen de genomineerden met een
‘elevator pitch’ de jury, waarin mensen uit
het bedrijfsleven en de academische
wereld, te overtuigen. Er werd alleen een
winnaar gekozen.

Eindhovense studenten
winnen GNSK
Eindhoven mag zich
Groot Nederlands
Studenten Kampioen
2008 noemen. Honderd-
tachtig Eindhovense
studenten haalden
afgelopen weekeinde de
titel binnen in Delft.
Nijmegen werd tweede,
Groningen eindigde als
derde. 

Tijdens de vijftigste editie
van het GNSK haalden de
Eindhovenaren de hoogste
totaalscore. 
De Eindhovense studenten
haalden zes finaleplaatsen.

De rugbyers werden
eerste. Bij schermen, tafel-
tennis, vrouwenvoetbal,
volleybal vrouwen en
volleybal mannen werden
tweede plaatsen gehaald.
De mannen scoorden met
voetbal een derde plaats.
Ook kwamen verschil-
lende Eindhovense teams
op de vierde, vijfde en
zesde plek. Al deze
resultaten bij elkaar,
maakten de overwinning
tot een feit.
De afgelopen jaren
eindigde Eindhoven stee-
vast in de top-drie. In 2004

werd voor de laatste keer
gewonnen, daarna volgden
twee tweede plaatsen en
het vorige jaar een derde
plaats. 
Iedere Eindhovense spor-
ter kreeg dit jaar een rode
sweater mee, met op de
voorkant het woord Eind-
hoven in medailles gedrukt
en een afbeelding van de
kampioensbeker onder de
capuchon. Het was de
eerste keer dat het
Eindhovense team in een
min of meer uniform
‘Eindhovens’ tenue naar de
GNSK ging./.

Meijer en Ter Haar Romeny de beste
Studenten Biomedische
Technologie hebben prof.
dr. Bert Meijer en prof. dr.
ir. Bart ter Haar Romeny
vorige week uitgeroepen
tot respectievelijk beste
bachelor- en beste master-
docent 2008.
Studievereniging
Protagoras houdt deze ver-
kiezing jaarlijks. Ongeveer

negentig studenten
brachten hun stem uit. De
studievereniging reikte de
prijzen donderdag 29 mei
uit tijdens een borrel.
Volgens Alexander Colditz,
onderwijscommissaris van
Protagoras, kreeg Meijer
de stemmen vanwege ‘zijn
interessante intermezzo’s’.
“Hij pakt er altijd interes-

sante tijdschriften bij. Hij
houdt de actualiteit voor
ogen.” Ter Haar Romeny
werd vooral geroemd om
zijn enthousiasme. De
prijs ging vorig jaar ook al
naar Meijer. Toen was er
nog geen uitsplitsing
tussen bachelor- en
masterawards./.

Erasmus Universiteit wint Nootuitgang 
TU/e-studente Jeaphianne van Rijn viel
niet in de prijzen bij de finale van
Nootuitgang. Deze singer-songwriter
wedstrijd werd zaterdag 31 mei gehouden
in het Gaslab op de TU/e. Randy en Wesley
van de Erasmus Universiteit Rotterdam
zetten volgens de jury de beste prestatie
neer met het nummer For the Sake
O’Dream. Hun beloning is een dag in de

studio en een optreden in Effenaar. Wendy
Bontje van de Universiteit Utrecht kreeg de
publieksprijs voor haar vertolking van het
nummer Felicity. 
Jeaphianne bracht het nummer Tonight.
Jesper van Berkel, net als Jeaphianne
student Scheikundige Technologie, bege-
leidde haar op de piano.

Demos viert feest op ‘Stratum’ 
Studentenvereniging
Demos pakt vanavond, 5
juni, op Stratumseind uit
met een gratis festival. Op
het plein voor café Playerz
staan drie bands op het
podium. De vereniging
verwacht ‘enkele duizen-
den bezoekers’ op haar

feestje want de club
bestaat 45 jaar. Het festival
begint om 20.00 uur en
duurt tot 24.00 uur. Op
het programma staat
onder meer feestband Lijn
7, Starkoo en Robbie
Williams. Pardon? Voor
het gemak heeft de vereni-

ging op de posters maar
even vergeten te melden
dat het om een look-a-like
gaat van de Britse popster.
Mogelijk dat het bijdraagt
aan het halen van de doel-
stelling: Demos wil mini-
maal duizend bezoekers
voor het podium zien. /.

Foto’s: Bart van Overbeeke



Stadsdiner schuilt onder partytent

Carpaccio met pijnboom-
pitten als voorgerecht,
een hoofdgerecht met
pasta en als toetje twee
bolletjes ijs. Dat stond op
het menu tijdens het
Stadsdiner van
Studentenvereniging
E.S.C op donderdag 29
mei. In totaal schoven
380 studenten voor vijf
euro aan op het
Catharinaplein in
Eindhovense centrum.
Live muziek was er van
onder andere Batiste &
David. 

E.S.C had de tafels onder
een partytent geschoven.

Geen slechte beslissing
want het regende be-
hoorlijk. “Wij kunnen als
vereniging terug kijken op
een geslaagd evenement”,
vertelt Stijn Middendorp,
voorzitter van de Stads-
diner-commissie. “We
waren wel even bang dat
door de donder en bliksem
mensen zouden weg-
blijven. Dat is niet het geval
geweest.” Volgens de voor-
zitter was het primaire doel
van het diner om studen-
ten een leuke avond te
bezorgen. “Ook willen wij
met dergelijke evenemen-
ten aan Eindhoven laten
zien wat studenten zoal

doen.” De commissie deed
behoorlijk wat moeite om
eters aan tafel te krijgen.
Met vijfduizend flyers, 250
posters, promotie op
Eindhovense onderwijs-
instellingen en uitnodigin-
gen aan bevriende vereni-
gingen, wist het E.S.C de
mensen naar haar party-
tenten te trekken. Vorig
jaar was het evenement
nog op de Markt. E.S.C
wilde dichter bij het
Stratumseind zitten,
omdat daar altijd veel stu-
denten komen. Daar komt
bij dat op het Catharina-
plein goedkoper bier kon
worden aangeboden. /.
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GGuuiiddoo  eenn  JJooss  zziieenn  ddaatt  hhiieerr
eeeenn  ssppoorrttiieevvee  ppeerrssoooonn
wwoooonntt;;  iieemmaanndd  ddiiee  aaaann
tteennnniiss  ddooeett  eenn  aaaann  ggeewwiicchhtt--
hheeffffeenn..  MMiisssscchhiieenn  ooookk  wweell
aaaann  vvooeettbbaall,,  aaaannggeezziieenn  ddee
kknnuuffffeell  oopp  ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo
eeeenn  BBaarrcceelloonnaa--ppeett  oopp  hheeeefftt..
VVaannwweeggee  ddee  ggrroottee  hhaalltteerr  ddiiee
vvoooorr  hheett  bbeedd  oopp  ddee  ggrroonndd  lliiggtt
ddeennkkeenn  zzee  ddaatt  hheett  oomm  eeeenn
mmaann  ggaaaatt..  DDee  kkaammeerr  iiss  wweell
eerrgg  nneettjjeess,,  mmaaaarr  zziieett  eerr  nniieett
vvrroouuwweelliijjkk  uuiitt..  DDee  llaappttoopp  oopp
hheett  bbuurreeaauu  wwiijjsstt  oopp  eeeenn
ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  HHeett
aacchhtteerrhhaalleenn  vvaann  ddee  ssttuuddiiee
kkoosstt  wwaatt  mmeeeerr  mmooeeiittee..
AAaannggeezziieenn  hhiijj  iinn  hheett  bbeezziitt  iiss
vvaann  eeeenn  aaggeennddaa,,  kkaann  hheett
zzeekkeerr  nniieett  oomm  eeeenn
iinnffoorrmmaattiiccaassttuuddeenntt  ggaaaann..
OOookk  BBoouuwwkkuunnddee  wwoorrddtt  eexxppllii--
cciieett  uuiittggeessllootteenn,,  oommddaatt  zzee
ddaann  hhaaddddeenn  vveerrwwaacchhtt  eerrggeennss
kkookkeerrss  ttee  zziieenn..  AAffggaaaanndd  oopp
hhuunn  ggeevvooeell  kkoommeenn  zzee  uuiitt  bbiijj
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ooff  TTIIWW..  OOpp  zziijjnn
nnaacchhttkkaassttjjee  lliiggggeenn  bbooeekkeenn,,
hhiijj  hhoouuddtt  dduuss  ooookk  vvaann  lleezzeenn..
HHiijj  zziitt  nniieett  vvaaaakk  aacchhtteerr  zziijjnn
bbuurreeaauu,,  wwaanntt  ddaann  zzoouu  hhiijj  eeeenn

lluuxxeerree  bbuurreeaauussttooeell  hheebbbbeenn..
DDaatt  zzoouu  eerr  oopp  kkuunnnneenn  wwiijjzzeenn
ddaatt  hhiijj  aaccttiieeff  iiss  bbiijj  eeeenn
vveerreenniiggiinngg  eenn  dduuss  nniieett  vvaaaakk
tthhuuiiss  iiss..  HHiijj  lliijjkktt  hheenn  ggeeeenn
ttyyppee  vvoooorr  eeeenn  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinngg,,  mmaaaarr  mmiisssscchhiieenn
iiss  hhiijj  aaccttiieeff  bbiijj  hheett  EESSSSFF..
OOmmddaatt  hhiijj  nniieett  vvaaaakk  tthhuuiiss  iiss,,
hheeeefftt  hhiijj  ooookk  nniieett  vveeeell  iinn  zziijjnn
kkooeellkkaasstt  lliiggggeenn..  EErr  lliiggtt  vvaasstt
wweell  bbiieerr  iinn,,  ssttaannddaaaarrdd
bbrrooooddbbeelleegg  eenn  dduubbbbeellffrriiss,,
wwaanntt  eerr  lliiggtt  eeeenn  lleeeegg  ppaakk
dduubbbbeellffrriiss  iinn  ddee  pprruulllleennbbaakk..  

RRoobb  eenn  JJoooosstt  ddeennkkeenn  iinn
eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  ddaatt  hhiieerr  eeeenn
vvrroouuww  wwoooonntt,,  vvaannwweeggee  ddee
kklleeuurr  vvaann  hheett  ddeekkbbeedd,,  hheett
ppllaannttjjee  oopp  ddee  vvoooorrggrroonndd  eenn
ddee  kkaaaarrssjjeess  ddiiee  ddaaaarr  bbiijj
ssttaaaann..  ZZee  wwoorrddeenn  aaaann  hheett
ttwwiijjffeelleenn  ggeebbrraacchhtt  ddoooorr  hheett
ggrroottee  ggeewwiicchhtt  eenn  ddee  ffiillmm--
ppoosstteerr  eenn  oonnttddeekkkkeenn  ddaaaarrnnaa
ooookk  eeeenn  mmaannnneennppoorrtteemmoonn--
nneeee  oopp  hheett  bbuurreeaauu..  DDee
bbeewwoonneerr  iiss  dduuss  eeeenn  mmaann,,  eenn
hhiijj  hheeeefftt  eeeenn  vvrriieennddiinn..  DDee
llaappttoopp  iiss  vvoollggeennss  hheenn  vvaann
eeeenn  vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  OOpp

ddee  oocchhtteennddjjaass  oopp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  iiss  hheett  llooggoo  vvaann  ddiissppuuuutt
KKeekkuulléé    ttee  zziieenn..  HHiijj  ssttuuddeeeerrtt
dduuss  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoo--
llooggiiee..  HHiijj  ddooeett  aaaann  tteennnniiss,,
kkrraacchhttttrraaiinniinngg  eenn  ssqquuaasshh,,
wwaanntt  eerr  wwoorrddtt  ooookk  nnoogg
eerrggeennss  eeeenn  ssqquuaasshhbbaalllleettjjee
oonnttddeekktt..  VVeerrddeerr  hhoouuddtt  hhiijj
ooookk  vvaann  lleezzeenn,,  wwaanntt  eerr  lliiggggeenn
bbooeekkeenn  oopp  hheett  nnaacchhttkkaassttjjee..
GGeezziieenn  zziijjnn  ggeeoorrddeennddhheeiidd  iiss
hhiijj  eerr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  wweell  vvoooorr
ttee  ppoorrrreenn  oomm  iieettss  ttee  oorr--
ggaanniisseerreenn;;  hhiijj  zzoouu  aaccttiieeff
kkuunnnneenn  zziijjnn  bbiijj  KKeekkuulléé  ooff  bbiijj
eeeenn  ssppoorrttvveerreenniiggiinngg..  ZZiijjnn
aaggeennddaa  wwoorrddtt  ooookk  ddoooorr  RRoobb
eenn  JJoooosstt  oonnttddeekktt  eenn  ddiiee  ssttaaaatt
bbeehhoooorrlliijjkk  vvooll..  HHiijj  iiss  dduuss  eeeenn
ssoocciiaaaall  ffiigguuuurr  eenn  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  nniieett  vvaaaakk  tthhuuiiss..  HHiijj
hheeeefftt  ddaann  ooookk  nniieett  eeeenn  hheellee
bbaakk  bbiieerr  iinn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt
ssttaaaann,,  mmaaaarr  eerr  ssttaaaann  vvaasstt  wweell
eeeenn  ppaaaarr  bbiieerrttjjeess  iinn..  VVeerrddeerr  iiss
hhiijj  eeeenn  ggeezzoonndd  ttyyppee  eenn  hheeeefftt
hhiijj  vvoooorrnnaammeelliijjkk  ggeezzoonndd  eetteenn
eenn  wwaatt  ssaappjjeess  iinn  hhuuiiss  ––
CCoooollbbeesstt,,  wwaanntt  ddaaaarrvvaann  lliiggtt
eeeenn  lleeeegg  ppaakk  iinn  ddee  pprruull--
lleennbbaakk..  

JJaaaapp  HHooeekkssttrraa  iiss  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  SScchheeii--
kkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee..  HHiijj
vvoollggtt  eeeenn  mmiinnoorr  bbiijj
BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  HHiijj  iiss
sseeccrreettaarriiss  vvaann  ddee  sseennaaaatt
vvaann  ddiissppuuuutt  KKeekkuulléé,,  iinn
sseepptteemmbbeerr  ggaaaatt  hhiijj  iinn
nnaammeennss  GGrrooeepp  éééénn  iinn  ddee
uunniivveerrssiitteeiittssrraaaadd  eenn  hhiijj  iiss
aaccttiieeff  vvoooorr  ddee  SSttiicchhttiinngg
TTeecchhnniieekkpprroommoottiiee..  VVeerrddeerr
ddooeett  hhiijj  aaaann  zzaaaallvvooeettbbaall  bbiijj
TTootteellooss  eenn  tteennnniiss  bbiijj
FFeelllleennoooorrdd..  HHiijj  hhoouuddtt  ooookk
vvaann  lleezzeenn  eenn  ggaaaatt  rreeggeell--
mmaattiigg  nnaaaarr  ffeeeesstteenn..  IInn  zziijjnn
kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee
bbrrooooddbbeelleegg  eenn  ssaapp..  HHeett
bbiieerr  iiss  iinn  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkkee
kkooeellkkaasstt  ttee  vviinnddeenn..  

Het sleutelgat

HHeett  zziijjnn  vveerrvveelleennddee
bbeeeesstteenn,,  vviirruusssseenn..  DDaatt
iiccoooonnttjjee  mmiiddddeenn  oopp  mmiijjnn
sscchheerrmm  zzaagg  eerr  wweell  eerrgg
vveerrlleeiiddeelliijjkk  uuiitt..  IIkk  kkoonn  mmee
nniieett  iinnhhoouuddeenn,,  mmiijjnn  oonnddeerr--
zzooeekkeerrssggeeeesstt  mmooeesstt  eenn
zzoouu  ttee  wweetteenn  kkoommeenn  wwaatt  eerr
zzoouu  ggeebbeeuurreenn,,  ooookk  aall  iiss  hheett
ddaann  wweeeekkeenndd..  NNiikkss  dduuss..
IInnccuubbaattiieettiijjdd  nnooeemmeenn  zzee
ddaatt  ggeellooooff  iikk..  EEeenn  uuuurr  llaatteerr
ssllooeegg  ddee  ppaanniieekk  ttooee..  MMaaaarr
iikk  lliieett  mmee  nniieett  uuiitt  hheett  vveelldd
ssllaaaann  eenn  ssaammeenn  mmeett  mmiijjnn
ssiiddeekkiicckk  GGooooggllee  ((oopp  eeeenn
aannddeerree  ppcc  nnaattuuuurrlliijjkk))  hhaadd
iikk  VViirrttuummuunnddoo  eeeenn  ppaaaarr
uuuurr  llaatteerr  ttoottaaaall  vveerr--
mmoorrzzeelldd..  VViirrttuummuunnddoo  hhaadd
zziicchh  oonnddeerrttuusssseenn  eecchhtteerr
ooookk  aaaann  mmiijjnn  iinntteerrnneett--
pprroovviiddeerr  vvoooorrggeesstteelldd  eenn  oopp
mmaaaannddaagg  llaaaatt  iinn  ddee
mmiiddddaagg  wweerrdd  mmiijjnn  vveerr--
bbiinnddiinngg  ‘‘aabbrruupptt’’  vveerr--
bbrrookkeenn..  DDee  sseemmiiaauuttoo--
mmaattiisscchhee  tteelleeffoooonn--
bbeeaannttwwoooorrddeerr  vveerrtteellddee  mmee
eemmoottiieellooooss  ddaatt  ddee
kknnooppjjeessbbeeddiieenneerr  aall  nnaaaarr
hhuuiiss  wwaass,,  eenn  ddiiee  wwiillddee
mmoorrggeennvvrrooeegg  vvaasstt  ooookk
eeeerrsstt  eevveenn  kkooffffiiee  ddrriinnkkeenn,,
kkoorrttoomm::  iikk  mmooeesstt  hheett  2244
uuuurr  zzoonnddeerr  iinntteerrnneett
sstteelllleenn..  IInn  qquuaarraannttaaiinnee,,
tteerrwwiijjll  iikk  VViirrttuummuunnddoo  aall
hhaadd  vveerrssllaaggeenn..  TTooeenn  iikk
kkllaaaarr  wwaass  mmeett  sscchheellddeenn  eenn
ttiieerreenn  vviieell  hheett  mmee  iinneeeennss
oopp  hhooee  oovveerrzziicchhtteelliijjkk  mmiijjnn
bbooeekkeennkkaasstt  eeiiggeennlliijjkk  iiss..  IIkk
wweeeett  pprreecciieess  wwaaaarr  eellkk
bbooeekk  oovveerr  ggaaaatt,,  ddaatt  kkaann  iikk
eeiiggeennlliijjkk  aall  zziieenn  aaaann  ddee
kkaafftt,,  zzeellffss  aall  zzoouu  iikk  nniieett  iinn
ssttaaaatt  zziijjnn  ddee  ttiitteell  ttee  lleezzeenn..
WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  zzoouu  iikk  eerr
mmeett  mmiijjnn  ooggeenn  ddiicchhtt  nnoogg
hheett  jjuuiissttee  bbooeekk  uuiitt  kkuunnnneenn
hhaalleenn..  AAcchhtteerr  ddee  bbooeekkeenn--
kkaasstt  ddee  ttvv::  sslleecchhttss  3300
zzeennddeerrss..  DDaaaarrnnaaaasstt  mmiijjnn
mmuuzziieekkiinnssttrruummeenntteenn,,  mmiijjnn
ssppoorrttsscchhooeenneenn,,  mmiijjnn
bbuurreeaauu  ––  nnuu  nniieett  ddiirreecctt  hheett
ttoooonnbbeeeelldd  vvaann  oovveerrzziicchhttee--
lliijjkkhheeiidd,,  mmaaaarr  iikk  wweeeett  eerr
aalllleess  ddiirreecctt  tteerruugg  ttee
vviinnddeenn..  IInneeeennss  wwaass  eerr  rruusstt..
HHeett  vvooeellddee  aallss  eeeenn  ssoooorrtt
mmiinniivvaakkaannttiiee,,  mmaaaarr  ddaann
ggeewwoooonn  tthhuuiiss..  IIkk  bbeenn  ggaaaann
hhaarrddllooppeenn,,  iikk  hheebb  wwaatt
ppiiaannoo  ggeessppeeeelldd  eenn  ttooeenn  iikk
hheett  eevveenn  nniieett  mmeeeerr  wwiisstt,,
ggiinngg  iikk  ggeewwoooonn  ttvv  kkiijjkkeenn
eenn  bbeenn  oopp  ddee  bbaannkk  iinn  ssllaaaapp
ggeevvaalllleenn..  IIkk  wweeeett  nniieett  mmeeeerr
wwaaaarr  mmiijjnn  ddrroooomm  oovveerr
ggiinngg,,  mmaaaarr  hhiijj  wwaass  vvaasstt
hheeeell  oovveerrzziicchhtteelliijjkk..  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss,,
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal wille-
keurige studenten op de campus. Deze week een analyse van Guido Smeets en Jos
Peeters (respectievelijk achtstejaars en zevendejaars student Technische
Informatica) en van Rob Jansen en Joost Velterop (beiden zesdejaars student
Biomedische Technologie). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar. 

TU/e-er tweede in finale
softwarewedstrijd
Félienne Hermans,
zesdejaars studente
Technische Informatica
op de TU/e, is tweede
geworden in de lande-
lijke finale van de soft-
warewedstrijd Imagine
Cup. Ze vormde met
Kenny Meesters
(Universiteit van Tilburg)
en Hans Loomans (Fontys
Eindhoven) een team. 

De Imagine Cup is een
internationale software-
competitie voor techno-
logiestudenten, opgezet
door Microsoft. Een team
van de Hogeschool Rotter-
dam was dit jaar de beste
en mag deze zomer naar de
wereldfinale in Parijs. Als
derde eindigde een team
van de Universiteit
Utrecht. 
Het thema van dit jaar was
milieu. Félienne, Kenny en

Hans bedachten een car-
poolsysteem. Aanvankelijk
bedoeld voor heel
Nederland, maar dat bleek
erg ambitieus. Félienne:
“We besloten ons daarom
te richten op bedrijven.
Degene die wil carpoolen
kan via ons systeem zien of
een collega naar dezelfde
werkplek rijdt. Samen naar
het werk rijden, wordt zo
een stuk eenvoudiger.”
De tweede prijs leverde
Féliene en haar team-
genoten 1.500 euro op.
Microsoft zal bovendien
een jaar lang optreden als
sponsor en adviseur om
hun product in de markt te
zetten./.
http://www.microsoft.com/neth
erlands/studenten/compe-
tities/imaginecup/imag-
inecup2008.aspx

Groningse golfers verslaan
Eindhovenaren 
Het Eindhovense studententeam is er afgelopen
weekeinde niet in geslaagd de Nederlandse golftitel te pro-
longeren. De Eindhovenaren eindigden als tweede achter
Groningen. Amsterdam eindigde op de derde plek.
Het Nederlands Kampioenschap voor studententeams
(NSK) werd gespeeld tijdens het ABN AMRO Student
Open, op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen.  De andere
deelnemende teams, met ieder vier spelers, kwamen uit
Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en
Nyenrode. 

Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Hebt u wel eens een artikel gepubli-
ceerd, ik bedoel: een geleerd artikel in
een wetenschappelijk tijdschrift? En
hebt u dan in de maanden en jaren
daarna geconstateerd dat uw artikel de
wereld niet merkbaar - ten goede of
ten kwade - had veranderd? Zelf heb ik
65 geleerde artikelen gepubliceerd en
nog een dik geleerd boek (met Klaas
van Harn, VU), maar ik heb de wereld
er niet door zien veranderen. Mijn
geleerde boek (met K. v. H.) heeft toch
minstens één persoon beïnvloed: op
23 mei jongstleden bleek het in de

wiskundebibliotheek van de univer-
siteit van Coimbra uitgeleend.
Tijdens ons vijftigjarig jubileum werd
gereleveerd dat medewerkers van de
TU/e sinds de oprichting 30.000
artikelen hadden gepubliceerd; dat is
gemiddeld 600 per jaar. Omdat het
wel met nul zal zijn begonnen, schat
ik dat de TU/e zo’n 1200 publicaties
per jaar doet verschijnen. De Neder-
landse universiteiten samen schat ik
op 20.000 artikelen per jaar, en de
hele wetenschappelijk wereld op vier
miljoen. Een artikel van tien pagina’s
lang levert een stapeltje van vijf vellen.
Al die vier miljoen artikelen samen
vormen dan een stapel van twintig

miljoen vellen, ruim twee kilometer
hoog. Je zou toch verwachten dat
zoveel geleerdheid de wereld flink
vooruit helpt, maar nee, er gebeurt af
en toe wel iets, maar voor twee kilo-
meter artikel lijkt het toch niet veel.
En wat kost dat allemaal wel niet? Als
de gemiddelde wetenschapper één
artikel per jaar schrijft en daar de helft
van zijn tijd aan besteedt, dan komen
we aan twee miljoen jaarsalarissen.
Als we het gemiddelde jaarsalaris van
de auteurs - China en India natuurlijk
meegerekend - op 15.000 euro stellen,
komen we uit op dertig miljard. Veel,
maar toch eigenlijk maar heel weinig,
als we het vergelijken met de uitgaven

voor oorlogstuig - alleen in Nederland
al acht miljard. De defensie-uitgaven
in de hele wereld zijn bijna veertig
keer zo hoog als de bovengenoemde
dertig miljard.
Conclusie: laten we rustig doorgaan
met het publiceren van geleerde
boeken en artikelen. Het kost bijna
niks, het houdt ons van de straat en uit
de WW. En bovendien, het is wel-
iswaar lang niet altijd raak, maar af en
toe komen er prachtige resultaten te
voorschijn; dingen waar iedereen wat
aan heeft, zoals cd’s, DNA’s dubbele
helix en heel grote priemgetallen om
onze bankgeheimen te beschermen.

WWiiee:: Maud Stevers / 24 / zevendejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: tweeënhalve maand
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Het is een ondergaande zon in een heuvel-
landschap in Winterberg, Duitsland. Ik was daar met
All Terrain, de Eindhovense studenten buitensport-
vereniging. We zouden gaan langlaufen maar er lag
geen sneeuw, dus zijn we gaan mountainbiken en
wandelen. Na zo’n wandeling (wat meer op klimmen
leek met die heuvels) maakte ik moe maar voldaan
deze foto. Ik heb altijd foto’s van plekken waar ik
geweest ben. Voor deze desktop stond er heel lang een
foto op die ik in Maleisië had gemaakt. Ik ben nogal
een stresskip en dan vind ik het rustgevend om hier
naar te kijken: een droomlandschap. Ik studeer ook af
op de stressverlagende
werking van de omgeving,
dus deze desktop past daar
wel ergens bij. Maar zoals
je kunt zien is het meest
speciale aan mijn laptop
natuurlijk de verrotte
staat.”

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


