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U-raad besluit
over bindend
studieadvies
De universiteitsraad beslist 30
juni of het akkoord gaat met
het bindend studieadvies
(BSA). Het College van Bestuur
wil de maatregel waarbij 
bachelorstudenten gedwongen
worden hun studie te staken
als ze het eerste collegejaar te
weinig studiepunten halen, in
september 2009 invoeren. 

De universiteitsraad heeft 16 juni
eerst informeel een besloten
overleg met het CvB en de pro-
jectgroep bindend studieadvies.
Daarna behandelt de U-raad het
onderwerp in een algemene
openbare vergadering op 30 juni.
Het bindend studieadvies moet
vanaf het studiejaar 2009/2010
gaan gelden. De maatregel moet
voorkomen dat ongeschikte stu-
denten nog jarenlang vergeefs
proberen hun bacheloropleiding
tot een goed einde te brengen.
Het CvB gaf dit voorjaar een
projectgroep opdracht om te
onderzoeken of de invoering per
september 2009 haalbaar is. De
projectgroep verwacht geen grote
problemen, zo blijkt uit het
rapport dat begin juni werd aan-
geboden. Het CvB heeft de voor-
stellen van de BSA-groep over-
genomen. 
Tot op heden geeft de TU/e
bachelorstudenten aan het eind
van hun eerste leerjaar zonodig

een dringend negatief studie-
advies. Studenten krijgen in het
uiterste geval de aanbeveling hun
studie te stoppen en op zoek te
gaan naar een andere opleiding.
Een aanzienlijk aantal eerste-
jaars legt dit advies echter naast
zich neer. 
Eerstejaars die vanaf september
2009 minder dan 30 studie-
punten halen moeten met hun
opleiding stoppen. De TU/e be-
geleidt studenten bij het zoeken
van en de overstap naar alterna-
tieven. Studenten die na één jaar
tussen 30 en 40 studiepunten
hebben, ondertekenen een ‘stu-
dievoortgangcontract’. Ze maken
dan met studieadviseurs af-
spraken over welke vakken ze
binnen een bepaalde termijn
moeten halen. Sommige oplei-
dingen werken al met dergelijke
contracten, maar het is nu de
bedoeling dat alle opleidingen
hiervan gebruik gaan maken.
Bovendien moeten studenten
hun propedeuse binnen twee jaar
halen. Lukt dat niet, dan mogen
ze alleen nog eerstejaars vakken
volgen.
De leden van de universiteitsraad
hebben het rapport gezien, maar
willen pas na het informele
overleg van volgende week op de
voorstellen reageren. /.
Lees meer over het BSA op pagina 10. 

TU/e zoekt sponsors Academische Jaarprijzen
De TU/e is voor de uitreikings-
plechtigheid van haar
Academische Jaarprijzen nog
op zoek naar sponsors. 

Vorig jaar besloot het College van
Bestuur om met ingang met dit
jaar de namen van sponsors niet
meer te verbinden aan de prijzen. 
Dit jaar geen Mignot Afstudeer-
prijzen, geen UFe/Océ Ontwerp-
prijzen en geen ASML Promotie-

prijzen meer. Op woensdag 2 juli
zullen in de Blauwe Zaal van het
Auditorium alleen nog maar
prijzen worden uitgereikt waar
nadrukkelijk de naam TU/e voor
staat. De manier waarop de
sponsors vorig jaar te horen
kregen dat hun naam in de
toekomst niet meer aan de
prijzen verbonden zou worden,
verdiende geen schoonheids-
prijs. Eric van Schagen, voor-

zitter van Universiteitsfonds
Eindhoven (UFe) en algemeen
directeur van it-bedrijf Simac, is
daar duidelijk in. Van Schagen:
“Die actie van het College van
Bestuur verraste de betrokken
sponsors en viel niet in goede
aarde. De mededeling werd pas
laat gedaan, een betere commu-
nicatie was wenselijke geweest.” 

Lees verder op pagina 3

AutAuto-evo-evenementenement PPoolle Pe Poossition ition 
trtrektekt vveeleel bekbekijkijkss

EEiinnddhhoovveenn  wwaass  aaffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd  iinn  ddee  bbaann  vvaann
ggeemmoottoorriisseeeerrddee  vviieerrwwiieelleerrss  iinn  aallllee  ssoooorrtteenn  eenn  mmaatteenn..
OOnnddeerr  ddee  nnaaaamm  PPoollee  PPoossiittiioonn  wwaarreenn  oopp  ddiivveerrssee
llooccaattiieess  iinn  ddee  ssttaadd  eevveenneemmeenntteenn  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  mmeett
aallss  ddooeell  ddee  aauuttoommoottiivvee  iinndduussttrriiee  ttee  pprroommootteenn..  NNaaaarr
sscchhaattttiinngg  7755..000000  mmeennsseenn  kkwwaammeenn  aaff  oopp  ddee  tteennttoooonn--
sstteelllliinnggeenn  eenn  ddeemmoonnssttrraattiieess..  ZZaatteerrddaaggmmiiddddaagg  wweerrdd
hheett  ppuubblliieekk  oopp  mmeeeerrddeerree  pplleekkkkeenn  ggeettrraakktteeeerrdd  oopp  ddee
aaaannbblliikk  vvaann  oonnddeerr  mmeeeerr  hhiissttoorriisscchhee  ssppoorrttaauuttoo’’ss  eenn
mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkkee  mmooddeelllleenn..  DDee  TTUU//ee  hhaadd  eeeenn  iinnffoorr--
mmaattiieessttaanndd  oovveerr  dduuuurrzzaammee  aauuttoo’’ss  vvaann  ddee  ttooeekkoommsstt..
EEeenn  ddaagg  eeeerrddeerr  sslloooott  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  hheett  ssyymmppoossiiuumm
IInntteelllliiggeenntt  VVeehhiicclleess  aaff  mmeett  eeeenn  ddeemmoonnssttrraattiiee  vvaann
sslliimmmmee  vvooeerrttuuiiggeenn  ((zziiee  ppaaggiinnaa  88  eenn  99))..  
OOpp  zzoonnddaagg  bbaarrssttttee  PPoollee  PPoossiittiioonn  hheett  ssppeekkttaakkeell  eecchhtt
llooss  mmeett  ddeemmoonnssttrraattiieess  oopp  eeeenn  ssppeecciiaaaall  ppaarrccoouurrss  vvaann
22,,44  kkiilloommeetteerr  oopp  ddee  FFeelllleennoooorrdd,,  ddee  KKeennnneeddyyllaaaann  eenn  ddee
pprrooff..  DDoorrggeelloollaaaann,,  vvllaakkbbiijj  ddee  TTUU//ee..  DDee  ddaagg  ooppeennddee
mmeett  eeeenn  DDAAFF--ddeeffiilléé  ((zziiee  ffoottoo)),,  wwaaaarrnnaa  hheett  ddee  bbeeuurrtt
wwaass  aaaann  dduuuurrzzaammee  vvooeerrttuuiiggeenn  zzooaallss  eeeenn  aauuttoo  oopp
zzoonnnnee--eenneerrggiiee  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee,,  ddiiee  eeeerrddeerr
mmeeeessttrreeeedd  iinn  ddee  WWoorrlldd  SSoollaarr  CChhaalllleennggee..  LLaatteerr  oopp  ddee
ddaagg  kkoonn  hheett  ppuubblliieekk  zziicchh  mmeett  ddee  vviinnggeerrss  iinn  ddee  oorreenn
vveerrggaappeenn  aaaann  llaannggsssscchheeuurreennddee  DDaakkaarr--ttrruuccss  eenn  ddee
nniieeuuwwssttee  ssppoorrttwwaaggeennss  vvaann  ddee  ggrroottee  mmeerrkkeenn..  OOookk
TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  vvaann  UUnniivveerrssiittyy  RRaacciinngg  EEiinnddhhoovveenn
wwaarreenn  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggdd  mmeett  eeeenn  rraacceewwaaggeenn..  DDee  ddaagg
vveerrlliieepp  nniieett  ggeehheeeell  zzoonnddeerr  iinncciiddeenntteenn::  eeeenn  ffoottooggrraaaaff
mmooeesstt  nnaaaarr  hheett  zziieekkeennhhuuiiss  nnaaddaatt  hhiijj  wwaass  ggeerraaaakktt  ddoooorr
eeeenn  uuiitt  kkooeerrss  ggeerraaaakkttee  PPoorrsscchhee..  

TU/e levert eerste Qualified
Medical Engineers af
De School of Medical Physics
and Engineering Eindhoven
(SMPE/e) reikt vandaag, don-
derdag 12 juni, in het Maxima
Medisch Centrum te Veldhoven
de eerste diploma’s uit aan
drie kandidaten die de twee-
jarige postdoctorale opleiding
tot Qualified Medical Engineer
(QME) hebben afgerond. 

Alumni van deze opleiding
helpen medisch specialisten op
het technisch vlak om tot nog
betere diagnoses te komen.
“Een QME moet als gespecia-
liseerd academicus op basis van
gelijkwaardigheid kunnen sa-
menwerken met een medisch
specialist”, meent prof.dr.
Herman Beijerinck, één van de
directeuren van SMPE/e. “Ieder
met zijn eigen inbreng, waarbij

voor de QME de formule van
tachtig procent technische
kennis versus twintig procent
medische kennis het uit-
gangspunt is.”
Een QME ondersteunt op aca-
demisch en professioneel niveau
de klinische processen binnen
een maatschap, zoals bij car-
diologie of interne geneeskunde.
Bijvoorbeeld door het uitvoeren
van onderzoek naar nieuwe me-
thoden, de aanschaf van nieuwe
apparatuur en het introduceren
daarvan. Daarnaast is een QME
zeer vaardig in de modellering
van fysiologische processen om
samen met de arts tot een beter
behandelplan te komen, zo legt
Beijerinck uit. 

Lees verder op pagina 3
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DDe we weekeek vvanan/Sonj/Sonjaa
Sonja van der Meer is vijfdejaars
studente Bouwkunde en student-

assistent CASA Vertigo

MMaaaannddaagg:: ’s Ochtend vroeg van start om
verder te werken aan het eindverslag van
mijn tweede masterproject. ’s Middags
heb ik een afspraak met Gerard Verhoogt
en de medewerkers van het faciliteiten-
bureau om een begin te maken met de
opbouw van de Panamarenko tentoon-
stelling. In de avond nog lekker een uurtje
dansen. 

DDiinnssddaagg:: ’s Ochtends een afspraak met
een docent voor het bespreken van een op-
dracht voor Mechanica 7a. Daarna even
een handje helpen bij de tentoonstelling:
de ‘Umbilly I’ staat al en er volgt nog even
een spannend moment als de kwetsbare
‘Rug Umbilly IV’ in zijn vitrine gezet
wordt. Tijdens de lunch een vergadering
met de CASA-commissie. Rest van de dag
weer verder werken aan het verslag. 

WWooeennssddaagg:: De opbouw van de tentoon-
stelling vordert gestaag, ’s middags zijn de
studenten er die hun workshopresultaten
in elkaar zetten. Nog even overleg over
teksten voor de informatiebordjes, die dan
direct naar de printer moeten. ’s Avonds
een ongerust telefoontje van Jos Bosman;
de tentoonstelling moet deze avond af!
Helaas moet ik mijn verslag nog verder
afmaken en wordt Stijn Holdrinet, tevens
student-assistent CASA Vertigo, weer in-
geschakeld. 

DDoonnddeerrddaagg:: Tussen de stress door (verslag
en tentoonstelling moeten af ) even ont-
spannen met een les Pilates. Ondanks
hard werk van Stijn en Jos (woensdag tot
00:30) zijn er nog wat kleine dingen die
moeten gebeuren, dus gaat de commissie
weer snel aan het werk, terwijl de lezingen
al van start gaan. De opening verloopt
succesvol en ’s avonds genieten we na met
de commissie tijdens een welverdiend
driegangen menu. 

VVrriijjddaagg:: Met de ten-
toonstelling op de
rails is het dan
nu hard
werken om
het verslag af
te krijgen.
Helaas, ik
moet nog een
aantal afbeel-
dingen voor het
verslag maken en dat kost toch weer meer
tijd. ’s Middags even naar stad met mijn
vriend voor een afspraak bij Schrijvers,
hier genieten we even van een biertje op
het zonnige terras. ’s Avonds toch weer
verder ploeteren aan het verslag.

ZZaatteerrddaagg  &&  zzoonnddaagg:: Verslag toch even aan
de kant. Dit weekend viert mijn vader zijn
verjaardag. Met lekker weer op zondag,
familie om mij heen en heerlijk eten kom
ik weer even tot rust. /.

Swinkels vertrekt met een
record. Hij heeft het langste
dienstverband van alle TU/e-
medewerkers op zijn naam staan.
Hij begon op vrijdag 1 septem-
ber 1961 en de volgende dag had
hij meteen vrij omdat voor het
eerst de vrije zaterdag was in-
gevoerd was. Hij volgde in het
leerlingenstelsel de Gawalo-op-
leiding voor gas, water en lood:
één dag studeren per week, de
rest was praktijk. Toen kwam er
iemand van de THE langs om
personeel te zoeken. Swinkels:
“De THE begon pas en er
stonden maar een paar ge-
bouwen: de W-hal, CT & FT-Hal
(nu Matrix en De Hal), de labo-

ratoria voor de faculteit Schei-
kunde. De basis van het
Hoofdgebouw en het
Auditorium stonden er, evenals
het Gaslab en E-Laag.”
Hij begon bij de onderhouds- en
de storingsdienst. Later stapte
hij over naar het Bedrijfsburo
Bouw Technische Dienst (BTD)
en Dienst Huisvesting (DH).
Maar niet nadat zijn vader zich
uitgebreid had geïnformeerd
waar zijn zoon terechtkwam.
Swinkels: “Mijn twee broers zijn
blijven studeren, maar ik werkte
liever met mijn handen. Mijn
vader maakte zich een beetje
zorgen om mij. Hij ging eerst
kijken hoe het hier was en wat
het perspectief was. Ze konden
hem geruststellen waarna hij
zijn ‘toestemming’ gaf.” 
De eerste werkzaamheden van
Swinkels waren het verhelpen
van (kleine) storingen en aan-
passingen verrichten aan diverse
gebouwen. De grootste veran-
dering in al die jaren was de
overgang van BTD naar DH

waar alle werkzaamheden
werden uitbesteed. Terwijl hij
daarvoor apparatuur zoals venti-
latieschachten en afvoer-
trechters zelf maakte. Heeft hij
veel gekke dingen meegemaakt
in al die jaren? 
Swinkels: “Valt eigenlijk wel
mee. Het waren meer zaken
zoals die ene hoogleraar die
speciale apparatuur bestelde en
wèl wist dat er krachtstroom
nodig was, maar niet welke con-
sequenties de nieuwe appa-
ratuur voor de bestaande instal-
laties had.”
Swinkels benadrukt meermalen
dat hij niet één dag met tegenzin
naar zijn werk is gegaan:
“Uiteraard waren er mindere
dagen”, erkent hij. “Maar het ligt
aan jezelf wat je daarvan maakt.
Het belangrijkste is dat er een
goede oplossing voor problemen
komt. En je moet er zelf voor
zorgen dat je niet blijft hangen
in dingen die vroeger gebeurd
zijn, dan heb je geen leven
meer.”

Momenteel werkt hij aan zijn
laatste klus bij Matrix. Daar
wordt een ruimte omgebouwd
tot onderzoekslaboratorium
zodat meerdere experimenten
plaats kunnen vinden. Alleen, de
klus is niet klaar voor zijn af-
scheid op 19 juni. Dus werkt hij
nog door tot het einde van de
maand. En graag, want hij houdt
van zijn werk. Dat bleek al
eerder, met de AVA-operatie.
Swinkels: “Ik kreeg de kans om
eerder te stoppen, met een
gunstige financiële regeling. Ik
had al ingestemd maar ik kon er
’s nachts niet van slapen. Mijn
vrouw zei: ‘probeer of je het
terug kunt draaien’. Maar het
was al officieel goedgekeurd.
Piet van Happen, het hoofd van
DH, heeft zijn best gedaan om
mij te behouden en dat is gelukt.
Nu zit ik in de seniorenregeling,
met één dag vrij in de week en
dat is heel plezierig.”
Dat is niet alleen voor Swinkels
plezierig, maar ook voor de DH.
“In al die jaren doe je veel

kennis en ervaring op. Ik heb
hier zelf nog asbest en eterniet
verwerkt - wisten wij toen veel
dat het schadelijk was - en later
kwam die kennis dat goed van
pas toen het weer verwijderd
moest worden, want niet alles is
in al die jaren even goed ge-
noteerd en vastgelegd. Het is
ook een stukje erkenning als
collega’s dat soort dingen aan
me komen vragen.”
Eigenlijk zou Swinkels nog wel
door willen werken, uiteraard
voor minder uren, maar dat is
nog steeds niet goed geregeld,
hoewel hij iets dergelijks ook
niet uitsluit. Dus blijft er veel
tijd over voor zijn hobby’s:
saxofoon spelen – hij zit al
vijfentwintig jaar bij de
Brandweerkapel in Helmond -
en wandelen. /.
Het afscheid van Swinkels is op 19 juni
van 16.30 uur tot 18.00 uur in de
University Club in het Hoofdgebouw.

Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke

“Ik wilde in 1961 graag werken
op de Technische Hogeschool
Eindhoven, zoals de univer-
siteit toen heette.” Dat is

André Swinkels gelukt. Op 19
juni neemt hij afscheid. 

Na 47 dienstjaren.

“Ik heb gebouwen neergezet en ze weer mee helpen slopen “

André Swinkels
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Bijzondere bi-promotie
aan TU/e voor Italiaan
Volgende week vindt aan de
TU/e een bijzondere promotie
plaats. De Italiaan Giuseppe
Addamo promoveert namelijk
voor de tweede keer op het-
zelfde onderwerp. Anderhalf
jaar terug ontving Addamo al
de doctorstitel van de
Technische Universiteit van
Turijn.  

De Italiaan verbleef tijdens zijn
promotie een half jaar aan de
TU/e. Dat bezoek resulteert nu in
een extra promotie. Volgens zijn
copromotor, dr.ir. Bas de Hon,
heeft Addamo het werk dat hij
tijdens zijn verblijf in Eindhoven
heeft gedaan, omgezet in be-
langrijk extra materiaal voor zijn
proefschrift. Dat groeide daar-
door uit tot een lijvig boekwerk
van meer dan 250 pagina’s. De
faculteit Elektrotechniek vindt
die toevoeging voldoende om de
Italiaan ook in Eindhoven te laten
promoveren.

Nieuwe commissie
De leerstoel Electromagnetics
van prof.dr. Anton Tijhuis, waar
de Addamo te gast was, werkt in-
tensief samen met een groep van
de Italiaanse universiteit. Tijhuis
maakte deel uit van de promotie-
commissie van Addamo in Italië.
Volgens De Hon is er in
Nederland een nieuwe commis-
sie gevormd: “In Italië bestaat de
promotiecommissie uit zeven
personen. Voor de promotie in
Eindhoven zijn aan vier van de

Italiaanse commissieleden nog
drie Eindhovenaren en de voor-
zitter toegevoegd.”
Het is niet de eerste keer dat een
promovendus zowel in het bui-
tenland als aan de TU/e promo-
veert, aldus prof. dr. ir. Ton Backx,
decaan van de Faculteit Elektro-
techniek. Naar zijn weten is het
wel de eerste keer dat de
promotie in Eindhoven plaats-
vindt nadat een onderzoeker
eerst elders een doctorstitel heeft
ontvangen. Het is ook de eerste
‘bi-promotie’ met Turijn.

Een universiteit krijgt 74.000
euro voor een promotie. Maar
Backx bestrijdt dat de bi-
promotie bedoeld is om snel geld
op te strijken. “Die schijn willen
we koste wat kost vermijden. We
zijn er dan ook nog niet over uit
of we die premie zullen claimen.
We moeten eerst zelf zorgvuldig
vaststellen dat de TU/e in dit
geval recht heeft op deze
subsidie.” Volgens hem is het
evenmin de bedoeling om het
aantal promoties aan de TU/e op
deze wijze kunstmatig op te
krikken.
Eigenlijk had Addamo al veel
sneller na zijn promotie in Italië
ook in Eindhoven willen pro-
moveren. Administratieve romp-
slomp zorgde echter voor een
forse vertraging./.
Addamo promoveert 17 juni op het proef-
schrift met de titel: ”Electromagnetic
Waves in Loaded Cylindrical Structures’.

Congressen oorzaak late prijsuitreiking
Vervolg van voorpagina

Toch kan de Simac-directeur wel
begrip opbrengen voor de wens
van het CvB om de eigen in-
stelling nadrukkelijker te pro-
fileren in de naamgeving. “Ik ben
blij dat het CvB nog steeds achter
dit initiatief staat en nieuwe
sponsors zullen zich wel weer
aandienen. Wellicht kan het UFe
daar een rol bij spelen.”
Universiteitssecretaris Harry
Roumen zegt dat er toezeggingen
binnen zijn, maar dat er nog over
gesproken moet worden.

Perspectiefprijs
Begin juli wordt wel voor het
eerst de zogeheten Perspectief-
prijs uitgereikt, voor het onder-
zoeksproject met het meeste toe-
komstperspectief voor mens en
maatschappij.

Opmerkelijk is de late datum
waarop de uitreiking van de
prijzen gepland staat. Volgens
Annelies Verschuren, hoofd
Bureau Promoties en
Plechtigheden, had men het ook
graag eerder ingepland, maar
was al een half jaar geleden dui-
delijk dat alleen 2 juli nog in aan-
merking kwam. “Er vinden op
het eind van dit collegejaar ont-
zettend veel congressen plaats in
het Auditorium en we moesten
natuurlijk ook rekening houden
met de agenda van de rector”,
aldus Verschuren. Dit jaar wordt
ook maar één afstudeer-, één
ontwerp- en één promotieprijs
uitgereikt. Tot vorig jaar waren
dat er in elke categorie twee. Maar
volgens Verschuren heeft onder-
zoek uitgewezen dat de winnaars

van de tweede prijzen daar hele-
maal niet gelukkig mee waren. 
Voor de afstudeerprijs is dit jaar
2500 euro beschikbaar. Winnaars
van de ontwerp- en de promotie-
prijs kunnen rekenen op respec-
tievelijk 5000 en 10.000 euro. 

Los van deze drie prijzen wordt
het meest perspectiefrijke af-
studeer-, ontwerp- of promotie-
project dit jaar bekroond met de
Perspectiefprijs, groot 10.000
euro. Hiervoor hebben alle
decanen één kandidaat voorge-
dragen, waarvan er op de dag zelf
drie een voordracht mogen
geven. Een dagjury onder leiding
van de rector bepaalt wie als
eerste deze prijs in de wacht
sleept./.

Vraag naar QME’s zal
komende jaren toenemen
Vervolg van voorpagina

Het is volgens Beijerinck de
reden waarom de standplaats van
de QME in opleiding in het zie-
kenhuis is. De zorginstelling
betaalt in die periode ook het
salaris van die persoon. De uni-
versiteit zorgt voor het on-
derwijs- en begeleidingspakket.
“We kunnen dus ook maar zoveel
mensen laten instromen als dat
er plaatsen beschikbaar zijn bij
de ziekenhuizen.” 
Volgens Beijerinck zal de be-
hoefte aan QME’s de komende
jaren alleen maar toenemen. “In
het rapport van de commissie
Sminia staat dat de zorginstel-
lingen in Nederland in 2020 zo’n
duizend academisch opgeleide
technologen nodig hebben. Dat
betekent een groei met 650
vacatures. Ik verwacht dat
hiervan zo’n driehonderd een op-
leiding tot QME gaan volgen. Op
dit moment kunnen wij jaarlijks

acht personen laten instromen.” 
De School of Medical Physics and
Engineering Eindhoven werd in
2006 opgericht door de facul-
teiten Biomedische Technologie
en Technische Natuurkunde. Al
vanaf 1990 is de TU/e actief bij
het opleiden van dit soort profes-
sionals. Naast de opleiding tot
QME biedt men ook de twee-
jarige basisopleiding van de vier-
jarige opleiding tot klinisch
fysicus aan, en een tweejarige op-
leiding tot Qualified Medical
Physicist. Op termijn moet het
een TU/e-breed initiatief
worden. Beijerinck laat weten dat
er op dit moment verkennende
gesprekken gaande zijn met
andere faculteiten om over af-
zienbare tijd een opleiding tot
medisch ingenieur op het gebied
van informatica te starten. De zo-
geheten QMI./.

Geschiedenis van Eindhoven
studentenstad in beeld gebracht
Van de oprichting van de TU/e tot de Duckrace die studentenvereni-
ging Demos onlangs hield. Wethouder Mittendorff opende de expo-
sitie over de geschiedenis van Eindhoven studentenstad 10 juni in het
Stadskantoor. Deze ‘reizende tentoonstelling’ komt in augustus naar
de TU/e en Fontys. Initiatiefnemer is Compositum ‘Communis
Opinio’, de koepelorganisatie van studentenverenigingen Demos,
ESC en SSRE. De expositie bestaat uit zuilen met videoschermen en
teksten. Bezoekers zien interviews met studenten van vroeger, van nu
en van de toekomst. Twee kinderen vertegenwoordigen die laatste
groep. Verder maakten de initiatiefnemers een selectie uit gebeurte-
nissen sinds 1956. Die hebben ze in een tijdsbalk verwerkt. De expo-
sitie komt ook nog in de Bijenkorf en mogelijk in het Catharina zie-
kenhuis. 

UitzUitzinniinnigge Oe Orranjanjefefananss

NNeeddeerrllaannddssee  eenn  IIttaalliiaaaannssee  ssttuuddeenntteenn  ttrrooffffeenn  eellkkaaaarr
mmaaaannddaagg  99  jjuunnii  iinn  ddee  IIeerrssee  ppuubb  OO’’SShheeaass  iinn  EEiinnddhhoovveenn
oomm  ssaammeenn  ttee  kkiijjkkeenn  nnaaaarr  ddee  EEKK--wweeddssttrriijjdd  ttuusssseenn
NNeeddeerrllaanndd  eenn  IIttaalliiee..  DDee  sstteemmmmiinngg  wwaass  ooppppeerrbbeesstt
ttoottddaatt  OOrraannjjee  kkoorrttee  mmeetttteenn  mmaaaakkttee  mmeett  ddee  AAzzzzuurrii..  DDee

IIttaalliiaaaannssee  ttiiffoossii  zzaatteenn  eerr  eeeenn  bbeeeettjjee  bbeetteeuutteerrdd  bbiijj,,  vvooll
oonnggeellooooff,,  tteerrwwiijjll  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ffaannss  ddee  33--00  zzeeggee  uuiitt--
bbuunnddiigg  vviieerrddeenn..  OOpp  ppaaggiinnaa  1111  vveerrtteelllleenn  bbuuiitteennllaannddssee
ssttuuddeenntteenn  hhooee  zziijj  EEuurroo  22000088  bbeelleevveenn..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Openingstijden kantines
In de tentamenperioden zijn alle
kantines vanaf woensdag 11 juni tot en
met donderdag 3 juli beperkt open tot
14.00 uur.
De kantine van het auditorium is
geopend van 9.30 tot14.00 uur en van
16.00 tot 19.30 uur.
Coffee & More in het Auditorium is open
van 8.30-12.00 uur.
Café De zwarte doos is geopend van 8.30
tot 22.30 uur
University Club 9.00 tot 21.00 uur

Promoties
Mw. ir. A.A.M. Kok verdedigt op maan-
dag 16 juni haar proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Pillar photonic cry-
stals in integrated circuits’. Kok promo-
veert aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.dr.ir. M.K. Smit en
prof.dr.ir. R. Baets.

Ir. J.J.H. Gielis verdedigt op maandag 16
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: ‘Interface studies by second-har-
monic generation during silicon-based
materials processing’. Gielis promoveert
aan de faculteit Technische

Natuurkunde. De promotor is prof.dr.ir.
M.C.M. van de Sanden.

G. Addamo verdedigt op dinsdag 17 juni
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt: ‘Electromagnetic waves in loaded
cylindrical structures: a radial transmis-
sion line approach’. Addamo promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. De pro-
motoren zijn prof.dr. A.G. Tijhuis en
prof.dr. R. Orta.

Technologie Management,
opleiding TBdk
Afstudeervoordrachten
BDK/OM/IM
D.P.A. Bommelijn, Reduction of
Returnable Packaging Costs, 19 juni
2008, 14.00 uur, PAV A1
Jeroen van der Harst, Service delivery
management binnen IT outsourcing: de
succesfactoren, 23 juni 2008, 09.30 uur,
PAV A12A
Rob Jansen, Towards sustainable procu-
rement, 27 juni 2008, 13.00 uur, PAV
R.016.

MATUE de Marketeer 
Bestuursleden gezocht
Voor het lustrumjaar 2008-2009 is
MATUE de Marketeer, de Marketing

Associatie van de Technische Universiteit
Eindhoven, op zoek naar nieuwe
bestuursleden. 
Als bestuur van onze studievereniging
organiseer je inhousedagen bij en excur-
sies naar interessante bedrijven, breng je
driemaal per jaar een full colour marke-
tingmagazine uit en heb je niet alleen
veel contacten met bedrijven als
Unilever, ING en Procter & Gamble,
maar ook met de marketing associaties
in Amsterdam, Rotterdam, Groningen,
Tilburg en Maastricht.
Kortom, wil jij een vereniging van ruim
250 leden besturen, veel contacten
opdoen met het bedrijfsleven, organisa-
tievaardigheden ontwikkelen, ervaren dat
marketing en techniek een unieke com-
binatie vormen en vooral een geweldig
jaar tegemoet gaan? Informeer dan nu
naar de mogelijkheden die MATUE de
Marketeer jou te bieden heeft!
Kijk voor meer informatie op
www.matue.nl, stuur een email naar
info@matue.nl of kom langs bij
Paviljoen U4!

Medewerker Onderwijs Innovatie (EU-
5096-MOV), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (1,0 fte). Vast dienstver-
band, salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3792,00 t/m 4868,00 euro).

Studentendecaan Internationale studen-
ten (V28.0623), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (0,8 fte). Vast dienstver-
band, salaris maximaal schaal 11 CAO

Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4284,00 euro).

PhD student Tropical Algebraic Groups
(V32.021), Discrete Algebra and
Geometry,  department of Mathematics
and Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

Productie medewerker/assistent
Hardware ontwikkeling (V34.310), de
Bedrijfsgroep Laboratorium-automatise-
ring van de faculteit Technische
Natuurkunde (0,8 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1945,00 t/m 2627,00 euro).

2 PhD-students “Surfactant-assisted
enhanced oil recovery” (V34.313), the
research group “Mesoscopic Transport
Phenomena” ,  department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

Post-doctoral researcher - Crystallization
phenomena  (V34.314), the group
Mesoscopic Transport Phenomena,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2330,00 t/m 3678,00 euro).

Full Professor Building Materials
(V38.532), the Unit Building Physics and
Systems (BPS),  department of

Architecture, Building and Planning  (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 26 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 hoogleraar 1 (5351,00 t/m
8445,00 euro).

Docent Uitvoeringstechniek (V38.533), de
unit Constructief Ontwerpen en
Uitvoeringstechniek,  faculteit
Bouwkunde (0,5 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4284,00 euro).

Assistant Professor (UD) in Information
Systems (V39.451), Information Systems
Group, department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4868,00 euro).

Post-Doc Model-Based Biofeedback
Training (V51.042), Signal Processing
Systems,  department of Industrial
Design (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2252,00 t/m 3554,00 euro).

Medewerker Servicedesk ORCA
(V84.019), Dienst Financiele en
Economische Zaken (1.0 fte) Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2441,00 t/m 3352,00 euro).

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

Heb je interesse in filosofie
en de rol van technologie 

in de samenleving?

Dan is de internationale master Philosophy of Science, 

Technology and Society de sleutel tot jouw succes! 

Je kunt deze master volgen na je technische 

universitaire bachelor.

psts .graduate .utwente.n l

Master of Science programme 

Philosophy of Science, Technology and Society
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

Algemeen

Mensen
Faculteiten

Studentenleven

Vacatures

(Advertenties)
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DDee  zzaacchhttee  kknniipp  eenn  mmeeeerr

Minister Plasterk was vroeger zo kritisch
in zijn columns. Nu doet hij uitspraken
waarvan ik me afvraag of hij erover heeft
nagedacht. In het interview in Cursor 33
noemt hij opleidingen die de zoge-
naamde ‘zachte knip’ hanteren, dat wil
zeggen een soepele overgang kennen
tussen bachelor- en master-opleiding,
asociaal. Ik kan daar niet bij.
Ons masterprogramma begint in sep-
tember, een student haalt zijn bachelor-
diploma in bijvoorbeeld januari. Wat wil
hij dat deze student in dat halve jaar gaat
doen?
Wij doen al zolang onze opleiding
bestaat moeite om goede elektrotech-
nische ingenieurs op te leiden, en dat is
geen sinecure. Gezien de veranderingen
in onze VWO-instroom (verslechtering
zeggen sommigen), gezien de steeds
zwaardere eisen van onze afnemers,
gezien het uitdijende vakgebied dat we
onderwijzen en gezien de steeds
strengere eisen aan de tijdsspanne waar-
binnen we dat moeten doen.
Binnen deze randvoorwaarden is het
volkomen onverantwoord om tegen onze
bachelor-studenten te zeggen dat ze pas
met een master mogen beginnen als ze
hun bachelor-diploma hebben. Het gaat
om goede studenten, die een geschikte
opleiding doen, we hebben een
schrijnend tekort aan ingenieurs en dan

zouden wij gemiddeld een half jaar aan
studievertraging moeten inbouwen
zonder dat iemand daar iets aan heeft?
Dat zou pas echt asociaal zijn en een ver-
kwisting van geld en talent.
Misschien moet ik de uitspraak van
Plasterk plaatsen binnen de tendens die
er bij bestuurders in hoger-onder-
wijsland is, om van een soort simpel ide-
aalbeeld van opleiding en studie uit te
gaan. Dat bestuurlijke ideaalbeeld zegt
dat een student in drie jaar zijn of haar
bacheloropleiding heeft afgerond. Het
ideaalbeeld zegt dat minstens zeventig
procent van de instroom het diploma
haalt en dat wie afvalt, dat in het eerste
jaar doet. Het ideaalbeeld zegt dat ook
studenten veertig uur per week aan hun
studie besteden. Heel mooi allemaal,
maar wie zich te hard aan dit beeld vast-
klampt, verliest de weerbarstigheid van
de realiteit uit het oog en heeft, zo blijkt,

ook geen oog meer voor het
feit dat voor academische

vorming zo onderhand zowel
de randvoorwaarden als de

cultuur ontbreken.
Ik zou graag zien dat onze studenten, die
voor de overgrote meerderheid hard
werken en serieus gemotiveerd zijn, de
gelegenheid en de vrijheid krijgen
tijdens en naast hun studie dingen te
doen waarmee ze zich onderscheiden
van de middelmaat. We moeten als uni-
versiteit niet de illusie hebben dat we dat
kunnen organiseren en we moeten het
vooral niet willen afbakenen. Wij hebben
een hoop talent en creativiteit in huis, en
dat gedijt pas bij academische vrijheid.
Ik geloof niet dat Plasterk de periode
tussen bachelor en master bestemd had
voor dit soort activiteiten. Dat zou ook
niet werken. Wat wel werkt – en is dat
ook niet een citaat van Plasterk? - is ‘lief-
devolle verwaarlozing’, een term die
goed uitdrukt hoe een universiteit zich
zou moeten verhouden tegenover stu-
denten om haar academische taak op-
timaal uit te voeren. Helaas staat dat te-
genwoordig haaks op het ideaalbeeld van
een universitaire opleiding.

Jan Vleeshouwers
Studieadviseur, Faculteit
Elektrotechniek,
Technische Universiteit Eindhoven

En ik vind...

Foutparkeerder op campus maakt vanaf 1 juli kans op wielklem
Foutparkeerders op het TU/e-
terrein lopen vanaf 1 juli kans
een wielklem op hun auto aan
te treffen. Tegen betaling van
35 euro komt de beveiliging de
gele klem weghalen. Ook ‘bum-
perklevers’, die zonder betalen
het terrein verlaten, maken bij
een volgend bezoek kans op
een wielklem. De universiteit
heeft tien klemmen gekocht
om het nieuwe parkeerbeleid
kracht bij te zetten. 

De wielklemmen maken deel uit
van het nieuwe parkeer-
reglement dat vanaf 1 juli gaat
gelden. De maatregelen zijn een
gevolg van het feit dat de politie
niet meer toeziet op het parkeren
op het TU/e-terrein, sinds het
twee jaar terug is afgesloten met
slagbomen. Vanaf die tijd betaalt
vrijwel iedereen die geen par-
keerkaart heeft netjes. Het
plaatsen van de auto’s laat echter
steeds meer te wensen over,
vertelt ing. Mirjam Jahnke, hoofd
Bedrijfshulpverlening (Bhv) van
de TU/e. “Mensen weten dat de
politie toch niet komt. We hebben
een tijd waarschuwingsbriefjes
gebruikt, maar de fout-
parkeerders doen dat af als een
lachertje.”
De beveiliging, onderdeel van de
Bhv, gaat de campus vanaf juli per

sector controleren. Eerst worden
nog enkele dagen waarschu-
wingsbriefjes uitgedeeld. Daarna
krijgen foutparkeerders een
wielklem. 
De beveiliging fotografeert de
auto’s vooraf om claims over
schade door het plaatsen van de

klemmen te voorkomen. Verder
komt er een sticker op de ruit met
het nummer dat de bestuurder
moet bellen om losgemaakt te
worden. Betalen kan vervolgens
direct, met een mobiele pin-
automaat. De 35 euro boete vindt
Jahnke ‘niet de hoofdprijs’. Ze

denkt dat het bedrag net hoog
genoeg is om een drempel op te
werpen waardoor mensen de
volgende keer wel binnen de
lijnen te gaan staan. “Verkeerd
parkeren is niet nodig op dit
terrein. We hebben meer dan
genoeg plaatsen. Alleen moet je

af en te wat verder lopen”, aldus
het hoofd Bhv. 
Het gebruik van wielklemmen is
geen unicum in de universitaire
wereld, vertelt Janhke. De univer-
siteiten van Rotterdam, Nijmegen
en Utrecht gebruiken ze volgens
haar al jaren. Het direct af-
rekenen met foutparkeerders
werkt veel eenvoudiger dan het
achteraf invorderen van boetes.
Wie overigens totaal verkeerd
staat - voor een ingang of op een
plaats die mogelijk gevaar op-
levert - krijgt geen wielklem,
maar wordt weggesleept. Dat was
ook in het oude parkeer-
reglement al zo. Kosten: 130 euro.
Het uurtarief voor parkeren gaat
verder omhoog van één euro naar
anderhalve euro, een dagkaart
gaat van vier euro naar vijf. Wie
niet langer dan een half uur met
zijn auto op de campus verblijft,
hoeft geen parkeergeld te
betalen. 
Bovenmatig gebruik van uitrij-
kaarten door faculteiten en
diensten wordt in het vervolg
doorbelast. Voor elke kaart boven
de toebedeelde hoeveelheid
betalen faculteiten en diensten
straks 2,50 euro. Jahnke: “Het is
ten teken: loop geen Sinterklaas
te spelen.”/.
Het vernieuwde reglement is vanaf 16
juni te lezen op www.parkeren.tue.nl.

Kort geding over
aanbesteding Resource
Uitgeverij Cereales wil
voorkomen dat bedrijfsbladen-
specialist Hemels vanaf
september het Wageningse
universiteitsblad Resource
maakt. Op 20 juni dient een
kort geding over de aan-
bestedingsprocedure.

Resource-hoofdredacteur Korné
Versluis:“Wij hebben onze inte-
kening gebaseerd op een bestek
met zeer open vragen over
inhoud en vorm. Vervolgens is
ons aangerekend dat we met be-
paalde zaken te weinig rekening
hebben gehouden.” 
Het plan waarmee Cereales de
aanbesteding verloor zou inhou-
delijk sterker zijn en vijftien
procent goedkoper dan het
voorstel van Hemels, dat vooral
scoorde met een goede pre-
sentatie. Hemels heeft geen er-
varing met het maken van een
universiteitskrant.
Binnen de Wageningen Univer-
siteit is grote beroering ontstaan
over de toekomst van Resource.
Een groep verontruste hoog-
leraren wijst erop dat de nieuwe
uitgever bladen maakt voor auto-
bedrijven, de vastgoedsector en
banken en is bang dat Resource

wordt vervangen ‘door een glossy
pr-blad met een onvoldoende kri-
tische instelling’. 
De lokale studentenbond WSO
zette een handtekingenactie op.
“Inmiddels hebben we er 1140
verzameld”, zegt voorzitter
Wilma Smilde. “Daarbij gaat het
ons vooral om de journalistieke
onafhankelijkheid van Resource,
niet zozeer om wie het blad
uitgeeft. Het universiteits-
bestuur kan straks artikelen te-
genhouden en dat willen wij ab-
soluut niet.” 
SP-kamerlid Jasper van Dijk
heeft minister Plasterk om een
standpunt gevraagd. Hij wil
weten of de minister zich gaat in-
spannen voor het voortbestaan
van onafhankelijke universiteits-
bladen. Of vindt Plasterk het
wenselijk als deze wekelijks met
de afdeling communicatie van de
instelling moeten overleggen
over de inhoud van het blad?, wil
Van Dijk weten. 
De studentenorganisaties houden
vanmiddag, donderdag 12 juni,
een stille demonstratie bij het
bestuursgebouw van de univer-
siteit. Ook maken zij een
actiekrant, Rebel Resource
geheten.(HOP)/.

Huub van Gerven van de beveiliging toont de nieuwe wielklemmen. Foto: Bart van Overbeeke

Morand Lambla Award voor
Patrick Anderson
Dr.ir. Patrick Anderson, van de Polymer Technology
Group aan de faculteit Werktuigbouwkunde, heeft
de 2008 Morand Lambla Award gewonnen. De prijs
wordt jaarlijks door de Polymer Processing Society
(PPS) uitgereikt aan internationale toponderzoekers
onder de 45 jaar die cruciale bijdragen hebben ge-
leverd aan het vakgebied. 
Aan de prijs is een bedrag van tweeduizend dollar
verbonden en een uitnodiging om een lezing te
geven op het PPS-congres dat van 15 tot en met 19
juni wordt gehouden in het Italiaanse Salerno.

TU/e assisteert provincie met
informatiseringsprojecten
De TU/e gaat de provincie Noord-Brabant helpen
met informatiseringsprojecten. Daarbij zal het zo-
geheten Product Based Design-model worden ge-
bruikt dat aan de TU/e is ontwikkeld. Dat model
moet onder meer bijdragen aan de stroomlijning
van digitale transactiesystemen. Zo hoopt de pro-
vincie te komen tot een betere dienstverlening en
minder administratieve lasten voor burgers en be-
drijven op het terrein van subsidies en vergun-
ningen.De samenwerking betreft een afstudeer-
project van een TU/e-student. 
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Schakelen met de snelheid 

Dr. Jos van der Tol, begeleider van Kok en
Augustin, legt uit wat de voordelen zijn
van optische communicatie: “Je kunt met
licht nu eenmaal bij veel hogere
frequenties werken dan met elektrische
signalen. Daardoor kun je ook veel meer
informatie in een optisch signaal
stoppen. Bovendien kun je in een optisch
netwerk heel eenvoudig de frequentie
waarmee je datapulsjes verstuurt op-
krikken, zonder dat je het netwerk hoeft
aan te passen. Als je gebruik maakt van
elektronische schakelingen, moet je die
telkens vervangen als je de bitrate van je
systeem wilt verhogen. Simpele glasvezel-
systemen zijn nu al zeker duizend keer zo
snel als ADSL en dat is zeker nog niet de
grens.”
Toch kunnen de meeste mensen thuis
nog niet volledig profiteren van het snelle
glasvezelnetwerk: het laatste stukje naar

hun woning is meestal nog gewoon een
koperdraadje. Volgens Van der Tol heeft
dat alles te maken met de productie-
kosten van de optische schakelingen. “De
productie van de optische chips wordt pas
rendabel als er voldoende vraag naar is.
Die vraag komt ongetwijfeld als de hoe-
veelheid glasvezel toeneemt. Dat lijkt me
een kwestie van tijd.” Intussen richt hij
zich met zijn collega’s op de ontwikkeling
van componenten voor de optische chips.

Polarisatiedraaier
Volgens Luc Augustin, die zijn onderzoek
inmiddels als postdoc bij OED heeft
voortgezet, is het de bedoeling zo veel
mogelijk functies op de optische chip te
combineren. Hij legt uit welke basiscom-
ponenten de chip bevat: “Op elektro-
nische chips zijn de schakelingen op-
gebouwd uit transistors, condensatoren

en weerstanden. Optische chips bevatten
onder meer golfgeleiders om het licht van
A naar B te geleiden, fasemodulatoren
waarmee je de fase van het licht kunt
manipuleren, en versterkers. Zelf heb ik
daar een ander bouwblokje aan toe-
gevoegd: een polarisatiedraaier.” 
Licht kun je zien als een golf die trilt in
het vlak dat loodrecht staat op de be-
wegingsrichting van de lichtstraal. De
richting waarin het licht trilt, wordt de
polarisatie genoemd. Dat betekent dat het
licht op de chip gedeeltelijk gepolariseerd
kan zijn in het vlak van de chip, en
gedeeltelijk loodrecht op de chip. De
componenten op de chip zijn polarisatie-
gevoelig: ze doen met licht in de ene
polarisatie niet hetzelfde als met licht met
de andere polarisatie. Van der Tol: “Het
probleem is dat de glasvezels een
cilindersymmetrie hebben: ze zijn buis-

vormig. Daardoor kan de polarisatie van
het licht draaien in de vezel. Je weet dus
nooit met welke polarisatie het licht op de
chip aankomt.”
Dat probleem kan worden ondervangen
door het licht dat binnenkomt op de chip
in tweeën te splitsen: het licht dat gepola-
riseerd is in het vlak van de chip wordt de
ene kant op geleid, en de rest van het licht
- met de polarisatie loodrecht op de chip -
komt in een ander deelcircuitje terecht,
geschikt voor die specifieke polarisatie.
Nadat de benodigde bewerkingen op het
licht zijn uitgevoerd, wordt het licht weer
samengevoegd en de glasvezel
ingestuurd.

Kleuren
Volgens Augustin is de polarisatie-
gevoeligheid van de componenten op de
chip niet alleen een nadeel. Het kan

Lichtsignalen/Tom Jeltes
Foto’s/Rien Meulman

Om te voorkomen dat de elektronische
snelweg dichtslibt, wordt voor het data-

verkeer voor internet steeds meer
gebruik gemaakt van supersnelle

optische glasvezels. Voor het samen-
voegen, manipuleren en scheiden van
de lichtsignalen worden momenteel

nog voornamelijk elektronische chips
gebruikt. Die zijn echter zo traag dat ze
een bottleneck in het netwerk vormen.

Als het aan de onderzoekers van de
vakgroep Opto-Electronic Devices

(OED) ligt, is dat binnenkort verleden
tijd. Zij bouwen optische chips, die de

benodigde bewerkingen uitvoeren
zonder dat lichtsignalen omgezet

hoeven te worden naar elektrische
signalen. 

De onderzoekers in het lab: Luc Augustin en Els Kok bij de opstelling waar de optische chips getest worden, aan de rechterkant geflankeerd door hun
begeleider Jos van der Tol.

Hoe kun je met glasvezel een mobiel
netwerk ondersteunen, zodat iemand
altijd en overal breedband internet
heeft? En hoe zorg je dat de technologie
die je hierbij inzet, eenvoudig en
goedkoop blijft. Bas Huiszoon begon
zijn promotieonderzoek breed en is
steeds verder de diepte in gegaan met
specialismen. 

Huiszoon begon met een architectuur die
hij ‘Fiber-to-the-PAN’ (FTTPAN) noemt,
waar PAN staat voor ‘Personal Area
Network’. In dit ontwerp staan glasvezel-
kabels in verbinding met kleine antennes
die mobiele communicatie mogelijk
maken, zowel binnen- als buitenshuis.
Een persoonlijke mobiele breedband-
verbinding reist via die antennes en het
optische netwerk met je mee.
Vanuit die Fiber-to-the-PAN architectuur
is Huiszoon gaan kijken naar eenvoudige
en goedkope technologieën om dit te
realiseren. Huiszoon: “Belangrijk daarbij
is hoe je er voor zorgt dat meerdere
gebruikers tegelijk toegang hebben tot
het glasvezelnetwerk.” Een standaard-
techniek daarvoor is om tijd per gebruiker
toe te wijzen of gebruikers een
verschillende frequentie, danwel een
verschillende kleur licht te geven.

Door verschillende technieken te verge-
lijken is Huiszoon uitgekomen op een
bestaande techniek die de signalen
codeert met de amplitude van een kleur
uit het kleurenspectrum. Zo kunnen
signalen van verschillende zenders gelijk-
tijdig verzonden worden en zijn ze door
de ontvanger weer te ontrafelen. “Dat
coderen hebben we afgekeken van de
radiocommunicatie,” vertelt Huiszoon.
“Het wordt bijvoorbeeld ook bij UMTS
gebruikt.” De gekozen optische techniek
heet voluit: ‘spectral amplitude encoded
optical code division multiple access’. 
Het onderzoek naar deze techniek lag
eigenlijk al een jaar of tien stil volgens
Huiszoon en dat is lang in de optische
communicatie, die nog maar een jaar of
veertig bestaat. Toch biedt het financiële
voordelen ten opzichte van de snellere,
maar complexere ‘high end’ optische
codering die met ultrakorte lichtpulsjes
werkt. Huiszoon: “Wij gebruiken een-
voudige LED’jes om het brede kleuren-
spectrum op te wekken.”

Octrooi
Huiszoon heeft voor deze techniek een
parallelle en-/decodeerder (E/D) ont-
worpen waarmee je meerdere optische
signalen gelijktijdig kunt versturen en

BBaass  HHuuiisszzoooonn  iirr..//MMSScc..
((VVlliissssiinnggeenn,,  11997788))  hheeeefftt  zziijjnn
ssttuuddiiee  EElleekkttrrootteecchhnniieekk
vvoollttooooiidd  aaaann  ddee  TTUU//ee..  HHiijj
oonnttvviinngg  ddee  11ee  MMiiggnnoott
AAffssttuuddeeeerrpprriijjss  22000044  vvoooorr  ddee
bbeessttee  mmaasstteerrss  tthheessiiss  vvaann
22000033..  HHuuiisszzoooonn  wweerrkkttee
bbiinnnneenn  ddee  vvaakkggrrooeepp  EElleeccttrroo--
ooppttiiccaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn
((EECCOO))..  ZZiijjnn  pprroommoottoorreenn
wwaarreenn  pprrooff..    iirr..  TToonn  KKoooonneenn
eenn  pprrooff..  iirr..  DDjjaann  KKhhooee  eenn  zziijjnn
ccoopprroommoottoorr  wwaass  ddrr..  iirr..  HHuuuugg
ddee  WWaaaarrddtt..  DDiinnssddaagg  1100  jjuunnii
vveerrddeeddiiggddee  hhiijj  zziijjnn  pprrooeeff--
sscchhrriifftt  ‘‘OOppttiiccaallllyy  ttrraannss--
ppaarreenntt  mmuullttiippllee  aacccceessss
nneettwwoorrkkss  eemmppllooyyiinngg  iinnccoo--
hheerreenntt  ssppeeccttrraall  ccooddeess..’’

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Een persoonlijk mobiel netwerk met
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HHeett  iiddeeee  vvoooorr  hheett  aaffssttuuddeeeerroonnddeerrwweerrpp  vvaann
WWoouutteerr  SScchhiillppzzaanndd,,  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniieekk  eenn
iinnnnoovvaattiieebbeelleeiidd,,  oonnttssttoonndd  ttiijjddeennss  zziijjnn  ssttaaggee
iinn  TTookkiioo..  ,,,,IInn  JJaappaann  kkuunn  jjee  aall  bbeettaalleenn  mmeett  jjee
mmoobbiieellttjjee..””  DDaannkkzziijj  eeeenn  eexxttrraa  cchhiipp  vveerraannddeerrtt
jjee  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonn  iinn  eeeenn  eeWWaalllleett,,  eeeenn
ddiiggiittaallee  ppoorrtteemmoonnnneeee..  
SScchhiillppzzaanndd  bbeesslloooott  vvoooorr  zziijjnn  aaffssttuuddeerreenn  vveerr--
kkeennnneenndd  oonnddeerrzzooeekk  ttee  ddooeenn  nnaaaarr  ddee  eeWWaalllleett
iinn  NNeeddeerrllaanndd..  ,,,,EErr  lloooopptt  hhiieerr  eeeenn  aaaannttaall  tteessttss,,
wwaaaarroonnddeerr  eeeenn  pprrooeeffpprroojjeecctt  mmeett  oonnddeerr  aannddeerr
RRaabbooMMoobbiieell  iinn  eeeenn  ssuuppeerrmmaarrkktt..  
EEeenn  aannddeerr  ggrroooott  pprroojjeecctt  iiss  PPaayytteerr,,  wwaaaarrbbiijj
mmeennsseenn  iinn  ddee  kkooooppggoooott  vvaann  RRootttteerrddaamm  mmeett
hhuunn  mmoobbiieell  kkuunnnneenn  bbeettaalleenn..””  DDee  tteecchhnnoollooggiiee
wweerrkktt  mmeett  NNeeaarr  FFiieelldd  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  eeeenn
sslliimmmmeerr  bbrrooeerrttjjee  vvaann  ddee  RRFFIIDD--cchhiipp..  IInn  ddee
ppiilloottss  ddrraaaaiitt  hheett  nnoogg  aalllleeeenn  oomm  bbeettaalleenn  eenn
PPaayytteerrppuunntteenn  ssppaarreenn,,  mmaaaarr  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  iiss
bbrreeddeerr  iinnzzeettbbaaaarr..  ,,,,DDeennkk  aaaann  ddiiggiittaallee  kkaaaarrttjjeess
vvoooorr  ddee  bbiioossccoooopp  ooff  oomm  hheett  ooppvvrraaggeenn  vvaann  pprroo--
dduuccttiinnffoorrmmaattiiee..””  SScchhiillppzzaanndd  sspprraakk  mmeett  ddee
bbeettrrookkkkeenn  ppaarrttiijjeenn,,  oonnddeerr  wwiiee  RRaabboobbaannkk,,
KKPPNN,,  ddee  NNeeddeerrllaannddsscchhee  BBaannkk  eenn  hheett  CCoolllleeggee
BBeesscchheerrmmiinngg  PPeerrssoooonnssggeeggeevveennss..  BBiijj  ddiiee  ggee--
sspprreekkkkeenn  ddrrooeegg  hhiijj  ttwweeee  ppeetttteenn..  ,,,,IIkk  ddeeeedd
mmiijjnn  oonnddeerrzzooeekk  vvoooorr  hheett  RRaatthheennaauu  IInnssttiittuuuutt,,
ddaatt  ggrraaaagg  wwiill  wweetteenn  ooff  ddeezzee  tteecchhnnoollooggiiee
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  kknneellppuunntteenn  mmeett  zziicchh  mmeeee--
bbrreennggtt..  VVoooorr  ddee  TTUU//ee  kkeeeekk  iikk  ooff  eeeenn  wweetteenn--
sscchhaappppeelliijjkkee  tthheeoorriiee  oovveerr  ddee  iinnttrroodduuccttiiee  vvaann

tteecchhnnoollooggiiee,,  ddiiee  nniieeuuwwee  oorrggaanniissaattiieemmooddeelllleenn
eenn  iinnffrraassttrruuccttuuuurr  vveerreeiisstt,,  ooookk  bbrruuiikkbbaaaarr  iiss  bbiijj
NNeeaarr  FFiieelldd  CCoommmmuunniiccaattiioonn..””
SScchhiillppzzaanndd  ccoonncclluuddeeeerrtt  ddaatt  hheett  nnoogg  wweell  eevveenn
zzaall  dduurreenn  vvoooorr  mmoobbiieell  bbeettaalleenn  iiss  iinnggeevvooeerrdd..
,,,,DDee  tteecchhnniieekk  iiss  eerr..  MMaaaarr  ddee  bbeettrrookkkkeenn  oorrggaannii--
ssaattiieess  zziijjnn  eerr  nnoogg  nniieett  uuiitt,,  hhooee  hheett  ggeeoorrggaa--
nniisseeeerrdd  mmooeett  wwoorrddeenn..””  
ZZoo  zziijjnn  zzee  hheett  nniieett  eeeennss  oovveerr  ddee  vvrraaaagg,,  vvaann  wwiiee
ddee  cchhiipp  mmooeett  zziijjnn  eenn  wwiiee  eerr  ddee  ccoonnttrroollee  oovveerr
hheeeefftt  ––  ddee  ffaabbrriikkaanntt  vvaann  ddee  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonn,,
ddee  nneettwweerrkkbbeehheeeerrddeerr,,  ddee  bbaannkk??
EEeenn  ttwweeeeddee  ccoonncclluussiiee  vvaann  SScchhiillppzzaanndd  iiss  ddaatt
ddee  ggrreennzzeenn  ttuusssseenn  ggeelldd  eenn  ssppaaaarrppuunntteenn
zzuulllleenn  vveerrvvaaggeenn..  ,,,,BBiijj  NNFFCC  kkaann  jjee  ooookk
oonnddeerrlliinngg  ppuunntteenn  uuiittwwiisssseelleenn..  EErr  zzuulllleenn  wwiiss--
sseellkkooeerrsseenn  oonnttssttaaaann,,  ppuunntteenn  tteeggeenn  ppuunntteenn,,
mmaaaarr  ooookk  ppuunntteenn  tteeggeenn  ggeelldd..  IInn  JJaappaann  zziiee  jjee
ddaatt  aall..  DDee  vvrraaaagg  iiss  ooff  ddiiee  ppuunntteenn  ddaann  jjuurriiddiisscchh
ooookk  aallss  ggeelldd  wwoorrddeenn  ggeezziieenn..””  EEeenn  aannddeerree
vvrraaaagg,,  ddiiee  vvoooorraall  vvoooorr  hheett  RRaatthheennaauu  IInnssttiittuuuutt
iinntteerreessssaanntt  iiss,,  wwaatt  ggeebbeeuurrtt  mmeett  ddee  ddaattaa  ddiiee  eerr
ddoooorr  hheett  ssyysstteeeemm  oonnttssttaaaann??  ““OOpp  bbaassiiss  vvaann
aallllee  ttrraannssaaccttiieess  vvaann  eeeenn  ppeerrssoooonn  kkuunn  jjee  eeeenn
uuiittggeebbrreeiidd  pprrooffiieell  ooppsstteelllleenn..  VVoooorr  mmaarrkkeettiinngg--
ddooeelleeiinnddeenn  iiss  ddaatt  iinntteerreessssaanntt,,  mmaaaarr  hheett  rrooeepptt
ooookk  pprriivvaaccyyvvrraaggeenn  oopp..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

van het licht
namelijk van pas komen bij het omzetten
van signalen naar andere kleuren licht.
Glasvezelkabels kunnen namelijk tot wel
honderd kleuren licht tegelijk doorgeven:
nog een oorzaak van hun grote datacapa-
citeit. “Als je met een signaal binnenkomt
op een netwerk, moet de kleur die je
gebruikt maar net beschikbaar zijn in de
rest van het netwerk. Meestal moet je
daarom de data overzetten op een andere
kleur licht. Al is de term kleur een beetje
misleidend: het gaat in alle gevallen om
infrarood licht.”
Zodra de data overgezet is op een andere
kleur licht, wil je zo snel mogelijk af van
het oorspronkelijke licht, dat immers
overbodig is geworden. “Daarbij kun je
gebruik maken van de polarisatie. Ik heb
een systeem gebouwd waarmee we de
polarisatiedraaier gebruiken om het oor-
spronkelijke signaal te scheiden van het
uitgaande signaal. Dat was meteen een
mooie test voor de polarisatiedraaier.” 

Uit de bocht
Het werk van Augustin past in de huidige
technologische ontwikkelingen op het
gebied van optische chips. Het onderzoek
van collega-promovenda Els Kok gaat een
stap verder. Zij hield zich bezig met foto-
nische kristallen, waarmee licht op nog
veel kleinere schaal gemanipuleerd kan
worden. Kok: “Een belangrijk voordeel
van fotonische kristallen is dat je het licht
scherpe bochten kan laten maken op de
chip. Dat is niet mogelijk met de techniek
die Luc gebruikt heeft. Daar vliegt het
licht als het ware uit de bocht, en lekt weg
uit de golfgeleiders.” 
Fotonische kristallen hebben een unieke
structuur die ervoor zorgt dat het
materiaal slechts transparant is voor een
specifieke kleur licht. “Als je ook nog
eens defecten in de vorm van een lijn
aanlegt, dan zal het licht precies die lijn
volgen. Zo kun je een soort golfgeleider
maken die smaller is dan de golflengte
van het licht.” Kok heeft met deze
techniek een polarisatiefilter gemaakt die
maar liefst tweehonderd keer kleiner is
dan vergelijkbare componenten op
Augustins chip.

De promovenda gebruikte elektronen-
bundellithografie om heel speciale

fotonische kristallen te maken. Ze
creëerde een soort woud van regelmatig
geplaatste pilaarvormige kristallen, met
daarin op halve hoogte een segment dat
bestaat uit een ander materiaal dan de
rest van de pilaar. “Dat materiaal heeft
een iets hogere brekingsindex dan de om-
geving. Daardoor loopt de lichtgolf hori-
zontaal op de hoogte van het afwijkende
segment. Door het verschil in brekings-
index dwing je het licht als het ware op
die hoogte te blijven.” In de ruimte
tussen de pilaren is het licht echter vrij
om te gaan waar het wil. “Om te
voorkomen dat het licht daar weg zou
lekken, hebben we de ruime tussen de
pilaren opgevuld met polymeren. Ook dat
hebben we in verschillende lagen gedaan,
waarbij we weer halverwege een
polymeer met een iets hogere brekings-
index hebben gebruikt.”

Van der Tol benadrukt dat de vondst met
de polymeren de reden is dat zij als enige
dit soort fotonische kristallen hebben
weten te maken. De groep kreeg hiervoor
hulp van de polymeerexperts van
Scheikundige Technologie. De groep
werkt ook intensief samen in onderzoeks-
school COBRA met de groep van prof.
Andrea Fiore (Technische Natuurkunde)
en de vakgroep Electro-Optical
Communications. Met Bas Huiszoon van
die laatstgenoemde groep (zie het
interview hieronder, red.) maakte
Augustin nog een chip voor test in een
netwerk. Van der Tol: “We onderhouden
een groot aantal productieve samenwer-
kingen, ook in Europees verband. Dat is
heel nuttig”. Dat wil Augustin wel
bevestigen: “De projectmanager van onze
Europese samenwerking zit in
Griekenland, dus we gingen elk jaar naar
een Grieks eiland voor de zomermeeting.
Dat had slechter gekund.”/.

ontvangen. “We hebben al twee jaar een
octrooi op dit ontwerp. Bovendien
hebben we een ‘Valorisation Grant 1’ ge-
kregen die STW van het Ministerie van
Economische zaken uitgeeft om inno-
vatief onderzoek te ondersteunen.
Daarmee hebben we het ontwerp ook
daadwerkelijk kunnen realiseren.”
Samen met de vakgroep Opto Electric
Devices (OED) van prof. dr. ir. Smit (zie
het artikel hierboven, red) heeft hij een
eerste proef van een chip voor deze E/D
gemaakt. 

Kuchje
Huiszoon: “Ik heb veel bewondering voor
de makers van chips. Er kan zoveel fout
gaan. Een kuchje is voldoende om het
product te verpesten. Het is voor mij als
een wonder wanneer het werkt.”
Met het bedrijf LioniX uit Enschede heeft
hij een vervolgversie van de chip en het
apparaatje eromheen gemaakt. “LioniX
maakt chips op basis van siliciumnitride.
Dat heeft als groot voordeel dat het licht-
signaal heel weinig vermogen verliest, als
het door de chip gaat. Aangezien wij een
passief systeem van coderen hebben, is
het handig om zo min mogelijk
vermogen te verliezen, zodat we niet veel
hoeven te versterken”, legt Huiszoon uit.

De resultaten zijn veelbelovend aldus
Huiszoon. “We kunnen een datasnelheid
halen van een gigabit per seconde over
een glasvezel van meer dan twee
kilometer. Dat is niet zo snel als met
optische codering met korte lichtpulsjes,
maar wel veel sneller dan over een tradi-
tioneel telefoonnetwerk of coaxkabel. We
hebben ook laten zien dat we daad-
werkelijk meerdere gecodeerde signalen
gemixt over het netwerk kunnen sturen
en ze ook weer kunnen splitsen. De cirkel
is rond.”
Huiszoon zou na zijn promotie het liefst
bij een bedrijf gaan werken waar hij zijn
achtergrond kan inzetten in een gecombi-
neerde technische en commerciële
functie. Het afgelopen jaar was hij gast-
onderzoeker bij de Networking
Researching Group (NRG) aan de univer-
siteit van Madrid (UAM). En dat smaakt
naar meer. “Mijn toekomst ligt in
Spanje.”/.

glasvezel: ‘Fiber-to-the-PAN’

Deze week organiseert de vakgroep Opto-
Electronic Devices (OED) een internationale con-
ferentie (ECIO’08) over dit onderwerp. En beleeft
OED deze weken de promoties van Luc Augustin
(2 juni) en Els Kok (16 juni).

Agressieve aanpak bloedsuiker diabetici ongezond
HHeett  kkaann  ggeevvaaaarrlliijjkk  zziijjnn  oomm  ggeeffoorrcceeeerrdd  ddee  bbllooeeddssuuiikkeerrssppiieeggeell  oommllaaaagg  ttee  bbrreennggeenn  vvaann  mmeennsseenn
ddiiee  lliijjddeenn  aaaann  ddiiaabbeetteess  ttyyppee  IIII,,  bbeetteerr  bbeekkeenndd  aallss  ‘‘oouuddeerrddoommssssuuiikkeerrzziieekkttee’’..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn
oonnddeerrzzooeekk  ddaatt  vvoorriiggee  wweeeekk  wweerrdd  ggeeppuubblliicceeeerrdd  iinn  TThhee  NNeeww  EEnnggllaanndd  JJoouurrnnaall  ooff  MMeeddiicciinnee..  HHeett
rreessuullttaaaatt  vvaann  hheett  oonnddeerrzzooeekk  iiss  vveerrrraasssseenndd;;  mmeeddiiccii  hheebbbbeenn  aallttiijjdd  ggeepprroobbeeeerrdd  ddee  hhooeevveeeellhheeiidd
ssuuiikkeerr  iinn  hheett  bbllooeedd  vvaann  ddiiaabbeetteessppaattiiëënntteenn  oopp  aallllee  mmooggeelliijjkkee  mmaanniieerreenn  ttee  vveerrllaaggeenn..  IInn  hheett
oonnddeerrzzooeekk  wweerrdd  bbiijj  eeeenn  ggrrooeepp  ppaattiiëënntteenn  ddee  bbllooeeddssuuiikkeerrssppiieeggeell  mmeett  hhooggee  ddoosseess  mmeeddiicciijjnneenn
oommllaaaagg  ggeebbrraacchhtt..  HHeett  bblleeeekk  ddaatt  uuiitt  ddeezzee  ggrrooeepp  eeeenn  ggrrootteerr  aaaannttaall  ppaattiiëënntteenn  oovveerrlleeeedd  ddaann  iinn  ddee
ccoonnttrroolleeggrrooeepp  mmeett  eeeenn  hhooggeerree  ssuuiikkeerrssppiieeggeell..
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Slimme voertuigen sturen aan op 
De beste ambassadeurs van het nieuwe
rijden, zijn de slimme auto’s zelf. Op de
slotdag van het driedaagse symposium,
vrijdag 6 juni, demonstreren teams uit de
hele wereld hun laatste technische snufjes.
Op een afgesloten Kennedylaan rijden
sommige vierwielers geheel autonoom.
Zonder tussenkomst van een bestuurder
volgen wagens zelfstandig een vooraf inge-
voerde route. Keurig remmend voor ob-
stakels, met beschaafd bochtenwerk en
zonder een krasje op te lopen. 
Om hoge verzekeringskosten te
voorkomen, zit er tijdens de demonstratie
telkens wel iemand achter het stuur. In
geval dat. Maar om alle twijfels
weg te nemen, zwaaien de
chauffeurs ieder rondje de-
monstratief met beide handen
uit het portierraam. Kijk, geen
truc maar werkelijkheid.
Alleen het uiterlijk van deze
DARPA- voertuigen (zie
kader, red.) verraadt het
science fiction karakter. Op
het autodak stalen frames met
lasers en camera’s. Achter een
opengezaagde grille loeren
detectoren. In de bagage-
ruimte tot aan de nok com-
puters, accu’s en een wirwar
aan draden. Tegen het
dasboard en in de passagiers-
ruimte een of meerdere
displays. De testwagens ogen
niet bepaald als een door-
sneemodel. Volgens kenners
is het echter een kwestie van
tijd dat de technologie ver-
fijnder en kleiner zal zijn. En
dus toepasbaar voor iedere
auto.

Acceptatie
Prof.dr. Henk Nijmeijer van
de faculteit Werktuigbouw-
kunde tekent, samen met Bart
van Arem van de Universiteit
Twente, voor de organisatie. De presti-
gieuze bijeenkomst is sinds 1992 een
jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Dat
blijkt vooral tijdens de demonstraties van
de intelligent vehicles. Niet alleen de
regionale en landelijke pers is op komen
dagen. Ook buitenlandse media, waar-
onder een complete televisieploeg van
Discovery Channel, zijn voor een
reportage uitgerukt.
Het brengt Nijmeijer niet van zijn stuk.

Daarvoor heeft het te veel moeite gekost
om het symposium naar de Eindhovense
campus te krijgen. De laatste keer dat
Nederland een vergelijkbaar evenement
had, was tien jaar geleden tijdens Demo
’98. Sindsdien heeft de technologie een
grote vlucht genomen.
Nijmeijer: “We zitten al lang in het spoor
van slimme toepassingen. Het antiblok-
keersysteem (ABS) is een goed voorbeeld.
Dat werd twintig jaar geleden op de markt

Intelligent Vehicles
Foto’s/Bart va

Auto’s en vrachtwagens met se
neerde navigatiesystemen zullen

bepalen. Deze slimme voertui
verkeer, minder opstoppingen e
was de boodschap vorige week t
symposium op de TU/e. Op de ca
vierhonderd onderzoekers bijee

uit te d

DARPA Grand Challenge

AAuuttoonnoommee  vvooeerrttuuiiggeenn  kkrriijjggeenn  aallllee
aaaannddaacchhtt  vvaannuuiitt  ddee  mmiilliittaaiirree  hhooeekk..  VVeeeell
llaannddeenn  bbeesstteeddeenn  eeeenn  ddeeeell  vvaann  hheett  ddeeffeenn--
ssiieebbuuddggeett  aaaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  ‘‘iinntteell--
lliiggeenntt  vveehhiicclleess’’..  DDee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn
vvoooorroopp..  DDee  AAmmeerriikkaanneenn  wwiilllleenn  bbiinnnneenn  ttiieenn
jjaaaarr  eeeenn  ddeerrddee  vvaann  hhuunn  ggrroonnddmmaatteerriieeeell
aauuttoonnoooomm  llaatteenn  ooppeerreerreenn..  OOnnbbeemmaannddee
ttaannkkss,,  jjeeeeppss  eenn  ttrruucckkss  ddiiee  zzeellffssttaannddiigg  hhuunn
wweegg  vviinnddeenn  oopp  vviijjaannddeelliijjkk  tteerrrreeiinn..  HHeett
aaaannttaall  mmiilliittaaiirreenn  ddaatt  ssnneeuuvveelltt  ddoooorr
bbeesscchhiieettiinnggeenn  ooff  bbeerrmmbboommmmeenn  zzoouu
hhiieerrddoooorr  fflliinnkk  kkuunnnneenn  aaffnneemmeenn..
HHeett  DDeeffeennssee  AAddvvaanncceedd  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt
AAggeennccyy  ((DDAARRPPAA)),,  oonnddeerrddeeeell  vvaann  hheett
AAmmeerriikkaaaannssee  mmiinniisstteerriiee  vvaann  DDeeffeennssiiee,,
hhoouuddtt  ssiinnddss  22000044  ddee  DDAARRPPAA  GGrraanndd
CChhaalllleennggee..  EEeenn  ssoooorrtt  rraalllleeyy  vvoooorr  sslliimmmmee
vvooeerrttuuiiggeenn..  ZZee  mmooeetteenn  zzeellffssttaannddiigg  eeeenn  uuiitt--
ggeessttiippppeellddee  rroouuttee  aafflleeggggeenn  bbiinnnneenn  eeeenn  bbee--
ppaaaallddee  ttiijjddsslliimmiieett..  DDee  eeeerrssttee  eeddiittiiee  wwaass  iinn
22000044..  VVaann  ddee  bbeeooooggddee  224400  kkiilloommeetteerr  ((115500
mmiijjll))  ddoooorr  ddee  MMoojjaavvee  wwooeessttiijjnn  kkwwaamm  nniieett
vveeeell  tteerreecchhtt..  NNiieemmaanndd  hhaaaallddee  ddee  ffiinniisshh..
SStteerrkkeerr;;  vvaann  ddee  hhoonnddeerrdd  ddeeeellnneemmeerrss

hhaaaallddee  ddee  wwiinnnnaaaarr  aammppeerr  eellff  kkiilloommeetteerr..  
EEeenn  jjaaaarr  llaatteerr  wwaass  hheett  pprriijjzzeennggeelldd  vveerr--
dduubbbbeelldd  ttoott  ttwweeee  mmiilljjooeenn  ddoollllaarr  eenn  ggiinngg  hheett
bbeetteerr..  VVaann  ddee  119955  ddeeeellnneemmeennddee  uunniivveerrssii--
tteeiitteenn,,  hhooggeesscchhoolleenn  eenn  oonnddeerrzzooeekkss--
bbeeddrriijjvveenn  bblleevveenn  2233  ffiinnaalliisstteenn  oovveerr,,
wwaaaarrvvaann  vviijjff  ddee  eeiinnddssttrreeeepp  hhaaaallddeenn..
EEcchhtt  iinntteerreessssaanntt  wweerrdd  hheett  ttiijjddeennss  ddee  ddeerrddee
eeddiittiiee  vvaann  ddee  DDAARRPPAA  GGrraanndd  CChhaalllleennggee  iinn
nnoovveemmbbeerr  22000077..  HHeett  ppaarrccoouurrss  ggiinngg  ddeezzee
kkeeeerr  nniieett  ddoooorr  oonnbbeewwoooonndd  wwooeessttiijjnnggeebbiieedd,,
mmaaaarr  vvoollggddee  eeeenn  rroouuttee  llaannggss  eeeenn  vveerrllaatteenn
vvlliieeggvveelldd  eenn  bbiijjnnaa  hhoonnddeerrdd  kkiilloommeetteerr
‘‘nnoorrmmaallee’’  ssttrraatteenn..  DDee  vvooeerrttuuiiggeenn  mmooeesstteenn
nniieett  aalllleeeenn  oopp  hheett  jjuuiissttee  ssppoooorr  bblliijjvveenn,,
mmaaaarr  hhuunn  rriijjggeeddrraagg  aaffsstteemmmmeenn  oopp  hheett  oomm--
rriinnggeennddee  vveerrkkeeeerr  eenn  zziicchh  hhoouuddeenn  aaaann  ddee
ggeellddeennddee  rreeggeellss..  ZZeess  tteeaammss  ssllaaaaggddeenn  iinn
ddeezzee  ooppddrraacchhtt..  WWiinnnnaaaarr  wwaass  TTaarrttaann
RRaacciinngg,,  eeeenn  ccoommbbiinnee  ttuusssseenn  ddee  CCaarrnneeggiiee
MMeelllloonn  UUnniivveerrssiitteeiitt  eenn  aauuttoopprroodduucceenntt
GGeenneerraall  MMoottoorrss..  HHuunn  CChheevvyy  TTaahhooee  kkwwaamm
bbiinnnneenn  vviieerr  uuuurr  eenn  eellff  mmiinnuutteenn  oovveerr  ddee  mmeeeett
eenn  hhaaaallddee  eeeenn  ggeemmiiddddeellddee  ssnneellhheeiidd  vvaann
2222,,5533  kkiilloommeetteerr  ppeerr  uuuurr..

EEeenn  eeqquuiippee  uuiitt  IIttaalliiëë  ddiiee  hheett  bbuummppeerrkklleevveenn  aaaannppaakktt??  DDaatt  kklliinnkktt  tteeggeennssttrriijjddiigg,,  ggeezziieenn  ddee
rrooeemmrruucchhttee  rreeppuuttaattiiee  ddiiee  ddee  IIttaalliiaaaannssee  rriijjssttiijjll  ggeenniieett..  AAllbbeerrttoo  BBrrooggggii  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
vvaann  PPaarrmmaa  kkaann  eerr  wweell  oomm  llaacchheenn..  ZZiijjnn  tteeaamm  VViissllaabb  hheeeefftt  eeeenn  ggrroottee  rreeppuuttaattiiee  ooppggeebboouuwwdd  iinn
ddee  wweerreelldd  vvaann  iinntteelllliiggeenntt  vveehhiicclleess..  TTiieenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  rreeeedd  eeeenn  tteessttmmooddeell  vvaann  VViissllaabb  ((vvoooorr
9944  pprroocceenntt  aauuttoonnoooomm))  ttwweeeedduuiizzeenndd  kkiilloommeetteerr  zzeellffssttaannddiigg  ddoooorr  IIttaalliiëë..  
IInn  EEiinnddhhoovveenn  pprreesseenntteerreenn  BBrrooggggii  eenn  zziijjnn  ccoolllleeggaa’’ss  eeeenn  aauuttoo  mmeett  ddrriiee  ssyysstteemmeenn..  DDee
IIttaalliiaaaannssee  bboolliiddee  ‘‘zziieett’’  vvooeettggaannggeerrss,,  kkaann  vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn  ‘‘lleezzeenn’’  eenn  wwaaaarrsscchhuuwwtt  ddee
cchhaauuffffeeuurr  aallss  ddeezzee  vvaann  ddee  rriijjbbaaaann  aaffwwiijjkktt  ooff  eeeenn  vvoooorrlliiggggeerr  ttee  ddiicchhtt  nnaaddeerrtt..  BBrrooggggii
bbeennaaddrruukktt  ddaatt  ddee  ttooeeppaassssiinnggeenn  aassssiisstteerreenn  eenn  nniieett  zzeellff  iinnggrriijjppeenn..  
DDaatt  hheeeefftt  eeeenn  ccoommmmeerrcciiëëllee  rreeddeenn..  AAuuttoopprroodduucceenntteenn  kkuunnnneenn  ddee  ssyysstteemmeenn  vvaann  VViissllaabb
iinnbboouuwweenn  zzoonnddeerr  aall  ttee  vveeeell  wweetttteelliijjkkee  pprroobblleemmeenn..  EEnn  nnaa  ttiieenn  jjaaaarr  oonnttwwiikkkkeelleenn,,  wwiilllleenn  ddee
IIttaalliiaanneenn  nnuu  ggaaaann  ooooggsstteenn..

Extra ogen in het duist
HHeett  hheeeefftt  iieettss  vvaann  eeeenn  nnaacchhttkkiijjkkeerr..  EEeenn  lliijjnneennppaattrroooonn
ddaannsstt  oopp  ddee  ddiissppllaayy..  LLiicchhaaaammssvvoorrmmeenn  zziijjnn  dduuiiddeelliijjkk
hheerrkkeennbbaaaarr..  DDee  bbeeddrruukkttee  TT--sshhiirrttss  kkoommeenn  hhaaaarrsscchheerrpp
eenn  lleeeessbbaaaarr  iinn  bbeeeelldd..  RReesseeaarrcchh--  eenn  pprroodduuccttiieebbddrriijjff
SSeennssaattoo  iinn  AAllmmeelloo  mmaaaakktt  sseennssoorreenn..  MMeett  bbeehhuullpp  vvaann
eeeenn  XXeennooss--ccaammeerraa  wwoorrddeenn  ddee  ddaattaa  oommggeezzeett  iinn
bbrruuiikkbbaarree  bbeeeellddeenn..  ““JJee  kkuunntt  hhiieerrddoooorr  oonnddeerr  aallllee  wweeeerr--
oommssttaannddiigghheeddeenn  rriijjddeenn..  OOookk  ’’ss  nnaacchhttss  eenn  iinn  dduuiisstteerree
oommggeevviinnggeenn  zzooaallss  ttuunnnneellss””,,  aalldduuss  SSaannddeerr
KKrraaaaiijjeennvvaannggeerr  vvaann  SSeennssaattoo..  AAlllleeeenn  mmiisstt  bblliijjfftt  eeeenn
pprroobblleeeemm,,  eerrkkeenntt  hhiijj..
SSeennssaattoo  vveerrwwaacchhtt  vveeeell  vvaann  hheett  pprroodduucctt..  DDee
ttooeeppaassssiinngg  iiss  mmiinnuussccuuuull  eenn  eeeennvvoouuddiigg  ttee
iinnssttaalllleerreenn..  DDee  iinntteerreessssee  bbiijj  aauuttoopprroodduu--
cceenntteenn  iiss  ggrroooott..  ““EErr  rriijjddeenn  aall  aauuttoo’’ss  mmeeee
rroonndd  zzooaallss  ddee  BBMMWW55  eenn  AAuuddii44..  OOookk  LLaanncciiaa
wwiill  hheett  ggaaaann  iinnbboouuwweenn..  OOvveerr  ttiieenn  jjaaaarr  rriijjddtt
ggeeeenn  wwaaggeenn  mmeeeerr  zzoonnddeerr,,  vveerrwwaacchhtt
SSeennssaattoo..
OOff  ddee  vveerrbbeetteerriinngg  vvaann  hheett  zziicchhtt  nniieett
vveerrlleeiiddtt  oomm  hheett  ggaassppeeddaaaall  ddiieeppeerr  iinn  ttee
ddrruukkkkeenn??  KKrraaaaiijjeennvvaannggeerr::  ““UUiitt  eerrvvaarriinngg  iiss
ggeebblleekkeenn  ddaatt  mmeennsseenn  hhiieerrddoooorr  eecchhtt  nniieett
ssnneelllleerr  ggaaaann  rriijjddeenn..  HHeett  iiss  eeeenn  hhuullppmmiiddddeell
ddaatt  zzoorrggtt  vvoooorr  mmeeeerr  vveeiilliigghheeiidd,,  ggeeeenn
uuiittnnooddiiggiinngg  ttoott  rrooeekkeellooooss  rriijjggeeddrraagg..””Alberto Broggi (rechts)

Bumperkleven
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veiliger verkeer en schoner milieu

gebracht. De eerste periode zijn alleen
auto’s uit de hogere prijsklassen voorzien
van het systeem. Tegenwoordig is vrijwel
iedere auto standaard voorzien van ABS.”
Andere technologische verbeteringen
liggen klaar voor gebruik. Volgens
Nijmeijer vormen de acceptatie en be-
trouwbaarheid (‘reliability’) telkens de
grootste horde. Hoe betrouwbaar is een
toepassing? Kun je bewijzen dat software
en elektronica een auto veiliger maken?

Dat blijven terugkerende vragen. 
Zo is na uitvoerig testen aangetoond dat
‘steering by wire’ even goed functioneert
als de traditionele stuurstang. Het gaat om
een ‘stuur’ dat niet langer vast zit aan de
stuurinrichting, maar de rijrichting op
elektronische wijze doorsluist.
Gevoelsmatig zal dat menig chauffeur
klamme handen bezorgen. Toch?
“Dat menselijke aspekt speelt zeker in rol
in de acceptatie. Maar ik doel vooral op
wet- en regelgeving door de overheid. Dat
is de allesbepalende factor. Uiteindelijk
moet de politiek nieuwe vindingen
toestaan of verplichten.”

De geheel zelfstandig
rijdende auto is volgens
hem nog heel ver weg.
“Zelfs als ze eenmaal
veilig genoeg zijn en
rondrijden. Wie is dan
verantwoordelijk bij een
botsing? Dat soort
aspecten komt allemaal
kijken bij de invoering.”

Speeltje
Nijmeijer voorspelt dat
de gedemonstreerde vin-
dingen in Eindhoven,
binnen tien jaar tot de
standaarduitrusting
behoren van iedere
nieuwe auto. “Het zijn in
mijn ogen meer dan
technische snufjes. Het
gebruik van voetganger-
detectie kan veel
dodelijke slachtoffers
voorkomen. Dat is
beduidend meer dan
zomaar een ‘speeltje’ om
een auto op te tuigen.”
Ook wat betreft files en
uitstoot beloven slimme
voertuigen veel goeds.
Sensoren kunnen de
afstand tot de directe

voorganger op de weg meten. De be-
stuurder krijgt een waarschuwing als
beide voertuigen elkaar te dicht naderen.
Het is zelfs mogelijk dat de auto zelf-
standig gas terugneemt. “Uit een test in
Duitsland met vrachtwagens blijkt dat het
‘tweede’ voertuig hierdoor vijfentwintig
procent minder diesel verbruikt. Met de
huidige brandstofprijzen en uitstoot van
fijn stof is dat meer dan interessant voor
overheid en bedrijven.”

Behalve meer veiligheid en minder
uitstoot, zorgen slimme voertuigen voor
een betere stroomlijning van het verkeer.
De dichtheid auto’s per meter weg kan
hierdoor omhoog zonder dat het leidt tot
extra verkeersopstoppingen. Meer asfalt is
dus niet de enige oplossing voor het file-
probleem. 
Nijmeijer benadrukt het belang dat onder-
zoekers, bedrijven en overheden hun
kennis en wensen delen. Een auto is een
complex geheel waarbij diverse systemen
met elkaar integreren. Alleen door het
totale plaatje te bekijken, zullen nieuwe

toepassingen effectiever zijn. De auto zal
over twintig jaar nog steeds het belang-
rijkste vervoermiddel zijn, meent de hoog-
leraar. Vermoedelijk gebouwd van lichtere
materialen en kleiner van omvang.
Lachend: “Een autoliefhebber? Nee, zo zou
ik mezelf niet willen omschrijven. Ik ben
vandaag op de fiets naar de universiteit
gekomen. Maar ik vind het technisch en
technologisch geweldig interessant.  Zeker
als je weet dat veel nieuwe vindingen
straks in een alledaagse auto zitten./.

s/Frits van Otterdijk
an Overbeeke
ensoren, detectoren en geraffi-
n binnen tien jaar het straatbeeld
igen gaan zorgen voor veiliger
n schadelijke uitlaatgassen. Dat
tijdens het Intelligence Vehicles
ampus in Eindhoven waren ruim
n om dit zonnige toekomstbeeld

dragen.

Een echte gids
NNaavviiggaattiieessyysstteemmeenn  zziijjnn  bbiijjnnaa  nniieett  mmeeeerr
wweegg  ttee  ddeennkkeenn  uuiitt  eeeenn  aauuttoo..  MMaaaarr  zzee
kkuunnnneenn  aallllaanngg  mmeeeerr  ddaann  aalllleeeenn  ddee  wweegg
wwiijjzzeenn..  VVoollggeennss  FFrraannss  vvaann  DDiinnggeenneenn  vvaann
NNaavvtteeqq  ddeennkktt  ddee  ttwweeeeddee  ggeenneerraattiiee  vvoolloopp
mmeeee  mmeett  eeeenn  bbeessttuuuurrddeerr..  AAllss  eeeenn  eecchhttee
ggiiddss..  NNiieett  aalllleeeenn  mmeett  ‘‘lliinnkkss’’  eenn  ‘‘rreecchhttss’’,,
mmaaaarr  ooookk  wwaaaarrsscchhuuwweenndd  vvoooorr  sscchheerrppee
bboocchhtteenn,,  ggeevvaaaarrlliijjkkee  kkrruuiissiinnggeenn  eenn
sscchhoolleenn..  DDee  nniieeuuwwee  nnaavviiggaattiieessyysstteemmeenn
aaddvviisseerreenn  ooookk  wweellkkee  rroouuttee  hheett  mmiinnssttee
bbrraannddssttooff  kkoosstt..  EEnn  eerr  vvaalltt  mmeeeerr  ttee
bbeessppaarreenn..  AAllss  eeeenn  bbeessttuuuurrddeerr  ddee
mmaaxxiimmuummssnneellhheeiidd  oovveerrsscchhrriijjddtt,,
ggeeeefftt  hheett  nnaavviiggaattiieessyysstteeeemm  eeeenn
aallaarrmm  aaff..  DDaatt  rriijjddtt  vveeiilliiggeerr  eenn
vvoooorrkkoommtt  dduurree  bbooeetteess,,  llaacchhtt  VVaann
DDiinnggeenneenn..  NNaavvtteeqq,,  mmeett  eeeenn
vveessttiiggiinngg  iinn  VVeellddhhoovveenn,,  iiss  wweerreelldd--
lleeiiddeerr  iinn  ddiiggiittaallee  kkaaaarrtteenn..
DDaaggeelliijjkkss  hheeeefftt  ddee  oonnddeerrnneemmiinngg
wwaaggeennss  mmeett  ggllaazzeenn  kkooeeppeellddaakkjjeess
oopp  ddee  wweegg..  DDaaaarrmmeeee  wwoorrddeenn
aauuttoowweeggeenn,,  ssttrraatteenn  eenn  sstteeeeggjjeess  iinn
kkaaaarrtt  ggeebbrraacchhtt..
DDee  nniieeuuwwee  nnaavviiggaattiieessyysstteemmeenn
kkoosstteenn,,  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee

ttooeetteerrss  eenn  bbeelllleenn,,  ttuusssseenn
ddee  ddrriieehhoonnddeerrdd  eenn  ttwwaaaallff--
hhoonnddeerrdd  eeuurroo..  ZZooaallss  ddee
mmeeeessttee  nniieeuuwwee  vviinnddiinnggeenn,,
kkoommeenn  zzee  eeeerrsstt  tteerreecchhtt  iinn

aauuttoo’’ss  uuiitt  ddee  hhooggeerree  pprriijjsskkllaassssee..  BBiinnnneenn
eennkkeellee  jjaarreenn  zziijjnn  zzee  bbiinnnneenn  bbeerreeiikk  vvaann  ddee
ggrroottee  mmaassssaa,,  vvoooorrssppeelltt  VVaann  DDiinnggeenneenn..

ter

Definitie van een slim voertuig
WWaatt  mmaaaakktt  eeeenn  vvooeerrttuuiigg  iinntteelllliiggeenntt??  BBaarrtt  vvaann
AArreemm  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  hheeeefftt  eeeenn
sslluuiitteenndd  aannttwwoooorrdd..  ““EEeenn  mmeennss  ggeebbrruuiikktt  zziijjnn
ooggeenn,,  oorreenn,,  hheerrsseenneenn,,  hhaannddeenn  eenn  vvooeetteenn  oomm
eeeenn  aauuttoo  oonnddeerr  ccoonnttrroollee  ttee  hhoouuddeenn..  AAllss  eeeenn
aauuttoo  ddaatt  aalllleemmaaaall  zzeellff  kkaann,,  nnooeemmeenn  wwee  hheett
eeeenn  sslliimm  vvooeerrttuuiigg..””
SSeennssoorreenn,,  ddeetteeccttoorreenn,,  wwiirreeffiirree--vveerrbbiinnddiinnggeenn
ttuusssseenn  aauuttoo  eenn  wweegg,,  ccoommppuutteerrss  eenn  nnaavviiggaattiiee--
ssyysstteemmeenn,,  rraaddaarr  eenn  mmeecchhaanniisscchhee  hhuullpp--
ssttuukkkkeenn  kkuunnnneenn  ddee  zziinnttuuiiggeenn  eenn  ffyyssiieekkee  hhaann--
ddeelliinnggeenn  vvaann  eeeenn  mmeennss  uuiittsstteekkeenndd
vveerrvvaannggeenn..  VVoollggeennss  VVaann  AArreemm  wwiinntt  eeeenn  sslliimm
vvooeerrttuuiigg  hheett  zzeellffss  vvaann  eeeenn  mmeennsseelliijjkkee
cchhaauuffffeeuurr..  EEeenn  zzeellffssttaannddiiggee  aauuttoo  kkeenntt  ggeeeenn
ccoonncceennttrraattiieevveerrlliieess..  DDee  wwaaggeenn  hhoouuddtt  ddee

oommggeevviinngg  ccoonnttiinnuu  iinn  ddee  ggaatteenn  eenn  rreeaaggeeeerrtt
ssnneelllleerr  ddaann  eeeenn  mmeennss  iinn  eeeenn  nnooooddssiittuuaattiiee..
EEeenn  iinntteelllliiggeenntt  vveehhiiccllee  hheeeefftt  bboovveennddiieenn  ggeeeenn
llaasstt  vvaann  mmeennsseelliijjkkee  ddrriifftteenn..  BBuummppeerrkklleevveenn,,
rrooeekkeellooooss  ooff  aaggrreessssiieeff  rriijjggeeddrraagg  iiss  uuiittggee--
ssllootteenn..  SSiittuuaattiieess  wwoorrddeenn  ccoonnssttaanntt  ggeeaannaa--
llyysseeeerrdd  eenn  hheett  rriijjggeeddrraagg  ppaasstt  zziicchh  ddiirreecctt  aaaann..
DDeezzee  aaddaappttiieevvee  ccrruuiissee  ccoonnttrrooll  kkeenntt
oonnggeekkeennddee  vvoooorrddeelleenn..  VVaann  AArreemm::  ““DDee
vveerrkkeeeerrssccoonnggeessttiiee  kkaann  ttoott  vviijjffttiigg  pprroocceenntt
aaffnneemmeenn,,  hheett  aaaannttaall  oonnggeelluukkkkeenn  vveerrmmiinnddeerrtt
mmeett  eeeenn  kkwwaarrtt  eenn  ddee  uuiittssttoooott  vvaann  sscchhaaddeelliijjkkee
ssttooffffeenn  ggaaaatt  vviijjffttiieenn  pprroocceenntt  oommllaaaagg..
BBoovveennddiieenn  lleevveerrtt  hheett  eeeenn  bbeessttuuuurrddeerr  vveeeell
ccoommffoorrtt  oopp..  OOookk  ddaatt  vveerrkkoooopptt..””

Prof.dr. Henk Nijmeijer.
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Bindend studieadvies dwingt
studenten tot andere keuze 

TTot nu toe kregen studenten slechts
een dringend negatief studieadvies.
Volgens het College van Bestuur (CvB)
werkt deze maatregel onvoldoende.
Studenten continueren hun studie toch,
maar stranden in een later jaar.  
De projectgroep BSA bekeek de afgelopen
maanden of het haalbaar is om het
bindend negatief studieadvies vanaf
september 2009 in te voeren. Ze
verwachten geen grote problemen, zo
blijkt uit hun rapport. Het CvB heeft de
voorstellen van de BSA-groep over-
genomen. Nu moet nog wel de
universiteitsraad instemming geven. De
U-raad heeft 16 juni informeel overleg
met het CvB en de projectgroep. Daarna
komt het BSA aan de orde tijdens de 
U-raadsvergadering op 30 juni. 

De BSA-projectgroep legt de grens op
dertig studiepunten. Volgens voorzitter
dr. Hennie ter Morsche is die norm erg
mild. “Ik stel de punten in de toekomst
liever naar boven bij dan naar onderen. Je
moet oppassen dat je studenten weg-
stuurt die het toch kunnen.” 

Studenten die het eerste jaar tussen de
dertig en veertig studiepunten binnen-
slepen, krijgen voor het tweede jaar een
‘studievoortgangscontract’ onder hun
neus. Dit houdt in dat ze met een studie-
adviseur contractueel vastleggen welke
vakken ze binnen een bepaalde termijn
moeten halen. Bovendien krijgen ze
meer begeleiding. 
Voor alle studenten geldt dat als ze na
twee jaar hun propedeuse nog niet
hebben, ze geen tentamens uit het
tweede en derde jaar mogen maken.
Net zolang totdat ze hun propedeuse
wel op zak hebben. Het grote verschil
met de huidige situatie is dat de teugels
strakker worden aangetrokken en dat
alle opleidingen met een studievoort-
gangscontract aan de slag gaan. Nu
werken slechts enkele opleidingen met
dergelijke contracten. Over specifieke
gevallen moet de examencommissie zich
buigen. Ter Morsche noemt als voorbeeld
een student die struikelt over slechts één
vak uit het eerste jaar.  

De projectgroep
wil dat faculteiten zelf
bepaalde voorwaarden mogen scheppen.
Zo zouden ze vakken kunnen clusteren
en van eerstejaars eisen dat ze uit
verschillende clusters een bepaald aantal
studiepunten halen. 

Het BSA blijft drie jaar van kracht. Het
staat studenten wel vrij om direct na een
negatief BSA dezelfde bachelorstudie aan
een andere universiteit te beginnen. Ter
Morsche verwacht niet dat dit gebeurt. 

Uitzonderingen
Zoals op iedere regel, zijn ook op het BSA
uitzonderingen. Zo krijgen deeltijders
anderhalf jaar om dertig studiepunten bij
elkaar te sprokkelen. Ook voor studenten
die zich na oktober inschrijven (‘late
instromers’) en voor degenen die in het
eerste jaar van bachelorstudie wisselen
(‘omzwaaiers’) gelden andere normen.
Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de
universiteit met deze groepen moet
omgaan.

Studenten die ernstig
ziek zijn geweest,

persoonlijke problemen hebben gehad of
in een TU/e-bestuursorgaan zaten,
kunnen uitstel verwachten. 

Knelpunten
Hoewel de projectgroep verwacht dat
de invoering van het BSA relatief
gemakkelijk verloopt, ziet ze nog
enkele knelpunten. De grootste
zorgen baren die studenten die hele
projecten opnieuw moeten doen en
de eerstejaars die in augustus
herkansingen hebben. “Docenten
moeten het werk van die paar
studenten maar sneller nakijken”,
vindt Ter Morsche. Een zogenaamde
implementatiecommissie moet hier
verdere invulling aan geven.  
Die commissie moet ook de juridische
aspecten onder de loep nemen.
“We moeten sterk staan als
studenten bezwaar maken.” 
De faculteiten moeten in mei
2009 op orde zijn om het BSA goed

in te kunnen voeren. “Sommige oplei-
dingen moeten meer doen dan andere,
maar ik voorzie geen grote problemen”,
constateert Ter Morsche. De werkgroep
maakt zich geen zorgen over de extra
kosten. “Het CvB heeft toegezegd waar
nodig middelen in te zetten.” Ter
Morsche wijst op de Universiteit Leiden.
Daar is gebleken dat de invoering van het
BSA studieadviseurs zo’n vier uur extra
per student kost. Die tijd zit hem vooral
in gesprekken over de studievoortgang. 

‘Verschoolsing’
De projectgroep kreeg de afgelopen
maanden van alle kanten bijdragen en
ging zelf op onderzoek. Er werd gekeken
naar universiteiten die al werken met het
BSA. Ook is geluisterd naar de mening
van TU/e-studenten. De inspraakronde

leverde tien reacties op. Verder polste de
projectgroep de mening van de
universiteitsraad, decanen en het CvB.
Volgens Ter Morsche waren er geen
grote discussiepunten, maar rezen wel

vragen. Ook bij studentenfracties Groep
één en PF. Zij lieten vorige week weten
dat het BSA volgens hen ‘verschoolsing
en bureaucratie’ in de hand werkt. Ter

Morsche bestrijdt dit. “Zoals gezegd
hebben faculteiten hun zaakjes
aardig op orde. Ik wil met de
studenten verder van gedachten
wisselen.”
Groep één laat na inzage in het
rapport weten dat ze nog met
dezelfde vragen als vorige week
zit. PF wacht eerst het overleg
van volgende week af en geeft nu
nog geen reactie. Dit geldt ook
voor de personeelsfractie. 

Voortgang
Deze maand wordt een implemen-

tatiecommissie gevormd. Die moet
voor de zomer een ‘spoorboekje’ klaar

hebben zodat het BSA in de praktijk kan
worden uitgevoerd. Na drie jaar BSA volgt
een evaluatie, om te zien wat nu de
gevolgen zijn. Ter Morsche: “Het is
belangrijk om te weten hoeveel studenten
een negatief studieadvies krijgen. Ook
willen we in kaart brengen hoeveel extra
werk het oplevert en hoe procedures zijn
verlopen.”/.

Bindend negatief studieadvies/Judith van Gaal
Illustraties/Jeannette Bos

Bachelorstudenten moeten vanaf september 2009 in hun
eerste jaar minstens dertig van de zestig studiepunten halen

(ECTS). Lukt dat niet, dan krijgen ze voortaan een bindend
negatief studieadvies (BSA) en moeten ze een andere studie

zoeken. Dit blijkt uit het rapport dat de projectgroep BSA deze
week naar buiten bracht. De universiteitsraad moet nog met

de voorstellen instemmen.
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Shouting and screaming during Euro 2008
The European football
championship has
started. No less than 22
matches within 23 days
and this during the exa-
mination period of June
of all times. Choosing
between football and
study may occasionally
become difficult indeed.
And where will you watch
the games? On campus at
the Zwarte Doos, in the
city with your fellow-
countrymen, or at home
with your housemates?
Even more choices. And,
finally, which is your fa-
vorite team?

For Valerio De Santis this is
easy: “Italy, of course.” De
Santis has enough oppor-
tunity to watch all the
matches. He is currently
doing an internship with
Philips in the area of elec-
tromagnetic compatibility.
De Santis: “Last Monday I
went to O’Sheas with a
large group of Italians and
Spaniards, the Irish Pub in
the center.”
Marco Picoco, a Master
student of Mechanical
Engineering, though
Italian dared to join a large
group of Dutchmen last
Monday to go and watch
the match between Holland
and Italy in the center.
Picoco: “It is great fun to
watch it together, although
you do attract attention
with the Italian flag between
all those Orange fans.”
Pietro Andricciola called
on as many Italians as
possible via the ISN/e list
to come and watch last
Monday’s match in town
together. The French were
also rallied via the mailing
list to sing their
‘Marseillaise’ among all
the Orange fans in the
market square.

Orange
Emmanuel Rios, a Master
student of BME, can
choose his favorite team,
being Mexican: “As long as
the Dutch play well, I am
for Orange. But I am not
going to make myself up all
in orange or anything, and
if they are eliminated, I will
pick another favorite.” He

had not yet realized that the
matches are held exactly
during the examination
period. He does have a so-
lution already, though: “I
watch the matches and
during half-time I study.
Emmanuel himself plays
football as often as possible
with the student football
club Pusphaira. “We
practice twice a week and
we play in the competition.
That has already ended for
this season now.

Examination period
Ali Ehsary, a Master
student of BME, is a big fan
of the EC football, but he
has not got a favorite team
yet. Ehsary: “In fact I like
football itself most,
without being a big fan of
any specific team. I like
predicting things, such as
which team is going to be a
big surprise and which one
a great disappointment. As
things become a lot more

exciting when you choose
sides, I often do so anyway.
I usually watch all first-
round matches and on the
basis of those I pick the
team that plays the most at-
tractive football and that I
think will come a long
way.” Ehsary discusses
with his friends who are
the big favorites to win and
who are not. “We have also
filled in a number of EC
pools and talked about
them a lot”, says Ehsary, “I
intend to watch as many
matches as possible, but
considering this is also the
examination period, that is
going to be a bit of a
problem. In any case I am
going to watch all the
finals, but I shall have to
miss out on the group
matches now and then.”

Winner
Omar Mubin, from
Pakistan, is a first-year PhD
student at Industrial

Design. Mubin: “European
football is the best in the
world.” Unfortunately for
him his favorite team
would be England. Mubin:
“I’m not very happy that
England has not qualified

for Euro 2008 this time
around. I won’t be sup-
porting “Oranje”. They are
in a very tough group and
will do well only to qualify
for the next round. Since
England is not playing, I

hope the best team wins
the tournament and that
we see a lot of goals. If I had
to pick a winner, I would go
for Italy or Spain. They
have to win this time, don’t
they?”/.

Watching the game Netherlands-Italy in O’Sheas. Photo’s: Bart van Overbeeke
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De race om steeds meer IC-schakelingen op
de vierkante centimeter te realiseren, is niet
de enige race in de chipwereld. Fabrikanten
willen ook de chipproductie zélf versnellen.
Maar hoe voer je een machine op, die op de
nanometer nauwkeurig moet presteren?

Chips met 45-nm-details kun je alleen
maken als je - tussen versnelling en
vertraging door - op de nanometer exact
belicht. 1000 sensoren en 8000 actuatoren
bedwingen en daarmee 180 wafers 
per uur belichten. Hoeveel software en
processoren vraagt dat? En hoe manage
je de architectuur daarvan?

waar ASML nu aan werkt, wordt
een schijf fotogevoelig silicium
(de wafer) op hoge snelheid
belicht.

De wafer ligt op de zogenoemde
waferstage (ruim 35 kilo). Die beweegt
onder het licht door. Heen en weer,
dus met een extreme versnelling en
vertraging van 33 m/s2.

Versnellen met 33 m/s2 is al een uitdaging
op zich. Welke motoren kies je? Waar vind je
versterkers met 100 kW vermogen, 120 dB
SNR en 10 kHz BW? En dan begint het pas.
Want voorkom maar ’ns dat al die warmte je

Deep UV-licht 
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Profiel: Wereldwijd marktleider in chip-lithografiesystemen | Marktaandeel: 65% | R&D-budget: 500 miljoen euro | Kansen

voor: Fysici, Software Engineers, Elektrotechnici, Mechatronici en Werktuigbouwkundigen | Ontdek: ASML.com/careers

Voor engineers die vooruitdenken

Morgen kunnen we sneller
chips maken. Vandaag mag
jij ons vertellen hoe.
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/Lachen om
alledaags leed
SSmmiillee,,  hheett  ddeerrddee  pprrooggrraammmmaa  vvaann
ssttaanndd--uuppppeerr  MMaarrttiijjnn  OOoosstteerrhhuuiiss,,
hheeeefftt  ttoott  ddooeell  jjee  oonnbbeeddaaaarrlliijjkk  ttee
llaatteenn  llaacchheenn  oomm  aalllleeddaaaaggss  lleeeedd..
MMaarrttiijjnn  kkaann  eerr  nniieett  tteeggeenn  ddaatt  aalllleess
ssnneelllleerr  eenn  bbeetteerr  mmooeett  eenn  ggeeeefftt  iinn
zzeevveennttiigg  mmiinnuutteenn  zziijjnn  ffrruussttrraattiieess  ddee
vvrriijjee  lloooopp..  AAllss  hhiijj  nneett  zziijjnn  mmiinniiddiisskk
bbeeggrriijjpptt,,  mmooeett  iiee  aaaann  ddee  IIppoodd  eenn
wwaannnneeeerr  hhiijj  eeiinnddeelliijjkk  eeeenn  rreellaattiiee
hheeeefftt  llookktt  hheett  vvrriijjggeezzeelllleennbbeessttaaaann..
EEnn  wwaaaarroomm  mmooeett  hhiijj  eerr  eeeeuuwwiigg
uuiittzziieenn  aallssooff  hhiijj  zzeevveennttiieenn  jjaaaarr  iiss??
EEeerrddeerree  sshhoowwss  vvaann  OOoosstteerrhhuuiiss  zziijjnn
‘‘EEcchhtt’’,,  ddaatt  wweerrdd  uuiittggeezzoonnddeenn  ddoooorr
BBNNNN  eenn  ‘‘VVaann  hhuuiiss  uuiitt’’,,  ddaatt  eeeenn  ppoo--
ssiittiieevvee  rreecceennssiiee  iinn  NNRRCC  kkrreeeegg..
PPaarrkktthheeaatteerr,,  1122  jjuunnii,,  2200..3300  uuuurr,,
vvaannaaff  1144,,5500  eeuurroo..

/Alain Clark in
Effenaar
DDee  HHaaaarrlleemmssee  ssoouull--  eenn  ffuunnkkzzaannggeerr
AAllaaiinn  CCllaarrkk  kkoommtt  zzoonnddaagg  nnaaaarr
EEiinnddhhoovveenn..  SSiinnddss  hhiijj  iinn  22000077  hheett
aallbbuumm  ‘‘LLiivvee  IItt  OOuutt’’  pprroodduucceeeerrddee,,  iiss
zziijjnn  eeiiggeenn  mmuuzziikkaallee  ccaarrrriièèrree  nniieett
mmeeeerr  ttee  ssttooppppeenn..  OOpp  zziijjnn  ‘‘ddoooorr--
bbrraaaakkppllaaaatt’’  ssttaaaatt  ooookk  hheett  bbeekkeennddee
dduueett  mmeett  zziijjnn  vvaaddeerr  DDaavvee  CCllaarrkk::
FFaatthheerr  aanndd  FFrriieenndd..  OOpp  zziijjnn  ttoouurrnneeee
bbeeggeelleeiiddtt  RReemmkkoo  KKuuhhnnee  hheemm  oopp  ddee
ttooeettsseenn,,  PPaabblloo  PPeennttoonn  oopp  bbaassss,,
PPaauull  vvaann  SScchhaaiikk  aacchhtteerr  hheett
ddrruummsstteell  eenn  BBaassiill  KKuuhhnnee  oopp  ggiittaaaarr..
CCllaarrkk  iiss  aall  jjaarreenn  aaccttiieeff  iinn  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  mmuuzziieekkssccèènnee..  HHiijj
pprroodduucceeeerrddee  oonnddeerr  aannddeerree  vvoooorr  AAllii
BB,,  JJiimm,,  eenn  JJaammaaii..  
EEffffeennaaaarr,,  1155  jjuunnii,,  zzaaaall  ooppeenn  1199..3300
uuuurr,,  eennttrreeee  1177,,5500  eeuurroo..

/Lezing over
Zauberflöte
DDee  mmuuzziieekk  uuiitt  ddee  ooppeerraa  DDiiee
ZZaauubbeerrffllööttee  ssttaaaatt  cceennttrraaaall  iinn  ddee
lleezziinngg  vvaann  MMoozzaarrttkkeennnneerr  ddrrss..  LLeeoo
ddeenn  OOuuddsstteenn..  HHiijj  mmaaaakktt  ggeebbrruuiikk
vvaann  ggeelluuiidd--  eenn  bbeeeellddmmaatteerriiaaaall  uuiitt
hheett  aassssoorrttiimmeenntt  vvaann  ddee  bbiibblliiootthheeeekk
oomm  hheett  vveerrhhaaaall  eenn  ddee  tteekksstt  vvaann  ddee
ooppeerraa  ttee  vveerrlleevveennddiiggeenn..  BBiijjzzoonnddeerr
iiss  ddee  iinnbbrreenngg  vvaann  lleeeerrlliinnggeenn  vvaann
RROOCC  DDee  RRooooii  PPaannnneenn..  ZZiijj  zzoorrggeenn
eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  ssffeeeerr  vvaann  hheett
OOoosstteennrriijjkk  vvaann  MMoozzaarrtt  ooookk  wweerr--
kkeelliijjkk  ttee  pprrooeevveenn  iiss..
BBiibblliiootthheeeekk  EEiinnddhhoovveenn  CCeennttrraaaall,,
ddiinnssddaagg  1177  jjuunnii  vvaann  1199..4455--2222..3300
uuuurr,,  kkaaaarrttjjee  vvoooorraaff  kkooppeenn  vviiaa
PPaarrkktthheeaatteerr  vvoooorr  77,,5500  eeuurroo..  

/Perspectivische
illusie
KKoomm  jjee  ddeezzee  zzoommeerr  nnoogg  iinn
LLeeeeuuwwaarrddeenn??  BBeezzooeekk  ddaann  ddee  iinn--
ssttaallllaattiiee  iinn  TTrreessooaarr  ddiiee  iiss  ooppggeesstteelldd
ddoooorr  nneeggeenn  TTUU//ee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn
vvaann  AArrnnoo  PPrroonnkk  vvaann  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee..
ZZee  mmaaaakktteenn  ddee  zzooggeennooeemmddee  ‘‘ppeerr--
ssppeeccttiivviisscchhee  iilllluussiiee’’  mmeett  hheett  ddooeell
ddee  bbeezzooeekkeerr  iinn  ccoonnttaacctt  ttee  bbrreennggeenn
mmeett  HHaannss  VVrreeddeemmaann  ddee  VVrriieess..  DDaatt
wwaass  eeeenn  vvaann  ddee  mmeeeesstt  iinnvvllooeeddrriijjkkee
kkuunnsstteennaaaarrss  uuiitt  ddee  zzeessttiieennddee  eeeeuuww
vvaann  FFrriieessee  bbooddeemm..  TTee  zziieenn  vvaann  1166
jjuunnii  ttoott  eenn  mmeett  sseepptteemmbbeerr..
DDee  iinnssttaallllaattiiee  iinn  TTrreessooaarr,,  hheett  FFrriieess
HHiissttoorriisscchh  eenn  LLeetttteerrkkuunnddiigg
CCeennttrruumm,,  iiss  eeeenn  oonnddeerrddeeeell  vvaann  eeeenn
iinntteerrnnaattiioonnaaaall  ccoonnggrreess  vvaann  2244  ttoott
2288  jjuullii  mmeett  eeeenn  ppuubblliieekkssddaagg  oopp  2299
jjuullii..  DDiitt  ccoonnggrreess  BBrriiddggeess  wwoorrddtt  ggee--
oorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  TTUU//ee,,  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee,,  ddee  ssttiicchhttiinngg
PPaassssaaggeess  eenn  BBrriiddggeess  OOrrggaanniizzaattiioonn..

Plan-2 : ‘Cultuur moet leuk zijn’

Sinds ruim een jaar is Plan-2
een bewoner van Strijp S. De
uitgangsgelegenheid biedt
plaats aan allerlei culturele
evenementen en is vooral een
meedenker bij creatieve
plannen. Vanuit een leeg-
staande fabriekshal begonnen,
is het nu een evenementen-
locatie waar Eindhoven niet
meer omheen kan. Mede-initia-
tiefnemer Louis Croonen is een
man van actie. Hij houdt van
aanpakken en kan ‘binnen drie
uur een festival opzetten’.

Een jaar geleden werd plan-2
‘wegens omstandigheden
geopend’. Louis Croonen somt
ze op: er was op cultureel gebied
te weinig te doen in Eindhoven,
er was een gebouw dat op in-
storten stond en er was behoefte
aan een plek waar creativiteit
gecombineerd kan worden met
goede horeca.

Er was geen vastomlijnd plan
maar Croonen stond te popelen
om te beginnen. Hij herinnert
zich dat ze in die eerste tijd
opeens bedachten dat er ook een
restaurant moest komen. “Ik
weet nog dat de kok, al bakkend
en bradend, zich opeens afvroeg
waar hij het eten op moest
serveren. Toen ben ik naar mijn
huis gereden en heb daar snel
mijn eigen borden opgehaald.
En zo ging het met alles. Het
licht voor de dansvloer kwam uit
oude lampen van de Effenaar die
we leenden. Wanneer ergens
stroom uitviel, haalden we er
verlengsnoeren bij.” In de
beginfase zat Plan-2 in gebouw
SH. Vier maanden later werd dit
oude Philipsgebouw gesloopt en
trok Plan-2 in het Klokgebouw.
Het kenmerkt de snelheid en
flexibiliteit. De naam klinkt als
plan B, en zo is het ook wel wat
bedoeld: “Wanneer plan A niet
lukt schakel je over op plan B.

Overschakelen, daar zijn we
goed in.”
Nu is Plan-2 aangekomen bij
een redelijk georganiseerde ‘res-
taurant/bar/dancing’. Voor
Eindhovenaren met een stadse
mentaliteit is er vier dagen in de
week iets te doen. Er is een pro-
fessioneel restaurant met een
ervaren kok. “We hebben
geleerd hoe we ons netwerk
kunnen vergroten en werken
meer efficiënt door de ervaring
die we in het afgelopen jaar
opdeden.” Op dit moment is
Croonen in gesprek met
woningcorporatie Trudo. Dat ze
vertrekken uit het Klokgebouw
lijkt vast te staan, maar wanneer
dat gebeurt hangt onder andere
af van de eventuele komst van
een  budgethotel. Zolang er nog
geen geschikte alternatieve
locatie gevonden is, gaan
Croonen en de zijnen vrolijk
door met uitzicht op puinbergen
en sloopmaterieel. De hoogte-

punten van afgelopen jaar
(festival Brandend zand en de
bingo-avond waarbij Croonen op
een podium een live-cooking-act
verzorgde) worden in ieder geval
herhaald.

Croonen ziet een rol weggelegd
voor Plan-2 om bij te dragen aan
Eindhoven studentenstad. “Ik
vind de TU/e nu te veel naar
binnen gericht. Ik heb contact
gezocht met mensen van
Industrial Design. Ik had geen
strak plan, maar vroeg ze om
rond een tafel te gaan zitten en
eens te brainstormen. Maar, ik
weet niet wat dat is, het bloedt
dan snel weer dood. Ik vraag me
af waarom er in Eindhoven geen
horecagelegenheid is waarin je
kunt zien dat Eindhoven
‘leading in technology’ is. Het
zou hier kunnen gebeuren.
Plan-2 is groot en flexibel. En,
belangrijk: wij durven”, besluit
Croonen ferm./.

Inschrijving voor CabareteSKE 09 gestart
Voor Stichting Kleinkunst
Eindhoven (SKE) breken weer
spannende tijden aan. Wie
meldt zich aan voor hét caba-
retfestival van het Zuid-
Nederland? En wat presteren
de grappenmakers op het
podium van Berlage?
CabareteSKE doet niet aan
audities. Het festival wil een

opstap zijn voor
beginnende caba-
retiers, conferen-
ciers, stand-uppers
en andere humoris-
tische podium-
kunstenaars.

Ramses van Oers van
SKE vertelt dat hij en de

rest van het bestuur zo’n
tien procent van de

inschrijvers afwijst. “We
selecteren niet op inhoudelijke

kwaliteit maar willen er voor
zorgen dat de eerste kritische
blik niet die van de vakjury is.
Dat doen we om beginners tegen
zichzelf te beschermen.” SKE
verwacht dat de inschrijvers hun
sketches vooraf tonen aan on-
partijdig publiek. Van Oers
vervolgt: “CabareteSKE is het be-
langrijkste festival op dit gebied

van het zuiden, je moet het niet
onderschatten. Daarom hebben
we ieder jaar ook een sterke jury.
Voor 2009 zijn onder twee
anderen cabaretprogrammeur
Adriaan Bruin, theaterpro-
grammeur Laura Marcus en
impresario Hans Lansink ge-
regeld. “Zij kunnen met hun
scherpe, beschouwende oog
kwaliteit herkennen.”
Er zijn vier selectieronden op 12
en 26 oktober en 9 en 23 no-
vember in Grand Café Berlage.
De finale vindt plaats in
Parktheater Eindhoven op 25
januari 2009.
Begint het al te kriebelen? Meld
je aan (met goede motivatie) via
www.skke.nl /.

Louis Croonen. Foto: Bart van Overbeeke
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En hoe is het in de Verenigde Staten?

Voor mijn afstudeerwerk
ben ik sinds begin april
verbonden aan de
University of Illinois at
Urbana-Champaign, met
meer dan veertigduizend
studenten één van de
grootste universiteiten

van het land. Het is mooi
om rond te lopen waar de
uitvinders van onder
meer de transistor, de led,
de microchip en de web-
browser rondgelopen
hebben. Vanwege mijn
specialisatie in elektro-
magnetisme, houd ik me
bezig met het bedenken
van slimme manieren om
grote stelsels verge-
lijkingen snel op te
kunnen lossen met
behulp van een computer.
De combinatie van
wiskunde, natuurkunde
en een concrete toe-
passing in de vorm van
het modelleren van
elektrische netwerken op
ingewikkelde printplaten,
maakt het erg interessant. 
Niet alleen het onderzoek
is spannend, maar ook
het verblijf in de VS op

zich. Het is interessant
om van dichtbij mee te
maken hoe een African-
American senator van de
staat Illinois waar ik nu
zit, koploper wordt in de
race naar het Witte Huis.
Tegelijkertijd moeten we
zijn overwinningsspeech
volgen vanuit de douche,
boven het geluid van de
sirenes uit, vanwege de
waarschuwingen voor tor-
nado’s. Ook hebben we al
een aardbeving gehad en
het orkaanseizoen is nog
maar net begonnen... 
Een van de vele clichés
over de VS is dat alles
groot is. Welbekend zijn
de overmatige porties
eten die verkrijgbaar zijn
bij de fastfood-’res-
taurants’, met overmatig
geproportioneerde
lichaamsfiguren in het

straatbeeld tot gevolg.
Ook de afstanden zijn
groter, zoals de afstand
tussen woning en
supermarkt. Om het
mogelijke mobiliteits-
probleem van de vele
internationale studenten
op te lossen (vaak geen
autobezitters), organi-
seert de ‘woningbouw-
vereniging’ van het
appartementencomplex
waar ik woon regelmatig
een busreis naar de
supermarkt. Hierdoor zit
ik een keer per week in
een bus vol met
Chinezen. Nu is het al-
gemeen bekend dat de
supermarkt een gevaar-
lijke, misschien zelfs wel
vijandelijke omgeving is.
Om eventuele schade-
claims vanwege daar
opgelopen letsel te

voorkomen, moet er voor
vertrek van de bus dan
ook een contract onder-
tekend worden. Daarbij
wordt afstand gedaan van
het recht tot aanklagen. 
De indruk zou nu kunnen
zijn ontstaan dat het hier
niet goed toeven is, maar

dat is absoluut onterecht.
Ik hoop de komende vijf
maanden nog veel in, van
en over dit fantastische
land te leren. 

Martien Oppeneer,
student Elektrotechniek

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Benefietdiner voor 8000
miles-project
Zes studenten van de fa-
culteit Technische Bouw-
kunde vertrekken na aan
het afronden van hun
studie op 12 juli met twee
auto’s naar het Verre
Oosten. Sinds enkele
maanden zamelen ze geld
in om daar ter plekke te
spenderen aan goede
doelen. Op 29 juni houden
de TU/e-studenten een
benefietdiner. De opbrengst
nemen ze mee naar
Kirgizië en Mongolië om
daar een tehuis voor
ouderen en workshops
voor migranten te steunen.
Het benefietdiner vindt
plaats in restaurant De
Gasterij in ’t Wasven.Voor
dertig euro krijgen deel-
nemers een viergangen-
diner ‘met een goede
nasmaak’. Nana Looise is
een van de studenten die de
tocht gaat maken. “We
betalen zelf de reiskosten.
Het ingezamelde geld is
compleet voor het goede
doel. We geven het aan
workshops om nieuw-
komers in Mongoolse
steden toegang te geven tot
sociale voorzieningen en
om een bejaardenhuis in
Kirgizië te bekostigen.”

De zes ingenieurs in spé
gaan niet door China
reizen zoals eerder werd
bericht. Looise: “Het werd
te ingewikkeld om aan de
juiste visa te komen in
verband met de
Olympische Spelen.” 
Eerdere acties om
sponsors te werven voor
het zogenoemde 8000
miles-project leverden
4380 euro op. Dit bedrag is
voornamelijk geschonken
door vijf bedrijven. Het
8000 miles-project verloopt
in samenwerking met het
Rode Kruis.
De zes TU/e’ers sturen in
ruil voor een donatie van
dertig euro een kaartje
vanaf hun eindbestem-
ming. En voor een gift van
vijfenzeventig euro leveren
ze onderweg een bal af.
Over de auto’s waarmee ze
de 13.000 kilometer lange
reis willen maken en die ze
in Azië achterlaten, zijn ze
nog in gesprek./.
Wie aan het benefietdiner wil
aanschuiven kan reserveren via:
040 – 7870707. 
Een donatie voor kaartje of bal:
www.8000miles.nl

Limiet aan bijverdienste blijft
Studenten die meer dan dertienduizend euro per jaar bij-
verdienen, moeten een deel van hun studiefinanciering
terugbetalen. Afschaffing van die regel zou volgens mi-
nister Plasterk 240 miljoen euro per jaar kosten.
Studentenorganisatie ISO vindt dat jammer, maar toont
begrip. Plasterk zie ook weinig in de suggestie om de bij-
verdiengrens te ‘fiscaliseren’. Studenten die de bij-
verdiengrens overschrijden zouden hun beurs dan
kunnen optellen bij hun belastbaar jaarinkomen. De
bewindsman wijst er op dat een bescheiden over-
schrijding van de bijverdiengrens in de huidige situatie
voor studenten goedkoper is. 

Bouwkundestudenten maken mooiste creatie met beton

Drie TU/e-studenten
Bouwkunde hebben 2 juni
een prijs in de wacht ge-
sleept bij een ontwerpwed-
strijd met beton voor stu-
denten. Ze vergrootten een
bepaalde betonsoort,

waardoor een sponsachtige
structuur en bijzondere
lichtinvallen ontstond.
Gertjan Rohaan, Rikje
Maas en Karmen Rosalie
de Maaré delen de eerste
plaats met een team van de

TU Delft. Zij hebben twee-
duizend euro gekregen.
Bovendien mogen ze bin-
nenkort in Antwerpen met
winnaars uit andere
Europese landen meedoen
aan een workshop. Ze

werken dan samen met een
team van experts op beton-
gebied. In totaal deden 34
studenten een gooi naar de
eerste plaats. Volgens
Rohaan heeft hun creatie
gewonnen vanwege ‘de

combinatie van bouwtech-
nische voordelen en een
sterk architectonisch
beeld’. TU/e-studenten
Thorsten Schneider en
Gertjan Rohaan kregen
beiden nog een eervolle

vermelding voor hun
ontwerp. Schneider haalde
geluid uit het materiaal en
Rohaan maakte een pa-
viljoen van betonnen
schermen./.

Demosfestival met gezellige en foute muziek
OOnnggeevveeeerr  aacchhtthhoonnddeerrdd
ffeeeessttggaannggeerrss  kkwwaammeenn
vvoorriiggee  wweeeekk  ddoonnddeerrddaagg  aaff  oopp
hheett  DDeemmoossffeessttiivvaall  vvaann  ddee
ggeelliijjkknnaammiiggee  ssttuuddeenntteennvveerr--
eenniiggiinngg  oopp  hheett
SSttrraattuummsseeiinndd..  ZZee  kkoonnddeenn
ggeenniieetteenn  vvaann  aapprrèèss--sskkii--
kkoonniinngg  SSttaarrkkoooo,,  ffeeeessttbbaanndd
LLiijjnn  77  eenn  ddee  RRoobbbbiiee  WWiilllliiaammss--
iimmiiaattiiee  RRoobbbbiiee  aanndd  HHiiss
AAnnggeellss..  HHeett  ‘‘ffeessttiivvaall’’  wweerrdd
ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  tteerr  aaffsslluuiittiinngg
vvaann  hheett  nneeggeennddee  lluussttrruumm
vvaann  DDeemmooss..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Opbrengst Duckrace: 7.242,61 euro
De Eindhovense studenten-
vereniging Demos heeft
netto 7.242 euro en 61
centen opgehaald met de
Demos Duckrace. Het
bedrag is vorige week
tijdens het negende lus-
trumfeest op het Stratums-
eind in Eindhoven
geschonken aan SOS-kin-
derdorpen. Demos gooide
op 31 mei 2080

genummerde gele bad-
eendjes in de Dommel bij
het van Abbe Museum. De
plastic eendjes werden
voor vijf euro per stuk
verkocht. Hans van Dijk uit
Nijmegen won een flat-
screen. Zijn eendje kwam
na een korte tocht over de
rivier als eerst over de
finish./.
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OOpp  ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo  wwoorrddtt
ddiirreecctt  ddee  SSSSRREE--ssttrrooppddaass  oopp--
ggeemmeerrkktt..  OOookk  vvaalltt  ssnneell  oopp
ddaatt  wwee  hhiieerr  mmeett  eeeenn  mmuuzziikkaallee
ppeerrssoooonn  ttee  mmaakkeenn  hheebbbbeenn,,
aaaannggeezziieenn  hhiijj//zziijj  eeeenn  eelleekk--
ttrriisscchhee  ppiiaannoo  hheeeefftt..  HHeett  ppaakk
oopp  ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo  wwoorrddtt  nnaa
eeeenn  ttiijjddjjee  ooookk  hheerrkkeenndd;;  hheett  iiss
eeeenn  ppaakk  ddaatt  ddee  TTuunnaa’’ss
ddrraaggeenn..  DDee  ddaammeess  hheebbbbeenn
eeeenn  ggeeeell--zzwwaarrtt  ppaakk,,  ddee  hheerreenn
eeeenn  rroooodd--zzwwaarrtt  ppaakk..  HHeett  ggaaaatt
hhiieerr  dduuss  oomm  eeeenn  mmaann..
SSttuuddiieebbooeekkeenn  zziijjnn  eerr  nniieett
vveeeell  ttee  oonnttddeekkkkeenn..  DDee  kkaammeerr
iiss  oovveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  vvrriijj
kkaaaall,,  dduuss  hhiijj  ssttuuddeeeerrtt  ggeeeenn
BBoouuwwkkuunnddee  ooff  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn..  ZZee  oonnttddeekkkkeenn  éééénn
bbooeekk  eenn  eeeenn  ssttaappeellttjjee
ddiiccttaatteenn  iinn  ddee  bbooeekkeennkkaasstt..
BBiijj  TTIIWW  wwoorrddtt  vvoollggeennss  hheenn
vveeeell  mmeett  ddiiccttaatteenn  ggeewweerrkktt..
AAaann  ddee  lliinnkkeerrkkaanntt  oopp  hheett
bbuurreeaauu  lliiggtt  eeeenn  ppaaaarrss--rroooodd
bbooeekk  --  oorrggaanniisscchhee  cchheemmiiee  --
ddaatt  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt  bbiijj
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee

eenn  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee..  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  lliijjkktt  hheett  mmeeeesstt
aaaannnneemmeelliijjkk..  MMooggeelliijjkk  iiss  hhiijj
iinn  eeeenn  MMaasstteerr  iinnggeessttrroooommdd,,
eenn  hheeeefftt  hhiijj  zziijjnn  oonnnnooddiiggee
bbooeekkeenn  tthhuuiissggeellaatteenn..  DDaatt
zzoouu  ooookk  vveerrkkllaarreenn  wwaaaarroomm  hhiijj
ggeeeenn  TTUU//ee--llaappttoopp  hheeeefftt..  HHiijj
zziitt  bbiijj  ddee  TTuunnaa’’ss,,  dduuss  hhiijj
hhoouuddtt  vvaann  mmuuzziieekk  eenn  rreeiizzeenn..
ZZee  vviinnddeenn  hheett  vvrreeeemmdd  ddaatt  eerr
bbeehhaallvvee  eeeenn  IInnddoonneessiisscchh
zzwwaaaarrdd  vvoooorr  hheett  rraaaamm,,  ggeeeenn
ssoouuvveenniirrss  vvaann  ddiiee  rreeiizzeenn  ttee
zziieenn  zziijjnn..  VVeerrddeerr  hhoouuddtt  hhiijj
ooookk  vvaann  ggeezzeelllliigghheeiidd  eenn  bbiieerr
ddrriinnkkeenn,,  wwaanntt  hhiijj  zziitt  bbiijj
SSSSRREE..  LLeezzeenn  iiss  ggeeeenn  hhoobbbbyy
vvaann  hheemm,,  aannddeerrss  zzoouu  hhiijj  wweell
mmeeeerr  bbooeekkeenn  hheebbbbeenn..  OOookk
ssppoorrtteenn  lliijjkktt  aallss  hhoobbbbyy  iinn
eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  aaff  ttee  vvaalllleenn,,
oommddaatt  eerr  ggeeeenn  ssppoorrttaatt--
ttrriibbuutteenn  oopp  zziijjnn  kkaammeerr
aaaannwweezziigg  zziijjnn..  MMaaaarr  hheett  zzoouu
wweell  kkuunnnneenn  ddaatt  hhiijj  iinn  hheett
wweeeekkeenndd  bbiijj  zziijjnn  oouuddeerrss  ––
wwaanntt  hhiijj  ggaaaatt  eellkk  wweeeekkeenndd

nnaaaarr  hhuuiiss  --  aaaann  ssppoorrtt  ddooeett,,  ooff
ddaatt  hhiijj  iieettss  ddooeett  aallss
hhaarrddllooppeenn  ooff  zzwweemmmmeenn..  ZZee
bbeeddeennkkeenn  zziicchh  eenn  ccoonn--
ssttaatteerreenn  ddaatt  hhiijj  vvaasstt  wweell  eeeenn
ssppoorrttkkaaaarrtt  hheeeefftt..  HHiijj  hheeeefftt
ggeeeenn  eeiiggeenn  kkooeellkkaasstt,,  dduuss  hhiijj
mmaaaakktt  ggeebbrruuiikk  vvaann  eeeenn  ggee--
ddeeeellddee  kkooeellkkaasstt  eenn  ddaaaarr  lliiggtt
aallttiijjdd  bbiieerr  iinn..  VVeerrddeerr  hheeeefftt  hhiijj
zzeellff  nniieett  vveeeell  iinn  hhuuiiss;;  kkaaaass,,
bbootteerr,,  jjaamm,,  mmeellkk  eenn  ddee  aalloomm
bbeekkeennddee  ddiieeppvvrriieessppiizzzzaa..  HHiijj
iiss  ddaann  ooookk  nniieett  vvaaaakk  tthhuuiiss;;  hhiijj
iiss  eeeenn  aaccttiieevvee  ssttuuddeenntt..  ZZee
zziieenn  iieemmaanndd  vvoooorr  zziicchh  ddiiee
mmiisssscchhiieenn  wweell  oouudd--bbeessttuuuurr
vvaann  SSSSRREE  iiss..  IInn  ddaatt  ggeevvaall  iiss
hhiijj  ggeeeenn  zziijj--iinnssttrroommeerr,,  mmaaaarr
eeeenn  oouuddeerreejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  EEnn
hheeeefftt  hhiijj  eeeenn  nniieeuuwwee  llaappttoopp
ggeekkoocchhtt,,  oommddaatt  zziijjnn  TTUU//ee--
llaappttoopp  ttee  oouudd  wwaass..  ZZee  ggookkkkeenn
eerr  oopp  ddaatt  hhiijj  zzeessddee--  ooff  zzeevveenn--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  iiss..  EEnn  mmiiss--
sscchhiieenn  iiss  hhiijj  ooookk  nnoogg  wweell
aaccttiieeff  bbiijj  QQuuaaddrriivviiuumm;;  ddee
eecchhttee  ddiiee--hhaarrddss  kkuunnnneenn  ddaatt
wweell  aaaann,,  ddrriiee  vveerreenniiggiinnggeenn..  

GGuuyy  DDuubbooiiss  iiss  eeeerrsstteejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn..
HHiijj  iiss  aaccttiieeff  bbiijj  ddee  TTuunnaa,,
wwaaaarr  hhiijj  aaccccoorrddeeoonn  ssppeeeelltt,,
eenn  hhiijj  iiss  lliidd  vvaann  SSSSRREE..  BBiijj  ddee
TTuunnaa  mmaaaakktt  hhiijj  oopp  ddiitt
mmoommeenntt  ddeeeell  uuiitt  vvaann  ddee
ffoottooccoommmmiissssiiee..  VVeerrddeerr
ssppeeeelltt  hhiijj  ppiiaannoo,,  ggaaaatt  hhiijj
ggeerreeggeelldd  zzeeiilleenn  eenn  hhiijj  ddooeett
nnoogg  wweell  eeeennss  wwaatt  bbiijj  ddee
ssccoouuttiinngg..  OOookk  iiss  hhiijj  vvaaaakk
mmeett  ccoommppuutteerrss  aaaann  hheett
kklluusssseenn..  HHeett  zzwwaaaarrdd  bbiijj  hheett
rraaaamm  iiss  eeeenn  kkrriiss  eenn  kkoommtt
uuiitt  MMaalleeiissiiëë..  HHiijj  hheeeefftt  aallttiijjdd
mmeellkk,,  mmaayyoonnaaiissee  eenn
kkeettcchhuupp  iinn  hhuuiiss  eenn  RRiivveellllaa
vvoooorr  ttiijjddeennss  ccoolllleeggeess..  VVoooorr
aavvoonnddeetteenn  kkaann  ggeezzoorrggdd
wwoorrddeenn,,  wwaanntt  ooookk  aaaarrdd--
aappppeelleenn  eenn  ggeehhaakktt  zziijjnn  oopp
vvoooorrrraaaadd..  

Het sleutelgat

GGoooocchheelleenn  mmeett  
wwiinnddmmoolleennss

‘‘WWaaaarr  HHaannss  KKllookk  iiss,,  iiss
wwiinndd..’’  HHiillaarriisscchh..  EEnneeccoo
hheeeefftt  dduuiiddeelliijjkk  zziijjnn  bbeessttee
mmeennsseenn  iinnggeezzeett  oomm  eeeenn
ppaakkkkeennddee  rreeccllaammee  ttee
mmaakkeenn..  SScchhiitttteerreenndd..  BBeetteerr
nnoogg  ddaann  ‘‘SSoorrrryy,,  zzoonn’’..  DDee
pprr--aaffddeelliinngg  vvaann  EEnneeccoo
ddrraaaaiitt  oopp  vvoollllee  ttooeerreenn..  EEnn
nniieett  zzoonnddeerr  rreeddeenn..  EEnneeccoo
hheeeefftt  eeeenn  wwiinnddmmoolleennppaarrkk
oopp  zzeeee  ggeebboouuwwdd  vvaann  1144
kkmm22,,  eenn  ddaatt  mmaagg  ggeezzeeggdd
wwoorrddeenn..  MMaaaarr  lliieeffsstt
112255..000000  hhuuiisshhoouuddeennss
wwoorrddeenn  vvaann  eenneerrggiiee
vvoooorrzziieenn..  TTooeenn  iikk  hheett  hhoooorr--
ddee  bbeekkrroooopp  mmee  eeeenn  ggeevvooeell
vvaann  bbllooeemmeettjjeess,,  vvooggeellss  eenn
sscchhoonnee  lluucchhtt..  HHeett  NNOOSS
jjoouurrnnaaaall  eenn  ddiivveerrssee  kkrraanntteenn
hheellppeenn  ooookk  mmeeee  iinn  ddee  hhyyppee,,
zziijj  bbeerriicchhtttteenn  ttrroottss  vvaann  ddee
ooppeenniinngg  vvaann  hheett  ‘‘ggrroooottssttee
wwiinnddmmoolleennppaarrkk  oopp  zzeeee’’..
MMaaaarr  wwee  ttrraappppeenn  eerr
aalllleemmaaaall  iinn..
NNeett  aallss  HHaannss  KKllookk  wweeeett
EEnneeccoo  ddoonnddeerrss  ggooeedd  ddaatt
hheett  oomm  ddee  sshhooww  ggaaaatt..  DDaatt
hheett  eeiiggeennlliijjkk  aalllleemmaaaall
bbeeddrroogg  iiss,,  zziieenn  wwee  nniieett..
‘‘TTjjoonnggee,,  112255..000000,,  ddaatt  zziijjnn
vveeuull  hhuuiizzeenn’’,,  iiss  oonnzzee
eeeerrssttee  rreeaaccttiiee  wwee  aallss  wwee  oopp
ttvv  eeeenn  vvooggeell  llaannggss  eeeenn
wwiinnddmmoolleenn  zziieenn  vvlliieeggeenn..
MMaaaarr  eerr  zziitt  eeeenn  aaddddeerrttjjee
oonnddeerr  hheett  ggrrooeennee  ggrraass..  DDiiee
112255..000000  hhuuiisshhoouuddeennss  zziijjnn
nnaammeelliijjkk  nniieett  vveeeell..  MMeett  eeeenn
bbeeeettjjee  pprrooppppeenn  ppaasssseenn  ddiiee
iinn  1144  kkmm22..  BBoovveennddiieenn  zziijjnn
hhuuiisshhoouuddeennss  nniieett  ddee
ggrroooottssttee  eenneerrggiieevveerrbbrruuii--
kkeerrss..  EEeenn  rreekkeennvvoooorrbbeeeelldd--
jjee::  IInn  22000077  wwaass  hheett  bbiinnnneenn--
llaannddssee  vveerrbbrruuiikk  111166..996611
GGWWhh  ((bbrroonn::  ccbbss..nnll))..  HHeett
nniieeuuwwee  wwiinnddmmoolleennppaarrkk
bbrreennggtt  jjaaaarrlliijjkkss  443355  GGWWhh
oopp  ((bbrroonn::  eenneeccoo..nnll))..  OOmm
hheeeell  NNeeddeerrllaanndd  vvaann  eenneerrggiiee
ttee  vvoooorrzziieenn  iiss  dduuss  eeeenn
wwiinnddmmoolleennppaarrkk  nnooddiigg  vvaann
33..776644  vviieerrkkaannttee  kkiilloommeetteerr..
DDaatt  iiss  eeeenn  ssttrrooookk  vvaann  zzoo’’nn
1100  kkmm  bbrreeeedd  llaannggss  ddee  hheellee
NNeeddeerrllaannddssee  kkuusstt,,  zzoo’’nn
ttiieenn  pprroocceenntt  vvaann  ddee  ooppppeerr--
vvllaakkttee  vvaann  NNeeddeerrllaanndd!!  OOmm
ddaatt  ooooiitt  ttee  kkuunnnneenn  rreeaallii--
sseerreenn  iiss  hheeeell  wwaatt  mmeeeerr
nnooddiigg  ddaann  HHaannss  KKllookk..
EEnneeccoo  zzaall  oopp  zz’’nn  mmiinnsstt  UUrrii
GGeelllleerr  mmooeetteenn  iinnhhuurreenn..  IIkk
hhoooopp  aalllleeeenn  mmaaaarr  ddaatt
nniieemmaanndd  zziicchh  mmeeeerr  llaaaatt
mmiisslleeiiddeenn  ddoooorr  fflluutt--
rreeccllaammeess  oovveerr  dduuuurrzzaammee
eenneerrggiiee..  MMaaaarr  hheett  sscchhiijjnntt
ddaatt  jjee  vvoooorr  hheett  vveerrkkllaappppeenn
vvaann  eeeenn  ttrruucc  uuiitt  ddee  ggoooocchhee--
llaaaarrssbboonndd  wwoorrddtt  ggeezzeett,,
dduuss  ddaatt  iiss  iijjddeellee  hhoooopp..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

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 Coen Tempelaars (zes-
dejaars student Technische Informatica), Niek van Erk (vijfdejaars student
Installatietechnologie), Laura Prager (zevendejaars student Technische
Bedrijfskunde), Daniël de Wolf (vijfdejaars student Technische Informatica), Daniël
van der Zee (eerstejaars student Biomedische Technologie) en Linda de Rooij (der-
dejaars student Vastgoed en Makelaardij op de Fontys). Zij bekeken twee foto’s van
deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Mega-volleybaltoernooi op campus

Meer dan honderd sport-
velden, zo’n vijfduizend
volleyballende studenten
en 16.000 liter bier. Het
Hajraatoernooi, dat
komende vrijdag voor de
dertigste keer van start
gaat, is uitgegroeid tot
een evenement van on-
gekende omvang. 

Het thema van dit jaar is
‘HAJLIGHT’. Daarmee wil
de organisatie zoveel mo-
gelijk hoogtepunten van de
afgelopen dertig jaar op het
gebied van entertainment
terug laten komen. “Zo
hebben we een rad van
fortuin dat een aantal jaar
geleden een groot succes

was en laten we het bandje
Little Sister, enkele edities
geleden een grote publieks-
trekker, ook terugkomen.
Niet alleen de wetenschap
dat deze elementen ge-
garandeerd voor succes
zorgen, maar ook de
bezoeker die al meerdere
jaren naar ons toernooi
komt, ziet hierdoor in dat
het een speciaal lustrum-
toernooi is, met hoogte-
punten van vroeger.”. 
Het toernooi heeft een in-
ternationaal karakter met
480 teams uit allerlei
landen. De deelnemers
overnachten op de gras-
velden aan de Dommel op
het TU/e-terrein. Drie

dagen lang zal daar een
grote ‘volleybalcamping’
staan. “Vorig jaar kwamen
de eerste mensen al op
donderdagavond hun
tentje opzetten om ver-
zekerd te zijn van een
goede plek”, vertelt Lilian
Admiraal van Hajraa. “In
ieder geval de moeite
waard om een kijkje te
nemen, we hopen dan ook
op veel animo van alle
Eindhovense studenten”.
Het toernooi vindt plaats
op de grasvelden van
sportpark de Honds-
heuvel; het publiek heeft
gratis toegang. Ook bij het
grote openingsfeest op
vrijdag. /.

Jazzballet zet de toon bij
uitvoering Footloose

LLiieeffhheebbbbeerrss  vvaann  jjaazzzzbbaalllleett  kkoonnddeenn  ddiinnssddaaggaavvoonndd  1100  jjuunnii
hhuunn  hhaarrtt  oopphhaalleenn  bbiijj  eeeenn  vvoooorrsstteelllliinngg  vvaann  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteennddaannssvveerreenniiggiinngg  FFoooottlloooossee..  DDee
ooppttrreeddeennss  ggiinnggeenn  oomm  aacchhtt  uuuurr  vvaann  ssttaarrtt  iinn  ddee  BBllaauuwwee
ZZaaaall..  BBeezzooeekkeerrss  kkrreeggeenn  hhooooffddzzaakkeelliijjkk  jjaazzzzbbaalllleett  vvoooorrggee--
sscchhootteelldd,,  mmaaaarr  ooookk  LLaattiijjnnss--AAmmeerriikkaaaannssee  ddaannsseenn,,
kkllaassssiieekk  bbaalllleett,,  ttaappddaannss  eenn  ssaallssaa  ppaasssseeeerrddeenn  ddee  rreevvuuee..
VVeerrddeerr  wwaass  eerr  eeeenn  aacctt  mmeett  jjoonngglleerreenn  eenn  aaccrroobbaattiieekk..    
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Voorspoedige vaart Boreas
Boreas is afgelopen weekend gedeeld tweede geworden op
de MaydayMatch, op het Sneekermeer. De MaydayMatch is
een van de twee Nederlands Studenten Kampioenschappen
zeilen. “Een veelbelovend resultaat voor de toekomst”,
reageert Boreasvoorzitter Daniël de Wolf, die volgend jaar
voor de winst wil gaan. Het team Boreas-1, bestaande uit
TU/e-studenten Gijs Snieders, Peter Vergouwe en Sander
Dikken, won vier van zijn zes races. Dat was goed voor een
gedeelde tweede plaats. Eerste werd een team van de orga-
niserende vereniging Mayday uit Groningen. De wedstrijd
werd gehouden op het Sneekermeer, waar de teams in
Yngling’s (een bepaald type zeilboot) tegen elkaar streden.
De MaydayMatch is een matchrace zeilwedstrijd, wat
inhoudt dat teams tegen één tegenstander per keer zeilen. 

Foto-archief: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

Fred Steutel
Voetballuh! Je kunt er niet omheen! Ik
had nooit veel met voetballen; toch heb
ik er vrij veel herinneringen aan. In
mijn schooltijd: voetbal op straat of op
een landje. Een van de wonderlijkste
rituelen was het ‘afpoten’ of ‘afpassen’.
Hierbij gingen de aanvoerders van de
te vormen teams op een meter of drie
van elkaar staan en zetten dan om de
beurt de ene voet aansluitend voor de
andere. Wie het laatst een voet kon
neerzetten had gewonnen en mocht
als eerste een speler uit het aanbod
kiezen. Daarna kozen de aanvoerders

om de beurt een speler. Het afpassen
werd soms verfijnd; dan werden ook
voeten dwars gezet of er werden zelfs
vingers tussen gepast. In die gevallen
werd de grootste bek winnaar. Wordt
er nog steeds afgepoot? Ik bleef
doorgaans bij de laatste twee of drie
over. In die tijd bezocht ik soms met
katholieke buurjongens het ‘Stadion’
van RKHSC (inmiddels HSC ’21) in
Haaksbergen.
Toen ik aan de THT (UT) werkte, ging
ik af en toe met buurmannen naar 
FC Twente. Daar speelde toen Eddie
Achterberg, die ‘de keu’ genoemd
werd, omdat hij als kleine jongen op

een varkentje leek: “heija, heija, heija
de keu!” Je kon in die tijd nog heel laat
beslissen of je naar het Diekman-
stadion zou gaan. Er waren altijd
kaartjes en je werd niet gefouilleerd.
Aan de TU/e heb ik een bescheiden
voetbalcarrière gehad. Ik deed soms
mee bij de ‘Random Walkers’, een
zaalvoetbalelftal van de vakgroep
COSOR (statistiek, kansrekening en
OR). Ik heb daar enkele zeer toevallige
doelpunten gemaakt: een voorzet die
onder de lat verdween en een bal die
via mij in het doel caramboleerde.
Mijn zoons konden wèl aardig voet-
ballen, respectievelijk bij PSV, waar

Jan Reker toen het C-elftal trainde en
bij De Spechten, die ooit een terrein
hadden waar nu de TU gevestigd is. Ik
heb uren langs de lijn gestaan. 
De voetbaltermen uit mijn jeugd lijken
in onbruik geraakt. Ik hoor weinig
meer van ausputzers, slingerbacks of
het grendelsysteem, waar Jan de Cler
in de pauze van het radioverslag over
zong.
De komende weken zal ik wel af en toe
de TV aanzetten om naar een wed-
strijd te kijken. Ik hoop dan niet zo
zeer dat mijn favoriete land zal winnen
als wel dat mijn niet-favoriete land zal
verliezen. Voetballuh! 

WWiiee:: Maarten Hoeppermans / 26 / net afge-
studeerd Technische Bedrijfskunde

WWaannnneeeerr:: sinds half jaar
WWaatt:: profi foto
WWaaaarroomm:: “Het is een houten bouwwerk van vijftien
bij dertig bij zestig meter op Burning Man (experi-
menteel achtdaags festival) in de woestijn van
Nevada. Ik liep stage bij een ontzettend creatief radia-
torenbedrijf in Hasselt, België. De directeur daar is
heel erg vooruitstrevend en hij is met zijn bedrijf een
maand lang daar naartoe gegaan in de zomer van
2006 op een teambuildingsmissie met een sta-
tement: Open Innovative Community. Dat resul-
teerde in dit Uchronia (vertaald: zonder tijd). Je moet
het zien als Open Source, maar geen IT. Het kan bij-
voorbeeld een bouwwerk zijn, maar ook een fiets. Het
bedrijf is er hartstikke
trots op en er is ook een
film over gemaakt:
ntent/jagatv/media/
mediaitemhigh.cfm?
mediaitem=44. En oh ja,
na drie weken ging, zoals
de traditie op dat festival,
de fik erin.”

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


