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TU/e wil
centrumpand
kopen voor ESC
De TU/e is in onderhandeling
met de gemeente over de
aankoop van het pand naast
jongerencentrum Dynamo,
midden in het centrum. De uni-
versiteit wil de monumentale
villa ter beschikking stellen
aan het Eindhovens Studenten
Corps, dat het pand wil gaan
ombouwen tot sociëteit.

De universiteit hoopt dat er
‘vroeg dit najaar’ een beslissing
genomen is. De reden voor het
initiatief is ‘het belang van de
aanwezigheid van studentenacti-
viteit in de binnenstad’, laat uni-
versiteitssecretaris ir. Harry
Roumen weten. Het ESC is al
langer bezig met het inzamelen
van geld om het pand aan de Ten
Hagestraat 13 te kopen, maar nu
biedt de TU/e de helpende hand.
Roumen benadrukt dat het ‘geen
reddingspoging’ is. “We hebben
altijd al willen participeren. De
vraag was alleen: doen we dat bij
de exploitatie van het pand of bij
de investering. Het laatste helpt
het ESC op de korte termijn iets
meer.”
De universiteit koopt het pand in
de huidige staat. Het ESC moet
vervolgens zelf de renovatie be-
kostigen, net als de gewenste ver-
bouwing en aanbouw. Hoeveel
het pand zou moeten kosten,
laten alle partijen nog even in het
midden. De gemeente kocht het
pand in 2001 voor 800.000 euro.
Het pand is nu getaxeerd, laat de
gemeente weten, en daar is een
‘marktconforme prijs’ uit voort-
gekomen. Mogelijk wil de ge-
meente nog een stuk subsi-

diëren, als het ESC extra activi-
teiten ontplooit in de stad.
Het ESC heeft de financiering
voor de aanpak van het pand nog
niet rond. De vereniging komt
tussen de twee en vijf ton tekort.
Deze marge komt doordat niet
alle toezeggingen even ‘hard’
zijn, en doordat er varianten zijn
in het wensenpakket, laat Tim
van Amstel weten, die het project
trekt bij het ESC. Wel heeft hij er
vertrouwen in dat het gaat
lukken. Hij hoopt dat zijn club
begin 2010 kan verhuizen. Het
ESC wil binnen enkele weken al
de aanvraag voor de bouwver-
gunning de deur uit doen.
De monumentencommissie, een
adviesorgaan van de gemeente,
vormt nog wel een obstakel. Deze
commissie was tot nu toe tegen
de verbouwingsplannen van het
ESC, en dan vooral tegen de ge-
plande uitbouw. Die is echter
cruciaal voor de studentenver-
eniging, anders is de ruimte te
klein. De club werkt nu aan va-
rianten. 
Het voornemen van de TU/e om
een pand te kopen voor het ESC,
roept de vraag op of de univer-
siteit ook andere verenigingen
met dergelijke plannen zal
helpen. “Wij hebben drie studen-
tenverenigingen. Wat we voor de
een doen, doen we ook voor de
ander”, reageert universiteitsse-
cretaris Roumen. Wat er gebeurt
met de vrijkomende ruimte in de
Bunker, als alles doorgaat, is nog
helemaal open. Roumen: “Daar
vinden we ongetwijfeld iets
voor.”/.

Bunker binnenkort rookvrij 
De Bunker is vanaf 1 juli he-
lemaal rookvrij. Alleen bij de
drie studentenverenigingen
mag nu nog gerookt worden,
maar over een week is dat
verleden tijd. Er komen geen ro-
kersruimtes; wie een sigaret op
wil steken, moet naar buiten. In
de andere delen van de Bunker,
waar onder meer de cultuurver-
enigingen zitten, mag al sinds de
verbouwing van vorig jaar niet
meer worden gerookt. 
De Landelijke Kamer van
Verenigingen zocht uit in
hoeverre het rookverbod voor de

horeca ook geldt voor sociëteiten
van studentenverenigingen.
Daaruit bleek dat ook deze
verenigingsruimtes rookvrij
moeten worden. 
“We hebben op 2 juli een volledig
rookvrij na-tentamenfeest”,
vertelt ESC-president Rudy
Hover. Zijn vereniging kent een
behoorlijk percentage rokers -
meer dan twintig procent, schat
hij. Er is over gesproken om de
benedenbar als rokersruimte in
te richten, maar daar ziet het
ESC voorlopig toch vanaf. “We
willen de groep niet opdelen op

verenigingsavonden”, stelt Hover.
Ook bij Demos en bij SSRE
worden op 30 juni de laatste
sigaretten gerookt. Zij hebben
evenmin plannen om speciale
ruimtes of voorzieningen te
regelen voor rokers. “We maken
buiten geen gezellige hoek. We
willen dat mensen gezellig
binnen aan de bar zitten”, licht
Demosbestuurder Jolet van
Erum toe. De club gaat leden nog
instrueren om bij het roken
buiten te waken voor overlast. De
uitgang van de sociëteit ligt bij
een woonwijk. /.

(Advertentie)

Brandwachten in Hoofdgebouw
De laatste tentamens van het
collegejaar beleven een
primeur. Onder het wakende
oog van brandwachten gaan de
studenten op vloer 10 van het
Hoofdgebouw voortaan aan de
slag. De maatregel is nodig
omdat het Hoofdgebouw vanaf
vloer 6 niet volledig voldoet
aan de wettelijke eisen voor
brandveiligheid. 

De brandwachten van brand-
beveiligingsbedrijf Smeba zijn
sinds 11 juni, het begin van de
tentamens, ingehuurd door de
TU/e-brandweer. “Zo kunnen wij
ons dagelijks werk blijven doen”,
aldus TU/e-brandweercomman-
dant Mario de Roy van Zuydewijn.
Afspraak is dat grote groepen in
het Hoofdgebouw zo min
mogelijk gebruik maken de ver-
diepingen boven vloer 5. Bij meer
dan vijftig personen in een
ruimte, wordt in dat geval een
brandwacht ingeschakeld. Op

deze wijze blijft het afnemen van
tentamens verantwoord. 
Hoewel in de kantine op vloer 8
geregeld meer dan vijftig
personen lunchen, komen daar
geen brandwachten aan te pas.
“Dan gaat het om een betrek-
kelijk kort moment”, licht de
commandant toe.
Bij een brandalarm is de
brandweer wettelijk verplicht
binnen zes minuten ter plekke te
zijn. De Roy van Zuydewijn: “Als
onze piepers afgaan, zijn we er
binnen vier tot vijf minuten.
Bovendien zitten de mensen van
de BHV in het Hoofdgebouw en
die kunnen ook heel snel
reageren.” 
Dankzij deze snelle reactietijd
hoeven de hulpverleners bij een
brandalarm niet direct te ont-
ruimen, maar kunnen ze eerst de
melding controleren. Volgens de
brandweercommandant is in het
jaar 2007 op de campus dertig
keer loos alarm geslagen. “Je gaat

daarom een tentamen van 250
studenten niet zomaar in de war
schoppen omdat een grappen-
maker met zijn sigaretje bij een
brandmelder staat.”
Indien een ontruiming nodig is,
gaat een luid signaal af en
dirigeren de brandwachten en
andere hulpverleners alle mensen
naar buiten.

Wat er met het Hoofdgebouw
gebeurt wanneer er brand uit-
breekt valt niet direct te zeggen.
De Roy van Zuydewijn: “Hoe
groot is het vuur en waar is het
ontstaan? Het is afhankelijk van
wat er brandt. Als een elektrici-
teitskast brandt, kun je niet met
water blussen. Het maakt ook uit
hoe snel de ontruiming
verloopt.” Volgens de com-
mandant reikt de hoogste brand-
weerladder in de regio Brabant
Zuidoost tot 32 meter. Het
Hoofdgebouw is twee keer zo
hoog./.

Een brandwacht van Smeba houdt de wacht op de verdieping boven vloer 10. Foto: Bart van Overbeeke

Zomervakantie
DDiitt  iiss  hheett  llaaaattssttee  nnuummmmeerr  vvaann  ddeezzee  jjaaaarrggaanngg..  DDee  wweebbssiittee  vvaann  CCuurrssoorr  wwoorrddtt
mmeett  rreeggeellmmaaaatt  ggeeaaccttuuaalliisseeeerrdd..  CCuurrssoorr  vveerrsscchhiijjnntt  wweeeerr  oopp  ddoonnddeerrddaagg  
44  sseepptteemmbbeerr..  DDee  rreeddaaccttiiee  wweennsstt  iieeddeerreeeenn  eeeenn  pprreettttiiggee  vvaakkaannttiiee..
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De week van/Lissa
Lissa Kooijman (Industrial Design) was

op uitnodiging bij de Independent
Handbag Designer Award in New York. Ze

had een foto van haar zelfgemaakte
handtas ingestuurd naar Henri Bendel,

een chique winkel op Fifth Avenue.
Vanuit een chaotisch New York doet ze

verslag van een waanzinnige week. 

DDiinnssddaagg::  
Kom net van Time Square vandaan. 
Echt visuele chaos: overal bewegende
overload. En WOW, wat is het MoMa
(Modern Museum of Art) een mooi
museum! Licht is the new paint. Ik ga
morgen nog terug voor een herhaling. In
Central Park rennen allemaal heel erg
dikke mensen rond in de benauwde hitte:
belachelijk. En ‘s nachts is de hemel niet
donker, maar verlicht door alle lampen van
de stad. Ik kwam allemaal ‘echte’ sterren
tegen: acteurs als Clint Eastwood, en die
acteur die altijd de slechterik speelt in
films met een kale kop (ja...DIE!) op een

rode loper met allemaal schreeuwende
mensen eromheen: dat is pas echt
Hollywood. 

WWooeennssddaagg::  
Vandaag heel erg veel gelopen, Ground
Zero gezien (waar eigenlijk nog steeds
alleen maar puin te zien is), het ‘World
Financial Center’ (dat geloven ze nog ja..),
het Statue of Liberty, de Brooklyn Bridge
gelopen naar Brooklyn, maar daar zijn
vooral veel snelwegen en auto’s.
Manhattan is toch wel ‘de city’ van New
York. Het was wel een lekker weertje
vandaag met een fijn zonnetje. En jeetje,
wat is het lekker om even rustig koffie te
drinken bij Starbucks als je zóveel gezien
hebt. 

VVrriijjddaagg::  
Lig nu in een luxe hotel. De eerste dag zat
ik in een shabby hostelletje, dat was wel
heel goedkoop maar niet fijn. Nu een hotel
aan Broadway in een KingSize bed. Ik ga

even alles verwerken
in een slaapje om
morgen weer
veel te kunnen
zien. Kom net
terug van de
Independent
Handbag
Design Awards:
de reden van mijn
komst naar ‘the Big
Apple’. Ik heb niet gewonnen maar wel
echt een handtassen-tik gekregen: ik kijk
de hele tijd naar handtassen in plaats van
naar mensen. Het was een echte vertoning
van vrouwen met hun mooiste tasjes die
op z’n Amerikaans woorden riepen als
‘amazing’ en ‘fantastic’. Ik heb veel leuke
ontwerpers ontmoet en contacten gelegd.
New York City is echt een fantastische,
levende en creatieve stad. Een geweldige
vakantie!

“Dat gaan we gewoon doén”,
stelde Kaspar Straathof voor. Een
commissie van studievereniging
SUPport, had onderzocht of het
mogelijk is een reis te organi-
seren voor bouwkundestu-
denten om ze kennis te laten
maken met ontwikkelingswerk.
Ze zochten in Oost-Europa,
Zuid-Amerika, overal. Via
Google vond een van hen een
bouwproject dat al gaande was
in Ghana en werd uitgevoerd
door mbo-studenten van ROC
Markiezaat in Bergen op Zoom.
Kaspar zocht contact, vroeg of
TU/e’ers iets konden betekenen
en kreeg helemaal de kriebels

om het bouwproject dan ook
daadwerkelijk uit te voeren. 
En dus gaan in het begin van
volgend collegejaar twee
groepen van tien bouwkunde-
studenten ieder tweeënhalve
week naar Ghana. Daar gaan ze
in ‘the middle of nowhere’ een
huis bouwen waar verplegend
personeel van een districts-
ziekenhuis bij de plaats Ada, kan
gaan wonen. De eerste twee
huisjes zijn net gebouwd door
de mbo’ers, het derde stampen
de bouwkundestudenten uit de
grond en uiteindelijk komen er 
- hopelijk - een stuk of twintig
verpleegstershuisjes te staan.
Een verdieping hoog, vijftig
vierkante meter groot, met twee
slaapkamers en een woonkamer
met open keuken.
Afgelopen vrijdag, 20 juni, heeft
Kaspar de leerlingen uit Bergen
op Zoom en hun coördinerende
docent Jan de Pijper, uitge-
nodigd om in de Zwarte Doos te
vertellen over hun ervaringen.
Toehoorders zijn de twintig

bachelors en masters die naar
Ghana gaan. De Pijper vond het
schitterend dat Kaspar hem een
aantal maanden geleden belde.
“Zo kan het project tenminste
doorgaan. Eerlijk gezegd hebben
wij niet genoeg leerlingen die
daar stage gaan doen. We
hebben nu één huis af en zijn
blij met alle hulp.” Hij noemt
Kaspar een rustige en beschei-
den jongen die enthousiast de
handen uit de mouwen steekt.
Kaspar beaamt dat. “Ja, ik houd
van organiseren en ben daarbij
redelijk avontuurlijk ingesteld.
Wanneer ik op vakantie ga; dan
stap ik in een trein en zie wel
waar ik uitkom.” 
Hij vindt het vooral leuk om met
een groep ergens aan te werken. 
De jongens uit Bergen op Zoom
vertellen over de stand van
zaken in Ada en delen de
planning voor de werkweken in
september en oktober mee.
Maar ze geven vooral tips aan de
SUPport-ers. “Je slaapt in Ada
en kunt met een Trotro-busje

naar de bouwplaats. Die Trotro’s
rijden de hele dag rond. Maar op
de marktdagen dinsdag en
vrijdag zitten ze helemaal vol,
dan zit je bovenop de vis.” De
docent waarschuwt: “Een
probleem is dat het hout dat je
bestelt, zo ontzettend jong is.
Bijna net gekapt, dus is het nog
slap. Je moet het goed laten
drogen, maar niet in de volle
zon.” Het waterpas stellen van
de prefab dorpels moeten de
TU/e-ers zelf gaan doen met
precisie-instrumenten. Andere
werkzaamheden zoals beton-
vlechten kunnen ze uitbesteden
aan Ghanezen die in Ada op een
bouwopleiding zitten. Bouwen
is het voortdurend oplossen van
probleempjes. Dat is in het
westen zo, dat is in Afrika nog
meer het geval. 
De studenten verrichten niet
alleen een goede daad. Er is ook
een leercomponent in het
Ghanaproject waarmee ze stu-
diepunten kunnen verdienen.
Kaspar: “Na afloop gaan we rap-

porteren aan de Markiezaat wat
er beter kan. Maar ook gaan we
onderzoeken of deze manier van
ontwikkelingshulp in een
wezenlijke behoefte voorziet.”
Kaspar zegt dat hij goed beseft
dat het bouwen van driekamer-
appartementen een ‘westers
ding’ is. “Ik weet dat het slechts
een druppel op een gloeiende
plaat is, maar ik wil graag iets
doen aan de ongelijke verdeling
van welvaart in de wereld.” De
commissie zoekt nog meer
sponsors om behalve arbeid, ook
financiële steun te kunnen
verlenen. 
En nu zet hij alles op Ghana.
Deze weken valt er elke dag wel
iets te regelen en in de vakantie
moet hij zijn eigen bijdrage van
850 euro nog bij elkaar verdie-
nen. Kaspar gaat energielabels
bepalen voor woningen bij een
adviesbureau voor woning-
corporaties. Ook een ‘westers
ding’./.

Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke

Een optimistische organisator
kun je bouwkundestudent
Kaspar Straathof (24) wel

noemen. Met SUPport gaat hij
binnenkort naar Ghana om

daar, ‘in the middle of
nowhere’ verpleegsters-

woningen te bouwen. 

“Vreselijk veel zin om naar Ghana te gaan”

Kaspar Straathof
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Doppio wint toneelprijs
Toneelvereniging Doppio heeft
de ED-toneelprijs gewonnen.
De recensenten van het
Eindhovens Dagblad vinden het
stuk ‘De zelfmoord van de
meisjes’ het beste van de
vijftig amateuropvoeringen die
meededen aan de wedstrijd. De
prijs bestaat uit duizend euro
en workshops van Het Zuidelijk
Toneel.

Het stuk van Doppio werd af-
gelopen maandag opgevoerd en
kreeg zeer lovende beoorde-
lingen van het ED. Op de onder-
delen regie, spel en dramaturgie
geeft de krant een negen, en voor
de criteria vormgeving en be-
leving zelfs een tien. Daarmee
komt het puntentotaal op 47,
goed voor de eerste plaats in het
klassement. Het stuk van Doppio
gaat over een groep vrienden die
de zelfmoord van vijf meisjes
reconstrueert die vroeger bij hen
in de buurt woonden. Het is
gebaseerd op het boek ‘The
Virgin Suicides’.
De vijf acteurs zijn Jasper
Hoeksema (TU/e-student Wis-
kunde), Wouter van der Horst
(TU/e-promovendus TIW), Tom
van den Nieuwenhuijzen -
Wittens (oud student TU/e),
Tomm Velthuis (student Design
Academy) en Lennart Verheijen
(TU/e-student Elektrotechniek).
Zij krijgen een workshop acteren
van Het Zuidelijk Toneel. Voor de
regisseur - Jeroen de Waard - is er

een workshop regisseren. Ook de
decorontwerpers krijgen een
workshop bij Het Zuidelijk
Toneel. Verder krijgt het team de
ED-theatertrofee zaterdag uit-
gereikt.
“We hadden niet verwacht dat we
zouden winnen, maar wel dat we
hoog zouden eindigen”, reageert
een uitgelaten Maartje van de
Ven, pr-commissaris van
Doppio. “De spelers zijn echt
goed en de regisseur maakt altijd
heel aparte dingen.” Daarom
koos de toneelclub ervoor om dit
stuk te laten meedoen aan de ED-
wedstrijd. “We wilden eigenlijk
alle Doppiostukken laten
meedoen, maar we mochten als
vereniging maar een productie
indienen.”
Vanwege dit succes gaat Doppio
nu bekijken of het mogelijk is om
‘De zelfmoord van de meisjes’
nog vaker op te voeren. In
principe waren er slechts drie
voorstellingen - deze week maan-
dag, dinsdag en woensdag. 
De ED-toneelprijs is dit jaar voor
het eerst uitgedeeld. Een groep
recensenten van de krant bekeek
en beoordeelde vanaf september
vijftig voorstellingen - de
winnende opvoering was tevens
de laatste. De organisatoren bij
het ED willen komend theater-
seizoen een tweede editie op
poten zetten, maar het is nog
onzeker of dat gaat lukken./.

Summer Course brengt TU/e
internationale sfeer
De TU/e verzorgt in augustus
een Summer Course van drie
weken voor internationale
masters die het nieuwe
collegejaar in Eindhoven
beginnen. De nadruk ligt op
integratie met Nederlandse
studenten. Daarom heeft de
tweede week van de Summer
Course grote overlap met de
Bachelor intro van 2008.

Het eerste TU/e-brede introduc-
tieprogramma maakt de nieuwe
masters bekend met de TU/e,
Eindhoven, de Nederlandse
cultuur en studiegenoten. In
groepen van ongeveer acht
masterstudenten van dezelfde
faculteit zullen ze van 4 tot en

met 22 augustus workshops bij-
wonen. Die behandelen onder
meer de Nederlandse cultuur en
presentatievaardigheden.
In de eerste week is een registra-
tiedag opgenomen. Dan wordt
vanuit de TU/e de inschrijving in
orde gemaakt. De Rabobank en
de gemeente Eindhoven zijn ook
aanwezig en verzekeringsmaat-
schappij AON organiseert een
presentatie. 
In de tweede week draaien de
masters voor een groot gedeelte
mee in het introductie-
programma voor de eerstejaars.
De masters krijgen ook een
‘papa’ of ‘mama’ als begeleider.
Volgens studentenadviseur
Cynthia Schreuder moet het ge-

zamenlijke programma de
bewustwording van de interna-
tionale omgeving groter maken.
“Dit is voor zowel de Nederlandse
als de internationale studenten
van belang.”
In de laatste week kunnen
masters die met een bedrijfs-
beurs naar de TU/e hun gaan
bedrijf bezoeken.
Hoeveel masters de Summer
Course gaat tellen, is nog niet
duidelijk. Momenteel worden de
beurzen namelijk toegekend.
Naar schatting komen ongeveer
honderd internationale stu-
denten uit landen als China,
India, Ethiopië, Mexico, Turkije
en Rusland naar de TU/e./.

Elektrotechniek ziet af van premie
De Faculteit Elektrotechniek zal geen vergoeding claimen voor de
promotie van Giuseppe Addamo, die op 17 juni zijn doctorstitel van de
TU/e ontving. Dat zegt prof.dr.ir. Ton Backx, decaan van Elektrotechiek.
De Italiaan promoveerde al eerder in Turijn en verbleef voor zijn
promotieonderzoek een half jaar in Eindhoven. Volgens Backx is de
bijdrage van de TU/e aan de promotie van Addamo niet groot genoeg
geweest om de premie van 74.000 euro te rechtvaardigen. In een
bericht in de Cursor van 12 juni gaf de decaan al aan dat het niet zeker
was of de TU/e het geld zou claimen. De universiteit wil de schijn van
opportunisme vermijden.

Archiprix beloont liefde voor ‘stadskankers’
De Antwerpenaren duiden ze
wel eens aan als ‘stads-
kankers’: braakliggende ter-
reinen in de stad waar
schijnbaar niets mee wordt
gedaan. Ir. Anne Seghers, vorig
jaar afgestudeerd bij de fa-
culteit Bouwkunde, heeft een
voorliefde voor dit soort
plekken en bedacht manieren
om ze van hun negatieve imago
af te helpen. Zondag 22 juni
won ze met haar afstudeer-
scriptie ‘Urban Incisions –
Urban Decisions’ de tweede
prijs bij de Archiprix 2008. 

De stichting Archiprix is een sa-
menwerkingsverband van de
Nederlandse onderwijsinstel-
lingen op het gebied van archi-
tectuur, stedenbouw en land-
schapsarchitectuur en jaarlijks
reikt een jury prijzen uit voor de
beste afstudeerplannen van deze
opleidingen. Dat de jury mee zou
gaan in haar verhaal over de po-
sitieve benadering van braak-
liggende terreinen in twee
stadsdelen van Antwerpen, had
Anne Seghers niet direct
verwacht. “Meestal is het toch
een concreet gebouw of een goed
uitvoerbaar plan dat in de prijzen
valt. Mijn scriptie heeft een wat
idealistische invalshoek”, zegt
Seghers, die in juli 2007 afstu-
deerde als stedenbouwkundige.
Het kostte haar ook moeite om
met haar afstudeerwerk op de
kandidatenlijst voor de Archiprix
te komen. “In eerste instantie
kreeg ik te horen dat eigenlijk
alleen afstudeerwerk van de
sectie Architectuur werd voorge-
dragen. Maar uiteindelijk be-
hoorde ook mijn scriptie tot de
vier voorstellen die de TU/e
jaarlijks mag indienen.” 
Waarom koos Seghers voor
Antwerpen? “Die stad kende ik
niet al te goed en zo kon ik op een
onbevooroordeelde wijze aan de
slag. Als een patholoog heb ik de
wijken eerst uitwendig geana-
lyseerd. Dat leverde een overzicht
op van alle braakliggende ter-
reinen. Daarna volgde een in-
wendige analyse, die leidde tot
een reconstructie van wat zich in
de laatste levensstadia van die
plekken heeft afgespeeld.
Vervolgens heb ik als een antro-
poloog gezocht naar verhalen
over die plekken en gekeken naar
de manieren waarop ze door
mensen gebruikt en beleefd

worden.” Daarbij maakte ze
onder meer gebruik van posters
die ze bij de plekken ophing en

waarbij ze vroeg om reacties van
buurtbewoners. “Daar werd veel
op gereageerd”, zegt Seghers.
“Door mijn onderzoek gingen
mensen nadenken over de
plekken, waar ze voorheen
gewoon aan voorbij liepen.” 
Door bijvoorbeeld een gevel te be-
kleden, of door een plek te be-
planten met berkenboompjes
laat Seghers zien hoe men op een
positieve manier met zulke ter-
reinen kan omgaan. Al moet de
plek volgens haar wel het eigen
karakter behouden. “Zulke open
plekken bieden ook prachtige
doorkijkjes naar de dingen die
achter de bebouwing te zien zijn
en die normaal verborgen
blijven.” 
De jury van Archiprix waar-
deerde haar originele en ver-
nieuwende inzichten met een
tweede prijs en een geldbedrag
van tweeduizend euro.
Overigens heeft ze haar plannen
nooit voorgelegd aan het
Antwerpse stadsbestuur.
Volgende week gaat Seghers als
projectmedewerkster aan de slag
bij het Architectuur Centrum in
Utrecht./.

Ach en Wee



Afscheidscollege 
Prof.dr.ir. J.H. Blom
(Elektrotechniek) houdt op vrij-
dag 27 juni zijn afscheidscollege.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de
Blauwe zaal van het Auditorium.
De titel van het college luidt
‘Leven met energie’.

Intreerede
Prof.dr. M.G.J. van den Brand
(Wiskunde & Informatica) houdt
op donderdag 3 juli zijn intreere-
de. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in de Blauwe zaal van het
Auditorium. De titel van de rede
luidt ‘Consistentie tussen model
en code’. 

Elektrotechniek.
Bibliotheekpracticum 
Najaar 2008 is er bibliotheek-
practicum Elektrotechniek.
Inschrijving mogelijk tot twee
weken voor de instructie, daarna
in overleg. Per practicumsessie
minimaal drie, maximaal zestien
deelnemers. Instructiemiddagen:
woensdag 17 september en
woensdag 19 november 2008 om
13:30 uur, De Hal 1.05.
Inschrijven bij Bibliotheek E: aan
de balie, per telefoon 2532 of per
e-mail:
elektrotechniek.bib@tue.nl 
Benodigde gegevens: Naam met
voorletters, TU/e identiteitsnum-
mer, volledig adres, telefoonnum-
mer.
Voor informatie zie de website
van de bibliotheek:
www.tue.nl/nl/diensten/bib
onder vakgebied Elektrotechniek,
Onderwijs 5J053. 

ESSF 
Bestuursleden gezocht
De Eindhovense Studenten Sport
Federatie is het overkoepelende
orgaan van alle veertig studenten
sportverenigingen die Eindhoven
rijk is en belangenbehartiger van
de studentensporters. In septem-
ber wisselt het bestuur, maar er
zijn momenteel niet genoeg toe-
komstige bestuurders. Wil jij je

het studentenleven verrijken, een
gezellig en sportief jaar tegemoet
gaan en veel leren wat je niet
direct in je studie leert? Stuur
dan een motivatiebrief naar
essf@tue.nl. 

Young KIVI NIRIA
Students
Bestuursleden gezocht
Lijkt het je leuk om in een com-
missie te zitten en zelf iets te
organiseren? Young KIVI NIRIA
Students is op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Studenten die het
leuk en interessant vinden diver-
se bestuurstaken te vervullen en
workshops, lezingen en excursies
mee te willen organiseren, kun-
nen zich aanmelden. We ver-
wachten betrokkenheid, een
assertieve en actieve houding en
praktische ondersteuning. In ruil
krijg je onder andere een gratis
lidmaatschap,
Technologietijdschrift De
Ingenieur, bestuurservaring en
standtraining. Omdat KIVI
NIRIA een landelijke organisatie
is met ruim 25.000 leden, waar-
van velen ook in het buitenland,
staat bestuurslid van KIVI NIRIA
natuurlijk wel mooi op je CV.
Ben je geïnteresseerd of wil je
meer weten? Stuur dan een
mailtje naar: 
ykns-eindhoven@kiviniria.nl 

Fonds
studentenvoorziening
Gehonoreerde aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvra-
gen gehonoreerd van
E.S.V. Demos met een gift van

1.000 euro voor de organisatie
van de Duckrace. E.S.A.V. Asterix
krijgt voor de organisatie van een
baanwedstrijd een gift van 150
euro en een garantstelling van
maximaal 350 euro bij een tegen-
vallend aantal deelnemers.
E.S.D.V. Footloose wordt
gesteund met een gift van 1.000
voor de organisatie van het
Nederlands Danstoernooi voor
Dansende Studenten. SPESS
krijgt een garantstelling van
maximaal 500 euro voor de orga-
nisatie van de Na Examen Dagen.
Meer informatie op
www.tue.nl/sfse/. Voor het indie-
nen van een verzoek om finan-
ciële steun of info kan men
terecht bij de adviseur van het
Bestuur SFSE, Mw. Elly van den
Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612  AW
Eindhoven (tel. (247 41 82), 
e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl 

Administratief Medewerker
(V84.020) (intern), Faculteit
Technische Natuurkunde, dienst
Financiele en Economische
Zaken (0,7 - 0,8 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal
6 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 ( ¤ 1714,00 - ¤
2383,00).

(Junior) Program officer NRSC-
Catalysis (V37.644), NRSC-
Catalysis , department of

Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 (2330,00 t/m
3678,00 euro).

Kwaliteitmanager / Hoofd
Bedrijfsbureau (intern) (EU-
5088-FF), Bedrijfsbureau, dienst
Huisvesting (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris in overleg.

Postdoc “INtegrated European
Signalling System (INESS) pro-
ject (V32.022), Formal Methods
(FM) group, department of
Mathematics and Computer
science (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2330,00 t/m
3678,00 euro).

(Directie) Secretaresse (V37.564),
Faculteitsbureau, faculteit
Scheikundige Technologie (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (1945,00 t/m 2627,00 euro).

Postdoc position “Fuel cell
research” (V37.647), department
of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 (2802,00 t/m
2916,00 euro).

PhD “Predicting the development
of osteoarthritis.(V50.093),
Orthopedic Biomechanics,
department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 promoven-
dus (2000,00 t/m 2558,00
euro).

Junior Projectleider (V85.013),
Projectbureau, dienst
Huisvesting (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 (2441,00 t/m
3352,00 euro).

Medewerker Facility Services
(V87.041), Afdeling Services,
dienst Interne Zaken (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 7 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1945,00
t/m 2627,00 euro).

Voor meer informatie:
www.tue.nl/vacatures

26 juni 2008 Cursor
4/ Universiteitsberichten

BENT U COMMUNICATIEF- EN 
SOCIAALVAARDIG?

Hét leukste studentenwerk naast je studie biedt jou dan de 
mogelijkheid om in een gemoedelijke sfeer een extraatje bij 
te verdienen. Wij zoeken:

- Oproepchauffeurs m/v
voor diverse soorten taxiwerkzaamheden
(voornamelijk in de weekenden) (rij-ervaring is ’n pré)

- Oproeptelefonisten m/v
(door de week ’s avonds & in de weekenden)

Niet in het bezit van een chauffeurspas? 
Geen nood, dit wordt verzorgd!
Is dit iets voor jou, reageer dan vandaag nog 
en kom ons team versterken!

Rein Abels (040) 292 76 46
Rob van Lieshout (040) 244 65 71

www.cibatax.nl
Cibatax BV / CombiNet Personenvervoer BV
Thorvaldsenlaan 12
5623 BN  Eindhoven

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

VAKANTIEKRACHTEN
Wij zoeken procesoperators voor Philips. Wij vragen: 
minimaal 18 jaar, werken in 3 ploegen, technische 
opleiding (MTS/HTS/WO), 3/5 weken beschikbaar.

Interesse?
Bel Adecco Philips Eindhoven 040 - 235 92 58

Mensen Faculteiten

Studentenleven
Vacatures

(Advertenties)

Steun Ango in haar werk en 
collecteer tijdens de lande-
lijke collecteweek in juni.
Maak de wereld van gehan-
dicapten een stukje groter.

Bel 033 - 4654343 of surf 
naar www.handicap.nl 
om u aan te melden.

Handicap.nl,de fondsenwervings-
organisatie van de Ango

Het beste hulpmiddel
voor gehandicapten
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JonJong gg geleleereerdd
““HHaarrttssttiikkkkee  bbeeddaannkktt..””  WWiilllleemm
VVeerrhheeaagghh  ((1122))  iiss  hheeeell  bblliijj  ddaatt  zziijjnn
wweennss  oomm  oopp  ddee  TTUU//ee  rroonndd  ttee  kkiijjkkeenn
iiss  uuiittggeekkoommeenn..  OOpp  zziijjnn  bbaassiisssscchhooooll
SSiinntt  WWiilllliibbrroorrdduuss  iinn  DDeeuurrnnee  iiss  hheett
ggeewwoooonnttee  ddaatt  vvaann  sscchhoooollvveerrllaatteerrss
nnoogg  eeeenn  llaaaattssttee  wweennss  oomm  eeeenn
bbeeppaaaalldd  bbeeddrriijjff  ooff  iinnsstteelllliinngg  ttee  bbee--
zzooeekkeenn,,  wwoorrddtt  vveerrvvuulldd..  EEnn  zzoo  kkrreeeegg
WWiilllleemm  33--DD--pprriinntteerrss  eenn  aaffssttaannddssbbee--
ssttuuuurrbbaarree  rroobboottjjeess  bbiijj  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  ttee  zziieenn  eenn  mmaaaakkttee  hhiijj  iinn  hheett
TToovveerrllaabb  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  ttaannddppaassttaa,,  bbaaddzzoouutt
eenn  sshhaammppoooo..  ““DDiiee  nneeeemm  iikk  mmoorrggeenn
aalllleemmaaaall  mmeeee  nnaaaarr  sscchhooooll..  IIkk  vvoonndd
hheett  kkeeiiggaaaaff..””
WWiilllleemm  wwaass  oopprreecchhtt  ggeeïïnntteerreess--
sseeeerrdd  iinn  wwaatt  eerr  oopp  ddee  TTUU//ee  aalllleemmaaaall
ttee  bbeessttuuddeerreenn  iiss..  HHiijj  wweeeett  nnoogg  nniieett
wwaatt  hhiijj  llaatteerr  wwoorrddeenn  wwiill,,  mmaaaarr  iiss
vvoollggeennss  zziijjnn  vvaaddeerr  wweell  aallttiijjdd  bbeezziigg

oomm  ddiinnggeenn  ttee  mmaakkeenn..  ZZooaallss  zziijjnn
eeiiggeenn  bboorrddssppeelllleenn..  MMiisssscchhiieenn  ggaaaatt
hhiijj  ooooiitt  oopp  ddee  TTUU//ee  ssttuuddeerreenn,,  mmaaaarr

eeeerrsstt  zzaall  hhiijj  nnoogg  aaaann  eeeenn
ggyymmnnaassiiuummoopplleeiiddiinngg  bbeeggiinnnneenn..

Extra geld innovatievouchers
Ondernemers in het midden-
en kleinbedrijf krijgen meer
mogelijkheden om ver-
nieuwende kennis ‘in te kopen’
bij onder meer hogescholen en
universiteiten. Vanaf 2011
wordt het jaarbudget verhoogt
van 30 naar 42 miljoen euro.

Ook de TU/e voert jaarlijks een
groot aantal opdrachten voor on-
dernemers uit. Volgens
Jacqueline Kroes van United
Brains, de organisatie die de aan-
vragen voor de TU/e in behan-
deling neemt, ging het in 2006
om 195 aanvragen met een totale
waarde van ongeveer een miljoen
euro. Bij United Brains komen
ook aanvragen binnen die
worden doorgespeeld naar

Fontys, TNO Industrie en
Techniek, en ROC Eindhoven.
Economische Zaken bekostigde
de innovatievouchers uit de inci-
dentele aardgasbaten, maar nu
zet minister Maria Van der
Hoeven het geld structureel op de
begroting. Doel van de in 2004
gelanceerde vouchers is om
kleine ondernemers in staat te
stellen vernieuwingen door te
voeren. Er bestaan twee soorten
innovatievouchers: de snuffel-
voucher van 2500 euro waarmee
kleine verkenningen kunnen
worden uitgevoerd, en de vol-
waardige voucher van 7500 euro
voor wat ruimer markton-
derzoek. Bij deze laatste voucher
moeten ondernemers zelf 2500
euro bijpassen./.

C,mm,n: virtuele garage voor autoconcepten
Autofabrikanten sleutelen
altijd in het diepste geheim
aan nieuwe modellen. Dat het
ook anders kan, wil C,mm,n
bewijzen. Dit project van 3TU is
een open platform waar ieder-
een een bijdrage kan leveren
aan een schone, lichte en
slimme auto. C,mm,n houdt
vrijdag 27 juni een denksessie
op de TU/e.

De eerste denksessie van
C,mm,n vond in februari plaats
in Delft. Het werd een open bij-
eenkomst waar technici, kun-
stenaars, gepensioneerden en
zelfs kinderen hun zegje deden.
Om meer richting aan de dis-
cussie te geven, zullen in
Eindhoven gastsprekers een
voordracht houden. Aansluitend
worden in groepjes verdere
ideeën uitgewerkt. Iedereen is
welkom tussen 10.00 en 16.00
uur in het lab van Automotive
Engineering Science van de fa-
culteit Werktuigbouwkunde.
C,mm,n (spreek uit als Common,

red.) is een soort virtuele garage
waar iedereen over de vloer kan
komen met ideeën. Techniek,
design, marketing, mobiliteits-
plannen, het maakt in wezen
niets uit. Iedere bijdrage via
internet kan een vruchtbare dis-
cussie op gang brengen en
nieuwe concepten opleveren.
“Autofabrikanten bouwen
meestal voort op bestaande
vormen. Bij open source develop-
ment denk je minder volgens
traditionele lijntjes”, aldus Igo
Besselink van de faculteit Werk-
tuigbouwkunde. 
Volgens de universitair docent
voertuigdynamica heeft een der-
gelijke uitwisseling zijn waarde

allang bewezen bij de ontwik-
keling van software. 
Toch houdt hij enige reserves.
“Zet je een autoconcept zomaar
op internet? Hoe ga je om met het
ontwerp? Wat betekent dat voor
licenties? Allemaal vragen waar
we nog een antwoord op zoeken.”
C,mm,n is ontstaan uit een com-
petitie die de stichting Natuur en
Milieu in 2005 opzette. Op zoek
naar de ideale auto, werden de
drie Nederlandse technische uni-
versiteiten gevraagd om mee te
doen. Zij bundelden hun
krachten, wat resulteerde in een
conceptwagen die in 2007 op de
AutoRAI veel bekijks trok. Om
een vervolg aan dit succes te
geven, wil C,mm,n in 2009
opnieuw pronken met een nieuw
innovatief model. De keuze om
toe te werken naar een nieuw
model voor de AutoRAI is bewust
genomen. Besselink: “Het
voorkomt dat we niet verzanden
in al te academische dis-
cussies.”/.
Meer informatie via: www.cmmn.org

Arbo, Milieu, Veiligheid en
Stralingsbescherming in één dienst
De Arbo- en Milieu Service Organisatie (AMSO) en de
Stralingsbeschermingsdienst (SBD) worden met ingang van 1 juli aan-
staande samengevoegd. Ir. Trees Klaver, nu nog hoofd van AMSO,
krijgt de leiding over deze nieuwe gecombineerde dienst, die de naam
Arbeidsomstandigheden, Milieu, Veiligheid en Stralingsbescherming
(AMVS) gaat dragen. Ir. Chris Huyskens, sinds 1975 werkzaam als
hoofd van de SBD, legt per 1 juli zijn leidinggevende taken neer en
gaat zich onder meer bezighouden met onderwijstaken. Verder zou de
samenvoeging van de twee diensten volgens Klaver geen personele
consequenties hebben. De nieuwe dienst heeft een omvang van ruim
16 fte en valt formeel onder de Dienst Algemene Zaken.

Jubileumcongres EURANDOM
EURANDOM, het internationale onderzoeksinstituut voor kans-
rekening, statistiek en stochastische besliskunde houdt in augustus
een jubileumcongres. Het aan de TU/e gevestigde instituut bestaat in
september tien jaar en dat wordt op 27 en 28 augustus gevierd met een
speciaal congres waarbij de oprichters, voormalige medewerkers en
onderzoekers vanuit industrie en wetenschap terugblikken op tien
jaar EURANDOM, en vooruitkijken naar nieuwe ontwikkelingen. De
dag voor het congres is er een alumnibijeenkomst. EURANDOM
werkt met een wetenschappelijke staf van ongeveer 25 postdocs en
organiseert jaarlijks een tiental congressen. Het onderzoek werd twee
jaar geleden door een internationale visitatie als ‘excellent’ beoordeeld.
Meer informatie op www.eurandom.nl

Gotthardtunnel aan het woord 
Het zal niet vaak vertoond zijn: een pratende tunnel tijdens een
promotie aan de TU/e. Toch is dat wat Judith Schueler, promovenda bij
Technologie Management haar publiek afgelopen dinsdag voor-
schotelde. Als ware het een Shakespeare-monoloog vertelde ze, vanuit
het perspectief van de Gotthardtunnel, over hoe deze de Zwitserse
identiteit beïnvloedde - met een sjaal over het hoofd voor het visuele
effect. Na het lekenpraatje ging de sjaal af en verdedigde Schueler met
succes haar proefschrift.

Genomineerden eerste TU/e
Perspectiefprijs bekend
De TU/e academische jaarprijs
omvat dit jaar behalve de
vertrouwde Afstudeerprijs,
Ontwerpprijs en Promotieprijs
nu ook een Perspectiefprijs
voor projecten die toekomst-
perspectief bieden voor mens
en maatschappij. Drie genomi-
neerden krijgen woensdag 2
juli om 16.00 in de Blauwe Zaal
de gelegenheid om met een
presentatie van vijf minuten de
jury te overtuigen.

Het gaat om ir. Bas Groenendaal
van Industrial Design, dr. Ana
Pereira Roders van de faculteit
Bouwkunde, en Charalampos
Xanthopoulakis, die vorig jaar de
ontwerperopleiding Software
Technology voltooide.
Bas Groenendaal ontwikkelde
Scope, een rond fototoestel met
een rechthoekig gat erin. Je houdt
het apparaat vast alsof het een
stuurwiel is, en foto’s maak je
door erin te knijpen. Belangrijk
aan het ontwerp is dat de camera
geen mogelijkheid biedt om je er-
achter te verschuilen: terwijl de
fotograaf de wereld door het gat
in de camera bekijkt, kan de

wereld de fotograaf zien.
Groenendaal ontwierp de camera
voor getraumatiseerde kinderen
met een achterstand. Hij hoopt
dat deze unieke camera de
kinderen kan helpen zich sociaal
en psychologisch beter ont-
wikkelen. De ontwerper onder-
zocht in een Leids asielzoekers-
centrum hoe deze kinderen op
zijn vinding reageren.

Renovatie
De Portugese Ana Pereira Roders
promoveerde afgelopen jaar bij
Bouwkunde op een proefschrift
van zevenhonderd pagina’s. Ze
houdt hierin een gloedvol betoog
voor renovatie en herbe-
stemming van oude gebouwen.
Veel te vaak wordt er volgens haar
gesloopt en opnieuw gebouwd.
Dat is zonde van alle materialen
die hergebruikt kunnen worden.
Vaak is er al besloten om voor
nieuwbouw te kiezen voordat er
überhaupt over ontwerpen is na-
gedacht, en er is daarbij weinig
aandacht voor duurzaamheid.
Om architecten te helpen bij het
maken van de juiste keuzes ont-
wikkelde Pereira Roders een

ondersteuningssysteem voor het
ontwerpproces: ‘RE-ARCHI-
TECTURE’. 
Via www.re-architecture.eu
kunnen architecten gebruik
maken van het systeem.

Gezondheidszorg
De Griek Charalampos
Xanthopoulakis heeft bij Philips
het patiëntenmonitorsysteem
Motiva helpen integreren in het
digitale informatiesysteem van
ziekenhuizen. Patiënten kunnen
met Motiva thuis onder meer
hun bloeddruk en gewicht
meten, waarna die gegevens au-
tomatisch op hun tv-scherm ver-
schijnen. Via het internet wordt
die informatie ook naar de arts
gestuurd, die zo op afstand de
patiënt in de gaten kan houden.
Xanthopoulakis ontwikkelde een
manier om de medische ge-
gevens aan te laten sluiten bij de
systemen die worden gebruikt in
de gezondheidszorg. Dat leidde
tot een succesvolle samen-
werking met het Catharina-
ziekenhuis in Eindhoven./.

(Advertentie)

De eerste conceptwagen van c,mm,n
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Radicale innovatie bij grote 
Uitvinders vertellen anoniem 

Grote gevestigde bedrijven lijken minder
goed te zijn in het realiseren van echt
nieuwe dingen, blijkt uit eerder on-
derzoek. Van Dijk: “Vaak is het een her-
haling van zetten of het gaat om product-
verbeteringen.” Uit de literatuur komen
enkele strategieën naar voren die uit-
vinders en de organisatie waarin zij
werken, toepassen om weerstanden tegen
radicale vernieuwingen te overwinnen.
Van Dijk: “De uitvinder kan zich con-
formeren. Hij laat het erbij of past zijn
idee zo aan dat het minder revolutionair
oogt. Een andere strategie is die van se-
lectie: de innovator zoekt naar mensen
binnen de organisatie of daarbuiten van
wie hij wel steun krijgt. Een derde
strategie is een vrij heftige, namelijk dat
de organisatie transformeert en zich
aanpast aan de radicale innovatie. Van
Dijk: “Een voorbeeld daarvan is de om-
mekeer van Intel. Zij gooiden het roer
volledig om door processoren in plaats
van computergeheugen te gaan maken.
En dat terwijl de ontwikkeling van pro-
cessoren door enkele onderzoekers bij
Intel eerst volkomen door het ma-
nagement werd genegeerd.” 
Van Dijk voegt in zijn model nog twee
strategieën toe; de onderzoeker con-
formeert zich niet en gaat gewoon door.
En; de organisatie tolereert de radicale in-

novatie ook al komt deze innovatie het
bedrijf ongelegen.

Bedrijfsgeheimen
De hightechbedrijven die hij benaderde,
waren aanvankelijk zeer huiverig om aan
het onderzoek mee te werken, vertelt van
Dijk: “Ze schermden met ‘bedrijfs-
geheim’ en ik moest een geheimhou-
dingsverklaring ondertekenen. Verder
werden de interviews volledig geanoni-
miseerd.” Het viel van Dijk uiteindelijk
toch mee hoe open de geïnterviewden
waren. “Dat heeft misschien te maken
met de mensen met wie ik sprak: voorna-
melijk de uitvinders zelf en veel minder
de hogere managers, die politiek veel
gevoeliger zijn”, verklaart van Dijk, “Het
ging mij ook niet om technische details of
specifieke economische cijfers. Dat
maakte het gemakkelijker.”
Van Dijk: “Ik had er ook voor kunnen
kiezen om twee of drie jaar met een team
mee te lopen. Dat geeft een fantastisch
‘real time’ inzicht in het innovatieproces
zonder hindsight bias. Het punt is echter
dat radicale innovatietrajecten vele jaren
duren en die tijd had ik niet. Een van de
geïnterviewden zei: ‘Je zou eigenlijk nu
een jaartje mee moeten lopen, want er is
nu van alles aan de hand. En het is nu de
meest interessante tijd.’ Ik zou zelf weer
eens contact op kunnen nemen en vragen
hoe het er mee staat. Dan kan ik ook mijn
eigen dataset weer uitbreiden.” 
Van Dijk onderscheidt drie verschillende
soorten weerstand, die hij legitimiteits-
crises noemt. De radicale innovatie botst
ofwel met de bestaande referentiekaders,

Radicale innovatie/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke

Stel je bent onderzoeker bij een groot hightechbedrijf als
Philips of IBM en je hebt een lumineus, innovatief idee.

Worden je ideeën op waarde geschat en is het bedrijf flexibel
genoeg om je radicale innovatie door te voeren? Of ondervind

je veel weerstand? Wat doe je dan? En wat levert dat op?
Uitvinders vertelden anoniem hun verhaal aan Stephan van
Dijk tijdens zijn promotieonderzoek over het realiseren van

radicale innovatie bij gevestigde hightechbedrijven.

Ir. Stephan van Dijk studeerde in 1999 cum laude af
aan de universiteit Wageningen met als specia-
lisatie Operations Management en Operations
Research. Hij heeft als docent en onderzoeker
gewerkt op diezelfde universiteit en hij was een
jaar strategie- en organisatieadviseur. In 2003

startte hij binnen de vakgroep Organisation
Science and Marketing met zijn promotieon-
derzoek naar radicale innovatie bij grote hightech-
bedrijven, met prof.dr.ir. Mathieu Weggeman als
eerste promotor en prof. dr. Sjoerd Romme en dr. ir.
Hans Berends respectievelijk als tweede promotor

en copromotor.  Donderdag 3 juli 2008 verdedigt
hij zijn proefschrift ‘Realizing radical innovation in
established high-tech companies’ om 16.00 uur  in
zaal 5 van het Auditorium.

Stapje dichterbij goedkopere medicijnen
Zuivere eiwitten spelen een belangrijke
rol in de strijd tegen kanker. De zui-
vering kost echter veel geld omdat veel
chemicaliën nodig zijn. Scheikundige
Meritxell Martínez i Aragón keek hoe
dit proces efficiënter kan. Haar
onderzoek brengt goedkopere medi-
cijnen tegen kanker en andere ziektes
een stapje dichterbij. De Spaanse
promoveert donderdag 3 juli op dit
onderwerp aan de TU/e.

De vraag naar ‘pure’ biochemicaliën is
groot, vooral vanuit de farmaceutische
sector. De technologie voor de scheiding
van biologische producten is echter nog
niet zover als in de chemische tech-
nologie. Meritxell Martínez i Aragón
heeft dit met haar onderzoek een stapje
hoger getild. Ze bekeek hoe je scheidings-
technologieën, die ontwikkeld zijn in de
chemische technologie, in kunt zetten in
de biochemie. 
In het bijzonder richtte Meritxell zich op
het eiwit Immunoglobulin G (IgG).De
keuze viel op dit eiwit, omdat IgG een be-

langrijk antilichaam is bij de afweer tegen
bacteriën en virussen. Antilichamen zijn
eiwitten die in het bloed worden gemaakt.
Het zijn belangrijke elementen in medi-
cijnen tegen ziektes als kanker. 
De zuivering van IgG is erg complex. Met
de huidige productietechnieken houd je
nog veel verontreinigende stoffen. De
Spaanse onderzocht hoe je zuivere ei-
witten kunt krijgen door vloeistof-
vloeistof-extractie. Dit houdt in dat je
twee niet of slecht mengbare vloeistoffen
met elkaar schudt. Bepaalde stoffen in de
vloeistoffen (zoals eiwitten) verdelen zich
op basis van ‘voorkeur’. 
IgG kan op verschillende manieren
reageren met de vloeistoffen en Meritxell
onderzocht er drie. 

Schuim
De eerste manier is de ‘omgekeerde
micelle attractie’. Je isoleert het eiwit dan
als het ware met heel veel deeltjes die op
dat eiwit afkomen. “Vergelijk het met een
soort van schuim dat als een bol om je
eiwit gaat zitten”, licht de onderzoekster

toe. De buitenkant van het ‘schuim’ trekt
het eiwit als het ware naar de andere
vloeistof - waar het normaal niet in zou
gaan zitten vanwege zijn ‘chemische’
voorkeur -, weg van de vervuiling. De bin-
nenkant is goed voor het eiwit en be-
schermt. Het lastige hieraan is dat je het
‘omhulsel’ weer moet zien te verwijderen. 

Doelgericht
De tweede manier is ‘reactieve extractie’.
Daarbij doe je stofjes (calix[6]arenes) in
de vloeistof waar IgG niet inzit. Die
stofjes trekken het eiwit als magneetjes
naar het oppervlak en naar de organische
vloeistof toe. “Hierbij krijg je minder
andere deeltjes mee dan bij de eerste
manier. De calix[6]arenes gaan doelge-
richter op het eiwit af.” 
De derde manier is volgens Meritxell de
beste. Het gaat om zoeheten ‘affiniteits
extractie’. De deeltjes gaan hierbij nog ge-
richter een reactie aan met het eiwit dat je
wilt en relatief het minst met andere
deeltjes. Het nadeel is volgens de onder-
zoekster dat hoe beter de methode, hoe

ingewikkelder het proces.
Deze drie manieren zijn al gangbaar in de
chemische wereld. Meritxell: “Ik stond er
zelf ook wel van te kijken dat dit nog niet
binnen de biochemie is gedaan. Maar ik
weet dat die wereld redelijk conservatief
is. Daarbij komt dat eiwitten fragiel zijn.
De angst bestaat dat het levend materiaal
te veel beschadigd raakt.”

Basis
Meritxell verwacht niet dat biochemische
bedrijven de vloeistof-vloeistof-extractie
snel zullen toepassen. “Met mijn proef-
schrift heb ik een goede basis gelegd.
Maar er wordt ook nog gekeken of andere
methoden beter zijn om pure eiwitten te
verkrijgen.” Dit wordt onder meer gedaan
bij het Europese project Advanced
Interactive Materials by Design. Het doel
van dit project is verbeteringen te vinden
voor biochemische productietechno-
logieën. De nadruk ligt op de farmaceu-
tische wereld. Het onderzoek van
Meritxell maakt hier deel van uit. 
Op de TU/e werkt een onderzoeksgroep
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AAnnnneettttee  vvaann  ddeenn  BBrrooeekk  zzoocchhtt  tteerr
aaffsslluuiittiinngg  vvaann  hhaaaarr  mmaasstteerr
CCoonnssttrruuccttiiee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd
EEnnggiinneeeerriinngg  eeeenn  oonnddeerrwweerrpp  oopp  hheett
kkrruuiissppuunntt  vvaann  wwoonneenn  eenn  zzoorrgg..  ZZee
kkoonn  tteerreecchhtt  bbiijj  AAAAGG,,  eeeenn  aaddvviieess--
bbuurreeaauu  vvoooorr  ddee  zzoorrggsseeccttoorr,,  wwoo--
nniinnggccoorrppoorraattiieess  eenn  oovveerrhheeddeenn..
DDaaaarr  ddeeeedd  zzee  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
wwoooonnsseerrvviicceezzoonneess..  DDaatt  zziijjnn  wwiijjkkeenn
wwaaaarriinn  wwoonneenn,,  zzoorrgg  eenn  wweellzziijjnn
wwoorrddeenn  ggeeccoommbbiinneeeerrdd..  ““DDeennkk  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  aaaann  eeeenn  wwiijjkkcceennttrruumm,,
wwaaaarr  eeeenn  aarrttss  zziitt,,  eeeenn  aappootthheeeekk,,
mmaaaarr  ooookk  eeeenn  sscchhooooll  eenn  eeeenn
ssoocciiaallee  wweerrkkppllaaaattss..  EEnn  iinn  ddee  bbuuuurrtt
zzoorrggwwoonniinnggeenn,,  wwaaaarr  mmeennsseenn  mmeett
eeeenn  bbeeppeerrkkiinngg  zzeellffssttaannddiigg  kkuunnnneenn
wwoonneenn..””  HHeett  oonnttwwiikkkkeelleenn  vvaann
wwoooonnsseerrvviicceezzoonneess  iiss  eeeenn
ssaammeennssppeell  vvaann  aalllleerrlleeii  ppaarrttiijjeenn,,
vvaann  wwiiee  ggeemmeeeennttee,,  zzoorrggiinnsstteell--
lliinnggeenn  eenn  wwoonniinnggccoorrppoorraattiieess  ddee
bbeellaannggrriijjkksstteenn  zziijjnn..  VVaann  ddeenn  BBrrooeekk
bbeessttuuddeeeerrddee  bbiijj  vviieerr  pprroojjeecctteenn  hheett
kkrraacchhtteennssppeell  ttuusssseenn  ddiiee  ddrriiee::  ““EErr
wwoorrddtt  mmeeeessttaall  nniieett  dduuiiddeelliijjkk
aaffggeesspprrookkeenn  wwiiee  ddee  rreeggiiee  vvaann  hheett
pprroojjeecctt  iinn  hhaannddeenn  nneeeemmtt..  DDaatt  lleeiiddtt
ttoott  wwrreevveell..  BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  wwaannnneeeerr
ddee  wwoonniinnggccoorrppoorraattiiee  hheett  ggeelldd
iinnbbrreennggtt,,  mmaaaarr  ddee  ggeemmeeeennttee  aalllleess
ssttrraakk  iinn  eeiiggeenn  hhaanndd  wwiill  hhoouuddeenn..  DDee
zzoorrggiinnsstteelllliinnggeenn  vvoonnddeenn  ddaatt  vvaaaakk
sslleecchhtt  nnaaaarr  zzee  ggeelluuiisstteerrdd  wweerrdd,,
mmaaaarr  hhaaddddeenn  wweeeerr  nniieett  ddee  mmaacchhtt
oomm  iinn  ttee  ggrriijjppeenn..””  VVaann  ddeenn  BBrrooeekk  wwaass
vveerrbbaaaassdd  hhooee  mmooeeiizzaaaamm  ddee  rreellaattiieess  wwaarreenn::
““EEeenn  kkeeeerr  wweerrdd  mmee  zzeellffss  ddoooorr  ddee  zzoorrggaaaann--
bbiieeddeerr  ggeevvrraaaaggdd,,  ooff  iikk  wwiisstt  ooff  ddee  ggeemmeeeennttee  eerr
nnoogg  wweell  mmeeee  bbeezziigg  wwaass..  ZZee  hhaaddddeenn  aall  zzoo  llaanngg
nniieettss  ggeehhoooorrdd..””  WWaannnneeeerr  ddee  vveerrhhoouuddiinnggeenn
vveerrssttoooorrdd  zziijjnn,,  kkaann  eeeenn  vvrraaaagg  aallss  ‘‘wwiiee  bbeettaaaalltt
ddee  rreecceeppttiioonniisstt  vvaann  hheett  wwiijjkkcceennttrruumm’’  ddee  bbooeell
aall  oopp  sscchheerrpp  zzeetttteenn..
VVaann  ddeenn  BBrrooeekk  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  mmooddeell,,  ddaatt  ddee
rroollvveerrddeelliinngg  ttuusssseenn  ddee  ppaarrttiijjeenn  eexxpplliicciieett
mmaaaakktt..  ““IInn  hheett  bbeeggiinn  vvaann  hheett  pprroojjeecctt  bblliijjkktt  hheett
vvoooorraall  vvaann  bbeellaanngg,,  wwiiee  eerr  bbeessttaaaanndd  bbeelleeiidd
hheeeefftt  vvoooorr  hheett  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn  ggeebbiieedd..  IInn  ddee
ttwweeeeddee  hheellfftt,,  aallss  ddee  ppllaannnneenn  ccoonnccrreetteerr
wwoorrddeenn  eenn  eerr  ggeebboouuwwdd  mmooeett  wwoorrddeenn,,  ggaaaatt  hheett
eerr  oomm  wwiiee  ddee  mmaacchhtt  hheeeefftt  oomm  bbeesslliissssiinnggeenn  ttee
nneemmeenn..  HHeett  kkaann  vveerrssttaannddiigg  zziijjnn  hhaallvveerrwweeggee
hheett  pprroojjeecctt  vvaann  rreeggiisssseeuurr  ttee  vveerraannddeerreenn..  AAllss
ddee  ggeemmeeeennttee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  wweell  bbeelleeiidd,,  mmaaaarr

ggeeeenn  ggeelldd  hheeeefftt,,  zzoouu  jjee  kkuunnnneenn  aaffsspprreekkeenn  ddaatt
ddiiee  iinn  hheett  eeeerrssttee  ddeeeell  ddee  rreeggiiee  ddooeett  eenn  ddee
wwoonniinnggccoorrppoorraattiiee  iinn  hheett  ttwweeeeddee  ddeeeell..””  DDee
ssttuuddeennttee  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  qquuiicckk  ssccaann,,  ddiiee  ddee
ppaarrttiijjeenn  vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  hheett  pprroojjeecctt
iinnvvuulllleenn..  ““DDee  aannttwwoooorrddeenn  mmaakkeenn  dduuiiddeelliijjkk,,
wweellkkee  rreeggiieerrooll  ddee  ppaarrttiijjeenn  ppaasstt..  DDaaaarr  kkuunnnneenn
zzee  vveerrvvoollggeennss  aaffsspprraakkeenn  oovveerr  mmaakkeenn..””  HHaaaarr
bbeeggeelleeiiddeerr  bbiijj  AAAAGG,,  ddiiee  ggeerreeggeelldd  ddiitt  ssoooorrtt
pprroocceesssseenn  bbeeggeelleeiiddtt,,  zzaall  ddee  qquuiicckk  ssccaann  iinn  ddee
pprraakkttiijjkk  uuiittpprroobbeerreenn..  EEnn  VVaann  ddeenn  BBrrooeekk??
““MMaaaattsscchhaappppeelliijjkk  vvaassttggooeedd  sspprreeeekktt  mmee  eerrgg
aaaann,,  dduuss  iikk  ddeennkk  aaaann  eeeenn  bbaaaann  iinn  ddiiee
rriicchhttiinngg..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

hightechbedrijven
hun verhaal

ofwel met gevestigde belangen, ofwel met
de regels van het bedrijf. In de hightech-
bedrijven waar hij op bezoek is geweest,
bleek weerstand op basis van de regels
van het bedrijf, het minst voor te komen.
“Die hightechbedrijven hebben grote
R&D afdelingen, die gewend zijn aan
innovatieprocessen. Ze zijn ook minder
bureaucratisch, bijvoorbeeld in ver-
gelijking met banken.” Van Dijk wijst in
dat opzicht naar een collega-onderzoeker
die onderzoek deed naar innovatie
binnen banken en ontdekte dat bestaande
normen en protocollen daar veel meer
barrières opwerpen.

Barrières
Van Dijk zag verder dat pragmatische en
cognitieve barrières wel vaker voorkomen
bij de hightechbedrijven. Als verklaring
geeft hij dat de bedrijven ook korte
termijn economische doelstellingen en
targets hanteren om bijvoorbeeld aan-
deelhouders tevreden te stellen. Maar ook
door het tevreden willen houden van be-
staande klanten, kan de nadruk te veel
komen te liggen op incrementele verbete-
ringen van bestaande technologie. 
Van Dijk: “De cognitieve barrières vind ik
zelf het meest interessante. Er leven vaak
heel sterke ideeën over wat een business
unit of een organisatie doet en wat het
vooral niet doet. Uitvinders stappen mak-
kelijker buiten dat kader.”

Wenken
Al is het doel van zijn onderzoek voor-
namelijk theorievormend, toch verwacht
van Dijk dat zowel uitvinders als
managers praktische wenken kunnen
halen uit zijn onderzoek. Voor de onder-
zoekers is de boodschap dat er meer
mogelijk is dan ze in eerste instantie
denken. Van Dijk: “Hou vol als je ideeën
door wil zetten. Want ook binnen
gevestigde bedrijven bestaan voldoende
achterdeurtjes om toch door te gaan.” 

En de boodschap voor de organisatie, en
dan vooral aan het hoger management, is
volgens Van Dijk:  “laat ambiguïteit toe in
je doelstellingen, focus niet altijd op con-
sistentie en faciliteer dat uitvinders vrijer
binnen de organisatie kunnen bewegen
om op zoek te gaan naar partijen die wel
iets in hun idee zien.”

Van Dijk vindt zijn onderzoek niet tot de
kern van het onderzoek van de vakgroep
Organisation Science and Marketing
(OSM) behoren. “Een belangrijk onder-
zoeksthema van deze vakgroep is
innovatiemanagement. Daarbij wordt
bijvoorbeeld gekeken naar product-
ontwikkelingsprocessen. Hoe zet je
teams op? Hoe ga je om met risico’s? Als
je het onderwerp van mijn onderzoek
neemt, zou dat zoiets zijn als; welke
organisatieontwerpen faciliteren radicale
innovatie? Ik was daarentegen vooral
geïnteresseerd in sociaal politieke
factoren die van invloed zijn op een
innovatietraject. In welke mate wordt het
menselijk handelen bepaald door een
organisatorisch kader? Dat vind ik bij-
voorbeeld een belangrijke achterliggende
vraag. En in welke mate een mens vrij is
in zijn handelen? Structuur en menselijk
handelen zijn, naar mijn idee, met elkaar
verweven en ze versterken elkaar in de
tijd. Maar hoe geef je dat weer? In de
organisatiekunde worden vooral causale
modellen met één richting gehanteerd.
Die opzet is handig voor hypothese-
toetsend onderzoek. Een recursieve
relatie in de tijd is echter een stuk lastiger
te beschrijven. Het is de uitdaging voor
organisatiewetenschappers om zowel
recht te doen aan de invloed van
structuur op het gedrag van mensen, als
een bepaalde mate van handelings-
vrijheid van mensen in je model te
bouwen. 
Van Dijk is momenteel veel op reis
binnen Europa voor zijn werk als project-
manager bij het valorisatiecentrum aan
de TU Delft, een organisatie vergelijkbaar
met het Innovationlab aan de TU/e. Een
van de projecten is het zogenaamde
European Institute for Technology (EIT),
een virtuele universiteit waarin Europese
topuniversiteiten samenwerken bij-
voorbeeld op een onderzoeksthema als
duurzame energie. Het doel is om de
onderzoeksaandacht op dit gebied te
bundelen en de faciliteiten, die in Europa
nog erg versnipperd zijn, bij elkaar te
brengen. Van Dijk: “Een nuttig project
dat hopelijk tot veel radicale innovatie
leidt.”/.

van de faculteit Scheikundige
Technologie bovendien aan processen
waarbij scheiding heel lastig is. 

De Spaanse is tevreden over het resultaat
van vier jaar noeste arbeid. “Je werkt er zo

lang dag in dag uit aan. Af en toe heb je
het gevoel dat je alleen op de wereld bent.
Maar als je het dan klaar is en resultaat
hebt bereikt…” Voorlopig blijft ze nog in
Nederland. Ze heeft sinds kort een baan
bij Shell. /.

Foto: Bart van Overbeeke

Onderzoek in het kort
Nanobuisjes zorgen voor geleidend plastic
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  TTUU//ee  hheebbbbeenn  uuiittggeevvoonnddeenn  hhooee  jjee  tteeggeenn  llaaggeerree  kkoosstteenn  eelleekkttrriisscchh
ggeelleeiiddeennddee  ppllaassttiiccss  kkuunntt  mmaakkeenn..  DDaatt  bblliijjkktt  ttee  kkuunnnneenn  ddoooorr  oopp  ddee  jjuuiissttee  mmaanniieerr  kkoooollssttooff--
nnaannoobbuuiissjjeess  aaaann  hheett  ppllaassttiicc  ttooee  ttee  vvooeeggeenn..  DDrr..  AAnnddrriiyy  KKyyrryyllyyuukk  eenn  ddrr..iirr..  PPaauull  vvaann  ddeerr
SScchhoooott  vvaann  TThheeoorreettiisscchhee  eenn  PPoollyymmeeeerrffyyssiiccaa  sscchhrriijjvveenn  ddaatt  ddeezzee  mmaaaanndd  iinn  hheett  ttoooonn--
aaaannggeevveennddee  ttiijjddsscchhrriifftt  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  tthhee  UUSSAA
((PPNNAASS))..  DDoooorr  ddee  vviinnddiinngg  wwoorrddtt  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  bbeettaaaallbbaarree  ttrraannssppaarraannttee  ggeelleeiiddeennddee
ppllaassttiiccss  mmooggeelliijjkk..
““PPllaassttiiccss  ggeelleeiiddeenndd  mmaakkeenn,,  ddee  mmeecchhaanniisscchhee  eeiiggeennsscchhaappppeenn  bbeehhoouuddeenn,,  tteeggeenn  zzoo  llaaaagg
mmooggeelliijjkkee  kkoosstteenn  --  ddaatt  bbeetteekkeenntt  zzoo  mmiinn  mmooggeelliijjkk  kkoooollssttooffnnaannoobbuuiissjjeess  ttooeevvooeeggeenn  aaaann  hheett
ppllaassttiicc””,,  zzeeggtt  pprroojjeeccttlleeiiddeerr  VVaann  ddeerr  SScchhoooott..  KKoooollssttooffnnaannoobbuuiissjjeess  zziijjnn  llaannggwweerrppiiggee
mmoolleeccuulleenn  ddiiee  oonnggeevveeeerr  eeeenn  mmiilljjooeennssttee  mmiilllliimmeetteerr  ddiikk  zziijjnn,,  mmaaaarr  dduuiizzeenndd  ttoott
hhoonnddeerrdddduuiizzeenndd  kkeeeerr  zzoo  llaanngg  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  DDee  bbuuiissjjeess  ggeelleeiiddeenn  ssttrroooomm,,  eenn  ppllaassttiiccss
kkuunnnneenn  ggeelleeiiddeenndd  wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt  ddoooorr  eerr  ddee  jjuuiissttee  hhooeevveeeellhheeiidd  kkoooollssttooffbbuuiissjjeess  aaaann  ttooee
ttee  vvooeeggeenn..  DDee  bbuuiissjjeess  vvoorrmmeenn  aallss  hheett  wwaarree  eeeenn  ggeelleeiiddeenndd  nneettwweerrkk  iinn  kkuunnssttssttooff..
UUiitt  hheett  tthheeoorreettiisscchhee  mmooddeell  ddaatt  KKyyrryyllyyuukk  eenn  VVaann  ddeerr  SScchhoooott  ooppsstteellddeenn,,  bblleeeekk  ddaatt  ddee  eeiiggeenn--
sscchhaappppeenn  vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkttee  kkuunnssttssttooff  bbeeppaalleenn  ooff  ddee  kkoooollssttooffbbuuiissjjeess  hhuunn  ggeelleeiiddeennddee  wweerrkk
ggooeedd  kkuunnnneenn  uuiittvvooeerreenn..  GGeesscchhiikkttee  kkuunnssttssttooffffeenn  zzoorrggeenn  vvoooorr  bbeetteerr  ccoonnttaacctt  ttuusssseenn  ddee
bbuuiissjjeess..  OOookk  bblleeeekk  ddaatt  eeeenn  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  eeeenn  hhoooogg  ppeerrcceennttaaggee  rreellaattiieeff  ggooeeddkkooppee  kkoorrttee
bbuuiissjjeess  eenn  eeeenn  kklleeiinnee  hhooeevveeeellhheeiidd  llaannggee  kkoooollssttooffbbuuiissjjeess  nneett  zzoo  ggooeedd  wweerrkktt  aallss  hheett
ggeebbrruuiikk  vvaann  hhoonnddeerrdd  pprroocceenntt  llaannggee  --  eenn  dduurree  --  nnaannoobbuuiissjjeess..  
VVoollggeennss  VVaann  ddeerr  SScchhoooott  hheebbbbeenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  eeeenn  mmeennggsseell  ggeevvoonnddeenn  wwaaaarriinn  ddee
ffrraaccttiiee  kkoooollssttooffbbuuiissjjeess  zzoo  llaaaagg  iiss  ddaatt  zzeellffss  ddee  zzwwaarrttee  kklleeuurr  vveerrddwwiijjnntt..  DDaatt  bbeetteekkeenntt  ddaatt
ggeelleeiiddeennddee  ppllaassttiiccss  bbrruuiikkbbaaaarr  zziijjnn  aallss  aannttii--ssttaattiisscchhee  ccooaattiinngg  ooff  aallss  aacchhtteerrkkaanntt  vvaann  bbeeeelldd--
sscchheerrmmeenn..
HHeett  oonnddeerrzzooeekk  iiss  oonnddeerrddeeeell  vvaann  eeeenn  pprroojjeecctt  ddaatt  iinn  22000055  ggeessttaarrtt  iiss  ddoooorr  hheett  DDuuttcchh  PPoollyymmeerr
IInnssttiittuuttee  ((DDPPII))..  DDee  tteecchhnnoollooggiiee  iiss  ggeeppaatteenntteeeerrdd  ddoooorr  hheett  DDPPII  eenn  zzaall  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  wwoorrddeenn
ggeettooeettsstt  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  pprrooff..ddrr..  CCoorr  KKoonniinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee..
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Aanhaken bij de i
“De wereld verandert, en wij moeten
ons onderwijs daarop aanpassen”, zegt
rector magnificus Hans van Duijn. “Deze
onderwijsvisie beschrijft heel praktijk-
gericht welke kant de universiteit opwil.”
Het document laat hierover geen mis-
verstand bestaan. De TU/e wil behoren tot
de internationale top van technische uni-
versiteiten. De bestaande opleidingen
moeten daarom aangepast worden naar
internationale normen, met mogelijk-
heden tot verdieping voor uitblinkende
studenten. Ook moet onderwijs op maat
gemaakt worden voor een studenten-
populatie met een steeds diversere achter-
grond. ‘Onderwijs op maat’ en internatio-
nalisering zijn de sleutelwoorden.

Uit de Onderwijsvisie komen tien pro-
jecten voort die het onderwijs aan de TU/e
een zet in de juiste richting moet geven.
Enkele van de projecten zijn al eerder in
gang gezet, zoals de ontwerperopleidingen
(PDEng), de aansluiting vwo-wo en pro-
jecten rond academische vorming en het
gebruik van ict in het onderwijs. Nieuw
zijn de plannen voor een internationalise-
ringsproject dat moet resulteren in een
echte internationale gemeenschap op de
TU/e-campus. Verder komen er in het
kader van ‘Onderwijs op maat’ ver-
diepende honourstrajecten in de bachelor-
en masterfase, en meer begeleiding voor
zwakke studenten. 

Eenheidsworst
“Het onderwijs is nu een eenheidsworst.
Er wordt nauwelijks rekening gehouden
met de verscheidenheid in de achtergrond
van de studenten”, zegt prof.dr. Alex van
Herk, directeur van het onderwijsinstituut
van Scheikundige Technologie. Hij is be-
trokken bij het project ‘Onderwijs op
maat’. Volgens hem maakt het verschil of
een student direct van het vwo komt, via
een hbo-opleiding op de TU/e is beland, of
in een master instroomt met een bui-
tenlands bachelordiploma. Daarnaast is er
ook sprake van grote niveauverschillen

tussen studenten met dezelfde achter-
grond. De universiteit gaat de studenten
daarom indelen naar kwaliteit (zie kader).

Voor de excellente studenten worden ver-
scheidene ‘honours’-trajecten opgezet, die
leiden tot een speciale aantekening op het
diploma. Volgens Van Herk is dat in de
meeste landen buiten continentaal Europa
-waaronder Groot-Brittannië, de VS en de
nieuwe grootmachten India en China-
heel gebruikelijk. “Het is belangrijk dat we
hierop aansluiten. Als wij bachelordiplo-
ma’s kunnen uitreiken met een interna-
tionaal erkende honoursaantekening, dan
zullen gerenommeerde buitenlandse
instituten studenten met zo’n diploma
sneller aannemen voor een master- of pro-
motietraject.” Van Duijn denkt daaren-
tegen niet dat een officiële erkenning van
de honourstrajecten nodig is: “Uiteindelijk
werkt het toch op basis van vertrouwen.
We moeten gebruik maken van de goede
naam van de TU/e en de reputatie die onze
hoogleraren hebben bij hun collega’s in
het buitenland.”

‘Graduate’
In Nederland worden de

bachelor en master nog
altijd gezien als één geheel.
Daarna is er de mogelijk-

heid om een promotie-
traject te volgen. In veel
andere landen bestaat er

een duidelijkere scheiding tussen de
bachelor en de master. Daar stoppen veel
studenten na het behalen van een
bachelor, waarna een deel kiest voor een
‘graduate’-opleiding die bestaat uit een
master en/of promotie (PhD). 

Prof.dr. Jos Baeten, voorzitter van de
werkgroep die de Onderwijsvisie in op-
dracht van het CvB opstelde, benadrukt dat
ook de TU/e zich moet aanpassen aan de
internationale conventies: “Meer dan de
helft van onze promovendi moeten we uit
het buitenland halen. We willen hun een
traject kunnen aanbieden waarbij ze, mits

ze een master met honours met goed
gevolg afleggen, gegarandeerd een promo-
tiepositie aangeboden krijgen. Dan kan de
totale duur van de master en promotie
eventueel worden teruggebracht naar vijf
jaar. Ook dat is meer in lijn met de inter-
nationale praktijk.”

Dikke proefschriften
De verkorting van het promotietraject zal
ongetwijfeld op forse kritiek stuiten. Veel
promovendi hebben nu al problemen om
hun promotie binnen vier jaar af te
ronden. Baeten gelooft niet dat het
inkorten van het promotietraject ten koste
zal gaan van de kwaliteit van de proef-

schriften. “Als de student zijn master in
dezelfde onderzoeksgroep doet als de
promotie, moet het lukken. Het

Onderwijsvis
Illustraties/Je

Eind mei werd de officiële Ond
het College van Bestuur vastg
ambities van de universiteit

middellange termijn. Het is
document geworden, waarin

geformuleerd die ervoor moete
de TU/e in de internation

Internationalisering
IInn  ddee  vviissiiee  vvaann  hheett  CCvvBB  mmooeett  ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss
eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  oommggeevviinngg  wwoorrddeenn,,  wwaaaarr
mmeennsseenn  vvaann  oovveerr  ddee  hheellee  wweerreelldd  zziicchh  tthhuuiiss
vvooeelleenn..  DDaatt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  EEnnggeellss  oopp  sstteeeeddss
mmeeeerr  pplleekkkkeenn  ddee  vvooeerrttaaaall  wwoorrddtt..  MMaaaarr  eerr  iiss
mmeeeerr  nnooddiigg..  DDiirrkk--JJaann  MMuullddeerrss,,  aallss  bbeelleeiiddss--
mmeeddeewweerrkkeerr  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  hheett  ooppsstteelllleenn  vvaann
ddee  OOnnddeerrwwiijjssvviissiiee::  ““WWee  wwiilllleenn  eeeenn
tthhuuiissbbaassiiss  vvoooorr  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoomm--
mmuunniittyy  ccrreeëërreenn..  DDee  ccaammppuuss  kkaann  lleevveennddiiggeerr
ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn,,  eenn  ooppeenniinnggssttiijjddeenn  vvaann  aall--
lleerrlleeii  ddiieennsstteenn  eenn  ffaacciilliitteeiitteenn  mmooeetteenn
wwoorrddeenn  vveerrrruuiimmdd..  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssttuuddeenntteenn
eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  zziijjnn  ggeeeenn  nneeggeenn  ttoott  vviijjff--
mmeennttaalliitteeiitt  ggeewweenndd..  ZZee  zziijjnn  ooookk  vvaaaakk  oonnttee--
vvrreeddeenn  oovveerr  hheett  bbeesscchheeiiddeenn  aaaannbboodd  iinn  ddee
kkaannttiinnee..  DDaatt  iiss  mmeett  ssttiipp  ddee  mmeeeesstt  ggeeuuiittee
kkllaacchhtt  bbiijj  eennqquuêêtteess..””

OOookk  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  hheett  mmaasstteerroonnddeerrwwiijjss
zzaall  hheett  ssttrreevveenn  nnaaaarr  iinntteerrnnaattiioonnaalliisseerriinngg  ggee--

vvoollggeenn  hheebbbbeenn..  DDee  TTUU//ee  wwiill  ddaatt  EEiinnddhhoovveennssee
iinnggeenniieeuurrss  ggeelleeeerrdd  hheebbbbeenn  ttee  ffuunnccttiioonneerreenn
iinn  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  oommggeevviinngg..  EErr  wwoorrddtt
ddaaaarroomm  ggeeddaacchhtt  aaaann  eeeenn  vveerrpplliicchhttee  ‘‘iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  eerrvvaarriinngg’’  vvoooorr  aallllee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn..
BBiijj  vvoooorrkkeeuurr  ggaaaatt  hheett  oomm  eeeenn  ssttaaggee  iinn  hheett
bbuuiitteennllaanndd,,  mmaaaarr  vvoollggeennss  ddee  OOnnddeerrwwiijjssvviissiiee
zzoouu  hheett  ggeewweennssttee  rreessuullttaaaatt  ooookk  bbeerreeiikktt
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ddoooorr  mmiiddddeell  vvaann  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  aaccttiivviitteeiitteenn  ddiicchhtteerr  bbiijj  hhuuiiss..  MMuullddeerrss::
““JJee  kkuunntt  ddaaaarrbbiijj  ddeennkkeenn  aaaann  eeeenn  ssttaaggee  bbiijj
eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  ggeeoorriiëënntteeeerrdd  bbeeddrriijjff  wwaaaarr
EEnnggeellss  ddee  vvooeerrttaaaall  iiss..””

TTeenn  sslloottttee  zzeett  ddee  TTUU//ee  zzwwaaaarr  iinn  oopp  hheett
aaaannggaaaann  vvaann  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaannddeenn  mmeett
bbuuiitteennllaannddssee  ttooppuunniivveerrssiitteeiitteenn..  DDee  hhuuiiddiiggee
aalllliiaannttiiee  mmeett  ddee  TTUU  MMüünncchheenn  eenn  ddee  DDTTUU
LLyynnggbbyy  ((DDeenneemmaarrkkeenn))  iiss  ddaaaarr  eeeenn  vvoooorrbbeeeelldd
vvaann..  

Vier soorten studenten
DDee  OOnnddeerrwwiijjssvviissiiee  vvoooorrzziieett  iinn  eeeenn  iinnddeelliinngg  vvaann  aallllee  ssttuu--
ddeenntteenn  iinn  vviieerr  ccaatteeggoorriieeëënn..  DDee  bbeessttee  ssttuuddeenntteenn  kkrriijjggeenn  hheett
llaabbeell  ‘‘AA’’..  ZZiijj  kkuunnnneenn  wweell  eeeenn  eexxttrraa  uuiittddaaggiinngg  ggeebbrruuiikkeenn  eenn
ddiiee  wwiill  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  hhuunn  bbiieeddeenn  mmeett  zzooggeehheetteenn  vvoooorrpprroo--
ggrraammmmaa’’ss,,  zzooaallss  hheett  SSttaarr  PPrrooggrraamm  ((zziiee  kkaaddeerr  SSttaarr  PPrrooggrraamm))..

DDee  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  ‘‘ggeewwoooonn  ggooeedd’’  pprreesstteerreenn  vvaalllleenn  iinn  ggrrooeepp
BB..  VVoooorr  hheenn  zziijjnn  ggeeeenn  ssppeecciiaallee  rreeggeelliinnggeenn  nnooddiigg..  IInn  ggrrooeepp  CC
bbeellaannddeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  iinn  hhuunn  eeeerrssttee  jjaaaarr  dduussddaanniigg
oonnddeerrpprreesstteerreenn  ddaatt  zzee  iinn  ddee  ‘‘ggeevvaarreennzzoonnee’’  tteerreecchhttkkoommeenn..
ZZiijj  kkrriijjggeenn  iinntteennssiieevvee  bbeeggeelleeiiddiinngg  aaaannggeebbooddeenn  eenn  mmooeetteenn
eeeenn  ssttuuddiieevvoooorrttggaannggccoonnttrraacctt  tteekkeenneenn,,  wwaaaarrbbiijj  eeeenn  ppllaannnniinngg
wwoorrddtt  ooppggeesstteelldd  ddiiee  ddee  ssttuuddeenntteenn  bbiinnnneenn  eeeenn  aaaannvvaaaarrddbbaarree
tteerrmmiijjnn  aaaann  eeeenn  ddiipplloommaa  mmooeett  hheellppeenn..

OOnnddeerr  ccaatteeggoorriiee  ‘‘DD’’  vvaalllleenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  vvoooorr  wwiiee  hheett  CCvvBB
eeeenn  bbiinnddeenndd  ssttuuddiieeaaddvviieess  wwiill  iinnvvooeerreenn..  IInn  ddee  ppllaannnneenn  ggaaaatt
hheett  oomm  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  iinn  hhuunn  eeeerrssttee  jjaaaarr  mmiinnddeerr  ddaann  ddee  hheellfftt
vvaann  ddee  ssttuuddiieeppuunntteenn  hhaalleenn..  ZZiijj  wwoorrddeenn  ggeehhoollppeenn  bbiijj  hheett
vviinnddeenn  vvaann  eeeenn  oopplleeiiddiinngg  ddiiee  bbeetteerr  bbiijj  hheenn  ppaasstt..  DDee  TTUU//ee
ggaaaatt  aaffsspprraakkeenn  mmaakkeenn  mmeett  hhooggeesscchhoolleenn  iinn  ddee  oommggeevviinngg  oomm
eerrvvoooorr  ttee  zzoorrggeenn  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntt  eevveennttuueeeell  mmeett  zzoo  mmiinn
mmooggeelliijjkk  ttiijjddssvveerrlliieess  kkaann  ddoooorrssttuuddeerreenn  iinn  eeeenn  vveerrwwaannttee
hhbboo--oopplleeiiddiinngg..
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afstudeeronderzoek kan al een hoofdstuk
voor het proefschrift opleveren. Bovendien
vind ik de proefschriften van tegen-

woordig eerder te dik dan te dun.” Van
Duijn is het met hem eens: “Ik heb ooit
een buitenlandse promovendus gehad die
na drie jaar eigenlijk al klaar was. Je kunt
dat laatste jaar uiteraard nuttig besteden,
maar het geeft aan dat je niet altijd de volle
vier jaar nodig hebt.”

Aan de ene kant blijkt uit de
Onderwijsvisie dat het CvB de bachelor
niet ziet als zelfstandige academische kwa-
lificatie voor de arbeidsmarkt, maar meer
als een vooropleiding voor een masterop-
leiding, anderzijds wil ze aansluiten bij
een systeem dat die bachelor wel als af-
geronde opleiding beschouwt. Van Duijn

geeft toe dat de Nederlandse universiteiten
in die kwestie op twee gedachten hinken:
“Ook wij willen ons op de continentaal-
Europese markt positioneren als een vijf-
jarige ingenieursopleiding, terwijl we in
andere wereldregio’s de master en het pro-
motietraject samen als ‘graduate school’
willen profileren. Dat zie ik echter niet als
een probleem, we moeten daar gewoon
flexibel mee omgaan.”

Meester-gezel
De Onderwijsvisie staat

vol met ambitieuze plannen
en goede bedoelingen, maar
de universiteit is voor het

succes van de plannen
afhankelijk van de stu-

denten voor wie alle maatregelen zijn
bedacht. De speciale programma’s voor
uitblinkende studenten zijn niet alleen
bedoeld om aansluiting te vinden met de
internationale praktijk, maar ook om de
studenten te motiveren beter hun best te
doen. Baeten hoopt dat de ‘zesjescultuur’
zijn langste tijd heeft gehad. “Studenten
besteden veel te weinig tijd aan hun
studie, minder dan dertig uur geloof ik.
Veel studenten zien ook het nut niet van
hoge cijfers halen. Ik zie het ook bij mijn
eigen kinderen. Die probéren niet eens
een negen te halen, dan worden ze
weggezet als stuudje.” Een speciale behan-
deling van de beste studenten zou hierin
misschien verandering kunnen brengen. 

Baeten benadrukt dat de werkgroep zich
niet heeft uitgesproken over het bindend
studieadvies. Zelf is hij daar geen voor-
stander van. Hij ziet het als een beperking
van de academische vrijheid. “Ik vind wel
dat we hoge eisen moeten stellen aan
studenten. Als ze willen dat wij tijd in ze
investeren, moeten ze zelf ook bereid zijn
hun best te doen.” Hij is ook een voor-
stander van het invoeren van persoonlijke
begeleiding voor alle studenten. De
Onderwijsvisie spreekt over een ‘profes-
sional coach’. Het wetenschappelijk per-
soneel moet zich ontfermen over stu-

denten in een soort meester-gezel-relatie.
Op de vraag of daarvoor geen extra weten-
schappelijk personeel aangenomen moet
worden, reageert de rector luchtig: “Het
zijn nog geen uitgewerkte plannen, ook
ouderejaars studenten zouden een rol
kunnen spelen. Bovendien zou het bij
kleine opleidingen helemaal niet zoveel
tijd kosten. Blijkt het toch een probleem,
dan zijn we als College van Bestuur bereid
te zijner tijd in de buidel te tasten.”

Cultuuromslag
Van Duijn ziet de noodzakelijke interna-
tionalisering als de grootste uitdaging voor
de komende jaren. De integratie van bui-
tenlandse studenten en medewerkers
vereist volgens de rector een cultuur-
omslag die niet van de ene op de andere
dag tot stand komt. “Nu al zijn vrijwel alle
masteropleidingen volledig in het Engels.
Willen we echt een internationale ge-
meenschap vormen, dan zullen we nog
veel verder moeten gaan. Misschien moet
de Cursor in het Engels gaan verschijnen,
en de universiteitsraad zou in het Engels
kunnen vergaderen zodat ook buiten-
landse studenten er zitting in kunnen
nemen.” 

De bacheloropleidingen blijven voorlopig
wel Nederlandstalig. “Die richten zich
vooral op de Nederlandse instroom. Alleen
bij Industrial Design doen ze de bachelor
in het Engels. Het moet ook wel de moeite
waard zijn. Het voelt toch een beetje
vreemd als je een college voor twee-
honderd man in het Engels geeft omdat er
toevallig drie Chinezen in de zaal
zitten.”/.

ie/Tom Jeltes
eannette Bos
derwijsvisie voor de TU/e door
gesteld. Het stuk beschrijft de
op onderwijsgebied voor de

s een betrekkelijk concreet
n een tien projecten worden

en zorgen dat het onderwijs aan
nale top kan meedraaien.

Honourstraject master
VVoooorr  ddiitt  pprroojjeecctt  iiss  eeeenn
‘‘ppiilloott’’  ggeeppllaanndd  bbiijj  ddee
oopplleeiiddiinngg  IInnffoorrmmaattiiccaa..  DDaaaarr
mmooeett  nnaajjaaaarr  22000099  eeeenn
hhoonnoouurrssttrraajjeecctt  bbeeggiinnnneenn..
AAllss  ddee  pprrooeeff  ssuucccceessvvooll  iiss,,
zzaall  hheett  ccoonncceepptt  llaatteerr  bbiijj  aallllee
oopplleeiiddiinnggeenn  wwoorrddeenn
iinnggeevvooeerrdd..  VVoollggeennss
bbeettrrookkkkeennee  pprrooff..ddrr..  JJooss
BBaaeetteenn  zzaall  ddee  iinnvvooeerriinngg  nniieett
ttee  vveeeell  wweerrkk  kkoosstteenn::  ““HHeett  iiss
aalllleemmaaaall  ttee  oovveerrzziieenn,,  wwee
zzuulllleenn  ddee  hhoonnoouurrss--
ssttuuddeenntteenn  vvoooorrnnaammeelliijjkk
llaatteenn  aaaannsscchhuuiivveenn  bbiijj  hheett
oonnddeerrwwiijjss  ddaatt  wwoorrddtt
ggeeggeevveenn  bbiinnnneenn  ddee  oonnddeerrzzooeekksssscchhoolleenn..  DDiiee
vveerrzzoorrggeenn  oonnddeerrwwiijjss  oopp  hhoooogg  nniivveeaauu  vvoooorr
pprroommoovveennddii..  WWee  mmooeetteenn  aalllleeeenn  nnoogg  eevveenn
kkiijjkkeenn  nnaaaarr  ddee  ttooeettssiinngg..””  IInn  pprriinncciippee  kkaann

eellkkee  ssttuuddeenntt  aaaann  hheett  ttrraajjeecctt
bbeeggiinnnneenn..  BBaaeetteenn  vveerrwwaacchhtt  ddaatt
mmaaaarr  eeeenn  kklleeiinn  ppeerrcceennttaaggee  vvaann
ddee  ssttuuddeenntteenn  aaaann  hheett  hhoonnoouurrss--
ttrraajjeecctt  zzaall  ddeeeellnneemmeenn,,  zzooaallss
ddaatt  nnuu  ooookk  iinn  ddee  bbaacchheelloorr  hheett
ggeevvaall  iiss..  EErr  wwoorrddtt  eevveennttuueeeell  eeeenn
sscchhiiffttiinngg  ggeemmaaaakktt  nnaa  hheett
eeeerrssttee  sseemmeesstteerr..

AAaann  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  eeeenn  mmaasstteerr
mmeett  hhoonnoouurrss  hhaalleenn,,  wwoorrddtt
mmooggeelliijjkk  ddee  ggaarraannttiiee  ggeeggeevveenn
ddaatt  zzee  kkuunnnneenn  iinnssttrroommeenn  iinn  eeeenn
pprroommoottiieettrraajjeecctt..  VVoooorraall  vvoooorr
bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  zzoouu
ddaatt  aaaannttrreekkkkeelliijjkk  zziijjnn..

Honoursprogramma’s in
bachelor: Star Program

MMoommeenntteeeell  bbeessttaaaatt  eerr  aaaann
ddee  TTUU//ee  aall  eeeenn  hhoonnoouurrsspprroo--
ggrraammmmaa  vvoooorr  ddee  bbaacchheelloorr..
SSttuuddeenntteenn  ddiiee  hhuunn  pprroo--
ppeeddeeuussee  hheebbbbeenn  ggeehhaaaalldd,,
kkuunnnneenn  bbeehhaallvvee  hheett  rree--
gguulliieerree  ccuurrrriiccuulluumm  eeeenn  vveerr--
bbrreeddeenndd  pprrooggrraammmmaa  vvoollggeenn
mmeett  eeeenn  ssttuuddiieellaasstt  vvaann  eeeenn
hhaallff  jjaaaarr,,  vveerrddeeeelldd  oovveerr  ttwweeee
jjaaaarr..  DDiitt  hhoonnoouurrsspprrooggrraammmmaa
iiss  vvoooorr  aallllee  oopplleeiiddiinnggeenn  hheettzzeellffddee..  

IInn  aaaannvvuulllliinngg  oopp  hheett  vveerrbbrreeddeennddee  ttrraajjeecctt,,  iiss
nnuu  ooookk  eeeenn  vveerrddiieeppeenndd  pprrooggrraammmmaa
ggeeppllaanndd,,  oonnddeerr  ddee  nnaaaamm  SSttaarr  PPrrooggrraamm..  DDee
bbeeddooeelliinngg  iiss  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  iinn  hheett  eeeerrssttee
jjaaaarr  aall  kkuunnnneenn  iinnssttrroommeenn  iinn  hheett  SSttaarr
PPrrooggrraamm,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  aallss  zzee  ttiijjddeennss  hheett
eeeerrssttee  sseemmeesstteerr  vvoollddooeennddee  ‘‘sstteerrrreettjjeess’’
bbeehhaalleenn  mmeett  eexxttrraa  ooppggaavveenn  bbiijj  tteennttaammeennss..
EEvveennttuueeeell  kkuunnnneenn  uuiittbblliinnkkeennddee  sscchhoolliieerreenn
zziicchh  oopp  hheett  vvwwoo  aall  kkwwaalliiffiicceerreenn  vvoooorr  hheett
pprrooggrraammmmaa..

HHeett  SSttaarr  PPrrooggrraamm  kkoosstt  ddee
ssttuuddeenntt  --  iinn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott
ddee  vveerrbbrreeddeennddee  hhoonnoouurrss  --
ggeeeenn  eexxttrraa  ttiijjdd,,  bbeewweeeerrtt
pprrooff..ddrr..  AAlleexx  vvaann  HHeerrkk,,  ddiiee
mmeeddeeooppsstteelllleerr  iiss  vvaann  hheett  pprroo--
ggrraammmmaa..  HHeett  vveerrddiieeppeennddee
ttrraajjeecctt  iiss  ccoommpplleemmeennttaaiirr  aaaann
ddee  vveerrbbrreeddeennddee  hhoonnoouurrss..
““DDeeeellnneemmeerrss  aaaann  hheett  SSttaarr

PPrrooggrraamm  vvoollggeenn  hheett  ssttaannddaaaarrddpprrooggrraammmmaa..
DDee  vveerrddiieeppiinngg  wwiilllleenn  wwee  iinnppaasssseenn  iinn  hheett
OOnnttwweerrppggeerriicchhtt  OOnnddeerrwwiijjss  ((OOGGOO))  ddaatt  aaaann
aallllee  ffaaccuulltteeiitteenn  ggeeggeevveenn  wwoorrddtt..  DDee  ssttuu--
ddeenntteenn  mmooggeenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeennss  ppeerr  wweeeekk
aaaannsscchhuuiivveenn  bbiijj  eeeenn  ddoocceenntt  vvoooorr  wwaatt  eexxttrraa
tthheeoorriiee..””  HHiijj  vveerrvvoollggtt::  ““WWee  wwiilllleenn  ddaatt  hheett
nniivveeaauu  vvaann  ddee  bbaacchheelloorreeiinnddpprroojjeecctteenn  vvaann
hhoonnoouurrssssttuuddeenntteenn  zzoo  hhoooogg  iiss  ddaatt  hheett  ggeeppuu--
bblliicceeeerrdd  kkaann  wwoorrddeenn,,  lliieeffsstt  iinn  eeeenn  pprrooffeess--
ssiioonneeeell  ttiijjddsscchhrriifftt,,  eenn  aannddeerrss  iinn  eeeenn
ssppeecciiaaaall  ddaaaarrvvoooorr  oopp  ttee  rriicchhtteenn  ee--jjoouurrnnaall..
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Wim Bens: 
‘Hef het Innovation Lab op’

HHet Innovation Lab is vier jaar geleden
opgericht door de TU/e om meer te gaan
doen aan valorisatie: het te gelde maken
van kennis. En met behoorlijk succes, kan
Wim Bens inmiddels zeggen. “We
hebben een positie veroverd. Het is mooi
dat mensen de weg weten. Ze weten ‘er is
een club die er verstand van heeft’, en ze
komen ook eerder in het proces. We
krijgen steeds vaker de kans om een
voorstel te helpen ontwikkelen.”

Maar door het succes lijkt het ook alsof
het Innovation Lab in zijn eentje verant-
woordelijk is voor valorisatie aan de TU/e,
tot ergernis van Bens. “Als ik een facul-
teitsbestuurder vraag: ‘wie gaat er over
onderzoek?’, dan is zijn antwoord
steevast ‘ik’. En zo gaat het ook bij on-
derwijs. Maar als ik vraag wie er over valo-
risatie gaat, dan wijzen ze naar Wim Bens
en het Innovation Lab. Maar men neemt
niet zelf de verantwoordelijkheid.” En dat
is onterecht, volgens de directeur. “We
hebben als technische universiteit een
taak in valorisatie. En ook de faculteiten
hebben een verantwoordelijkheid.”

Patenten
Bens denkt dat het feit dat de verantwoor-
delijkheid niet expliciet decentraal is
vastgelegd, de omvang van de 
TU/e-valorisatie remt. Zouden de
faculteiten het structureel oppakken, dan
zou het een ‘veel grotere vlucht’ nemen.
Wat hem betreft worden de faculteiten
daarom binnenkort niet alleen meer op
de onderwijs- en onderzoeksoutput af-
gerekend, maar ook op zaken als de hoe-
veelheid veroverde patenten of het aantal
start-ups van bedrijfjes. Ook zou het terug
moeten komen in functieprofielen en
beoordelingen: hoeveel patenten heeft
een docent of professor op zijn of haar
naam? Of misschien moet er een visitatie
komen op gebied van valorisatie, analoog
aan de bestaande onderzoek- en
onderwijsvisitaties?

Aanjagen
Het klinkt wellicht vreemd, dat een
directeur die een succesvolle organisatie
heeft opgezet, af wil van zijn hoofdverant-
woordelijkheid. Bens ziet dat niet zo. “Ik
ben hier binnen gehaald om dit aan te
jagen. Het is voor mij een project en een
projectorganisatie. En aan het einde van
je project moet je het borgen in de orga-
nisatie.” Echt afschaffen van het
Innovation Lab is dan ook helemaal niet
aan de orde. De binnengehaalde en opge-
bouwde specialismen, zoals subsidie-
specialisten, moeten zeker behouden en
verder uitgebouwd worden. Het moet
alleen geen centrale dienst worden, vindt
Bens.
Op het hoogste niveau binnen de TU/e
heeft hij het al vaker aangekaart, maar tot
veel resultaat leidde dat nog niet. “Er zit
sinds 2007 een expliciet hoofdstukje
Valorisatie in de bestuurlijke agenda,
maar verder is er nog weinig actie”.

Actie is er wel buiten de deur. Een
werkgroep van het landelijke Innovatie
Platform brengt deze maand advies uit
over hoe valorisatie te borgen in de
Nederlandse kennisinstellingen. Een van
de adviezen hierin is ‘verplicht alle
kennisinstellingen een valorisatieplan te

maken’, weet Bens, die betrokken is bij de
werkgroep. Dit najaar gaan de betrokken
ministers met het advies aan de slag.

Ingenieursvak
Voor prof.dr.ir. Jeu Schouten, decaan van
de faculteit Industrial Design, zijn de
taken helder: “De verantwoordelijkheid
voor valorisatie ligt primair bij de facul-
teiten. Die gaan over de inhoud, net als
over de inhoud van onderwijs en onder-
zoek. Juridische zaken, contacten met de
Kamer van Koophandel en subsidies zijn
voor het Innovation Lab.” 

Hij is het overigens met Wim Bens eens
dat faculteiten de verantwoordelijkheid
voor valorisatie nog onvoldoende nemen.
“Aan algemene universiteiten is het
anders, maar hier studeren en werken
mensen omdat ze iets willen maken, dat
is het uitgangspunt. Toch is dit niet
algemeen aanvaard aan de TU/e - er wordt
niet door iedereen hetzelfde over
gedacht.” De oorzaak hiervan ligt volgens
Schouten in de koers die het onderzoek
van de TU/e vaart. “We moeten ons als
TU/e meer richten op het vak van
ingenieur: het ontwerpen van nieuwe

dingen, de synthese. In plaats van ons
bezig te houden met onderzoek om
bestaande zaken te verklaren. Met een
groeiende aandacht voor het ingenieurs-
vak, zal de aandacht voor valorisatie
vanzelf toenemen, want het wezen van
engineering is: valoriseren.”
Deze ideale situatie is overigens nog niet
bereikt, erkent Schouten. “Wanneer
mensen óók beoordeeld worden op hun
resultaten in valorisatie, pas dan zullen ze
hier werk van maken. Dan weten ze welke
parameters - waaronder valorisatie - hun
kwaliteit bepalen. Dat is nu nog niet voor
iedereen duidelijk.”

Visitatie
Maar hier wordt aan gewerkt. In 3TU-
verband kijkt Schouten met collega’s naar
de output van faculteiten. “Dat gaat om
publicaties, onderwijs, maar ook ont-
werpen, prototypes, octrooien en be-
drijven. We definiëren criteria die
tezamen de kwaliteit bepalen.” Hij is dan
ook eens met Bens eens dat valorisatie in
een visitatie moet worden meegenomen.
“Toch vind ik niet dat je speciaal op valo-
risatie moet visiteren. Zoals ik ook vind
dat onderzoek en onderwijs niet ge-
scheiden kunnen worden. De drie taken
zijn in een technische universiteit zo
verweven dat je ze in hun samenhang
moet beoordelen.”

Starters
Prof.dr. Piet Lemstra, decaan bij de facul-
teit Scheikundige Technologie (ST), is
niet expliciet bezig om valorisatie tot een
succes te maken ‘we hebben het al druk
genoeg’. “De kennis van subsidies en
financiering voor bedrijven is op de
faculteit ook gewoon niet aanwezig”, zegt
hij. “Maar, er gebeurt hier veel bij ST
inzake valorisatie: meer dan tien spin-off
bedrijfjes in de laatste jaren. Op mijn
gang alleen al zitten vijf startende 
bedrijven die zijn voorgekomen uit het
programma ‘Engineering Entrepreneur-
ship’ van dr.ing. Cees Bastiaansen.”
Als mensen een bedrijfje willen starten
dan sturen we ze naar Wim Bens, zegt
Lemstra. “Hij heeft met zijn staf de expertise
heeft om mensen te adviseren inzake
budget, juridische procedures et cetera.
En dat werkt prima - ik hoor veel positieve
verhalen over het Innovation Lab.”

Ruimte
Het grootste probleem voor meer bedrij-
vigheid binnen de faculteit Scheikundige
Technologie is ruimte. “We zitten vol, dat
weet iedereen. Hierdoor kunnen
bedrijven nu moeilijk groeien - je mag
hier starten, maar niet te groot worden,
een man of tien is wel het maximum. Er
is ons een nieuw gebouw beloofd, maar
dat laat op zich wachten. Het zou er in
2009 zijn, dat wordt al 2010.”
Op de vraag waarom kennisvalorisatie bij
veel faculteiten nauwelijks zichtbaar is,
antwoordt Lemstra: “Start-up bedrijfjes in
scheikundige technologie zijn een lastige
tak van sport; je hebt een laboratorium
nodig om een product te maken. Die be-
drijfjes zijn dus direct zichtbaar in ons
gebouw. Bij Bouwkunde, Werktuigbouw-
kunde en Bedrijfskunde kun je als free-
lancer vanachter een PC in consultancy
opereren. Deze mensen hebben het
Innovation Lab dus niet nodig, en zijn
minder zichtbaar”./.

Innovatielab/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke

Het Innovation Lab is verantwoordelijk voor valorisatie op de
TU/e. Het is mooi dat iedereen dat weet, zegt Innovation 

Lab-directeur ir. Wim Bens, maar het klopt niet. Hij pleit er
voor dat de faculteiten de verantwoordelijkheid voor

valorisatie op zich nemen, net zoals ze die hebben voor
onderwijs en onderzoek. ‘Hef het Innovation Lab maar op’,

zegt hij provocerend.

Wim Bens. 
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‘Freedom, peace and love’ this summer
This is the last edition of Cursor for this academic year, a clear sign that it’s time to
slow down and relax. Some of us are travelling to sunnier places, some foreign staff

are taking the opportunity to go home, some are even getting married, some are
working hard and some are just taking some time off to regroup. We talked to a few

people who were interviewed for the English page this year about their plans.

Our celebrated (now
former) English
page
columnist
HHuuzzaaiiffaa
DDaass is an
Indian
Master
student
who is
doing an
internship
at Dow
Chemicals in
Terneuzen. “I’m
spending my summer
with my nose to the
grindstone. If I manage to
complete three months
onsite at Dow without
blowing anything up, I’ll
call it a success,” he grins.

“I’m feeling just a
bit isolated, so I

hope friends
from Eind-

hoven will
come to
visit me
this
sum-
mer.”

Das is
planning

to look for a
job in the

Netherlands after
his internship. Returning
to India, even for a
holiday, is something he is
postponing for the time
being.

Australian
Architec-
ture, Buil-
ding and
Plan-
ning
PhD
student
NNiiccoollee
RRoonnaalldd
has also
decided
against the
long and ex-
pensive trip
home. “What I’m doing
this summer? A week’s
worth of daytrips to
Dutch towns/ cities I
really should have seen
by now, and a long
weekend in Oslo. I

wanted to go
to Portugal,

so I’m a
bit off
track
really,”
she
says.
“I was
back in

Austra-
lia not so

long ago,
so even

though I miss
my partner in
Melbourne, I’m staying
in Eindhoven. I have
quite a big apartment
here so I’ll probably have
people from home to stay
at some point.”

OOllhhaa  BBoonnddaarreennkkoo, a
Ukrainian PhD student at
Human-Technology
Interaction (Dept. of
Technology
Management),
is heading
for the
Greek
islands
for a few
weeks
in
August.
She can’t
pronounce
its name,
but the island
is 1km by 3km, so
she won’t be getting lost.

Rest and relaxation is
what she is anticipating.
She feels no compunction
about not going home to

the Ukraine. “My
home is in

Eindhoven
now.
Going
back to
the
Ukraine

wouldn’t
be a

holiday,
just more

hard work. I’m
always extremely

busy when I’m there.”

JJiinngg  LLii, a Chinese PhD student of
Mathematics and Computer
Science, has quite a few
deadlines this summer, so
she’s staying put in
Eindhoven. “I’ve still
got work to do here but
I might take a week
off to have a rest,” she
says. “I went to see
my family in China
last year. I’m not going
back this year, even
though tickets to
Chengdu are almost half
the price they were last year.
People at home are still reco-
vering from the earthquake, but

everything is getting better.
My Dad is helping with

the relief effort
further inland.

There are still
some after-
shocks, but they
are diminishing
gradually. My
parents are
back in their
apartment,

which has some
cracks, but is es-

sentially safe. They
are also no longer so

scared. That’s a big relief
to me.”

NNiiccoollaass  GGeevvaaeerrtt, a French
Master intern at CEC, is
looking forward to some
downtime: “I’m
working till the end of
July. After that I plan
to spend a month in
Lisbon enjoying
some freedom,
peace and love….,”
he says dreamily.  “I
try to go to Portugal
twice a year, I have
family there I like to stay
with. I really appreciate the
laid back atmosphere. And

things are cheaper in Portugal
than in the Netherlands.

Basically, I just do
nothing besides swim
in the ocean, lie
around and eat some
good food. It’s a rest
for my mind and
body. And also like
the Portuguese,
they’re very open. I

can understand the
language and try to

speak it, but the pronun-
ciation is hard.”

EEiinnddhhoovveenn::  2277--2299  JJuunnee  FFiieessttaa  ddeell  SSooll..  MMuussiicc
aanndd  ssttrreeeett  tthheeaatteerr  iinn  ddoowwnnttoowwnn  EEiinnddhhoovveenn..
HHooppeeffuullllyy  tthhee  wweeeekkeenndd  wwiillll  bbee  aass  ssuunnnnyy  aass
tthhee  nnaammee  ooff  tthhiiss  ffeessttiivvaall..  FFrreeee..  

EEiinnddhhoovveenn::  66  JJuullyy  EEffffeennaaaarr,,  lleeggeennddaarryy
bblluueessbbaanndd  JJoohhnn  MMaayyaallll  &&  TThhee  BBlluueessbbrreeaakkeerrss..

AAmmsstteerrddaamm  ((VVeellsseenn))::  1122  JJuullyy  ffrroomm  1100..0000  aa..mm..
ttoo  1111  pp..mm..  DDaannccee  VVaalllleeyy  iinn  rreeccrreeaattiioonn  aarreeaa
SSppaaaarrnnwwoouuddee..  GGrreeaatt  DDaannccee  eevveenntt  wwiitthh  44
ggrroouuppss  ooff  ssttaaggeess..  OOnn  tthhee  mmaaiinn  ssttaaggee::  CCaarrll
CCooxx,,  TTiiëëssttoo,,  SSaannddeerr  vvaann  DDoooorrnn,,  MMaassoonn,,  JJeessssiiee
VVeennddeettttaa,,  DDaavviidd  aanndd  TToonnii  MMoorreennoo,,  AAmmiirr
BBaarrbbeellll,,  MMCC  MMaarrxxmmaann..  AAllssoo  ssppeeeeddddaattiinngg
eevveennttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ddaayy..  MMoorree  iinnffoo::
wwwwww..ddaanncceevvaalllleeyy..ccoomm..

WWeeeerrtt::  1111  --1133  JJuullyy  BBoossppooppffeessttiivvaall  wwiitthh  lloottss  ooff
bbiigg  aaccttss,,  iinncclluuddiinngg  ZZZZ  TToopp,,  SSaannttaannaa,,  NNeeiill

YYoouunngg,,  LLiittttllee  FFeeaatt,,  CCrroowwddeedd  HHoouussee,,  BBuuddddyy
GGuuyy,,  TThhiinn  LLiizzzzyy,,  SStteevvee  LLuukkaatthheerr  aanndd
AAppooccaallyyppttaa..

RRootttteerrddaamm::  1111--1133  jjuullii  NNoorrtthh  SSeeaa  JJaazzzz..  
FFaammoouuss  iinntteerrnnaattiioonnaall  jjaazzzz  ffeessttiivvaall  wwiitthh  bbrrooaadd
pprrooggrraammmmiinngg,,  iinncclluuddiinngg  CChhaakkaa  KKaahhnn,,
YYoouussssoouu  NN’’DDoouurr,,  BBrraannffoorrdd  MMaarrssaalliiss,,  AAlliicciiaa
KKeeyyss,,  AAll  JJaarrrreeaauu,,  CCaassssaannddrraa  WWiillssoonn,,  GGnnaarrllss
BBaarrkklleeyy,,  PPaauull  SSiimmoonn,,  SSeerrggiioo  MMeennddeess,,  GGeeoorrggee
BBeennssoonn,,  HHeerrbbiiee  HHaannccoocckk,,  GGiinnoo  VVaanneellllii,,  JJooee
JJaacckkssoonn  aanndd  DDiiaannaa  KKrraallll..    

EEiinnddhhoovveenn::  1144  JJuullyy  EEffffeennaaaarr,,  WWuu  TTaanngg  CCllaann..

TTiillbbuurrgg::  2211  JJuullyy  RRoozzee  MMaaaannddaagg  oorr  PPiinnkk
MMoonnddaayy::  ggaayy  ffuunn  ffaaiirr  iinn  ddoowwnnttoowwnn  TTiillbbuurrgg
wwhhiicchh  aattttrraaccttss  aabboouutt  110000,,000000  ggaayyss  aanndd
llooccaallss..  IInnffoorrmmaall  ddrreessss  ccooddee::  aannyytthhiinngg  ppiinnkk..
AAllssoo  ggoooodd  ttiimmeess  ttoo  bbee  hhaadd  ffoorr  nnoonn--ggaayyss..

EEiinnddhhoovveenn::  2266  JJuullyy  EEffffeennaaaarr  RRuusshh..

EEiinnddhhoovveenn::  88--1100  AAuugguusstt  FFoollkkwwooooddss  FFeessttiivvaall
iinn  PPhhiilliippss  DDee  JJoonngg  ppaarrkk..  UUpp  mmaarrkkeett  ffeessttiivvaall
ffoorr  lloovveerrss  ooff  ffoollkk  mmuussiicc..  TThhee  3355  aaccttss  pprroo--
ggrraammmmeedd  iinncclluuddee  LLeeiinnee,,  JJWW  RRooyy,,  FFaauunn,,  DDrreeaa
NNaassaaggeerr  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoollkk  CCoommpplloott..

DDeenn  BBoosscchh::  88--1177  AAuugguusstt  TThheeaatteerrffeessttiivvaall
BBoouulleevvaarrdd..  AAnnnnuuaall  tteenn--ddaayy  ssuummmmeerr  eexxttrraa--
vvaaggaannzzaa  ooff  tthheeaatteerr,,  mmuussiicc,,  ddaannccee,,  ffiillmm  aanndd
vviissuuaall  aarrtt..  OOnnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt  pprroodduuccttiioonn  ffeess--
ttiivvaallss  iinn  tthhee  NNeetthheerrllaannddss,,  aattttrraaccttiinngg  aabboouutt
110000,,000000  vviissiittoorrss..  TThhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  ffeessttiivvaall
lliieess  aatt  tthhee  ffoooott  ooff  SStt..  JJaann’’ss  CCaatthheeddrraall  iinn  tthhee
hhiissttoorriicc  cceennttrree  ooff  DDeenn  BBoosscchh,,  bbuutt  tthhee  eevveennttss

aarree  sspprreeaadd  oouutt  oovveerr  aa  wwiiddeerr  aarreeaa..  MMoorree  iinnffoo::
wwwwww..ffeessttiivvaallbboouulleevvaarrdd..nnll

EEeerrsseell::  88--1100  AAuugguusstt  RReeggggaaee  SSuunnddaannccee  ooppeenn
aaiirr..  LLaaiidd  bbaacckk  RReeggggaaee  ffeessttiivvaall  aatt  EE33--ssttrraanndd
rreeccrreeaattiioonn  llaakkee,,  pprrooggrraamm  iinncclluuddeess  KKiinngg
SShhiilloohh  SSoouunnddssyysstteemm,,  BBuurrnniinngg  SSppeeaarr,,  JJuunniioorr
RReeiidd,,  LLuucciiaannoo  aanndd  NNoo  MMoorree  BBaabbyylloonn..  

LLiieerroopp::  88--1100  AAuugguusstt  NNiirrwwaannaa  TTuuiinnffeeeesstt  wwiitthh
mmoorree  tthhaann  ttwweennttyy  aaccttss..  IInncclluuddiinngg  GGaabbrriieell
RRiiooss,,  SSaarraahh  BBeetttteennss,,  BBuuffffaalloo  TToomm,,  VVaanniillllaa
SSkkyy,,  SSttaahhllzzeeiitt  aanndd  AAccttiioonn  iinn  DDCC..  TThhee  ttrriibbuuttee
bbaanndd  ddaayy  oonn  SSuunnddaayy  iiss  ffrreeee..  MMoorree  iinnffoo::
wwwwww..nniirrwwaannaa..nnll//ttuuiinnffeeeesstt..    

BBiiddddiinngghhuuiizzeenn::  1155--1177  AAuugguusstt  LLoowwllaannddss
FFeessttiivvaall..  BBuussyy  ppoopp  ffeessttiivvaall..  PPrrooggrraamm  iinncclluuddeess
FFrraannzz  FFeerrddiinnaanndd,,  UUnnddeerrwwoorrlldd,,  NNiigghhttwwiisshh,,
BBrriittiisshh  SSeeaa  PPoowweerr,,  AAnnoouukk  aanndd  GGEEMM..

EEiinnddhhoovveenn::  2255--2266  AAuugguusstt  DDyynnaammoo--ffeessttiivvaall
CCaatthhaarriinnaapplleeiinn,,  ddoowwnnttoowwnn  EEiinnddhhoovveenn..  TThhee
eexxaacctt  pprrooggrraamm  iiss  nnoott  yyeett  kknnoowwnn..  AAuugguusstt  2255tthh
wwiillll  ffeeaattuurree  rroocckk  aanndd  hhiipphhoopp..  FFuullll  ssppeeeedd
aahheeaadd  oonn  AAuugguusstt  2266tthh  wwiitthh  hheeaavvyy  mmeettaall  aanndd
hhaarrdd  rroocckk..  FFrreeee..  

What’s up this summer  

John Mayall

Branford Marsalis

Gabriel Rios

Neil Young
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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 
(193 nm)
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Profiel: Wereldwijd marktleider in chip-lithografiesystemen | Marktaandeel: 65% | R&D-budget: 500 miljoen euro 

| Kansen voor: Fysici, Chemici, 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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GGevarieerde evarieerde muzikalemuzikale , , theatraletheatrale
en en cinefcinefieleiele zomeractiviteiten zomeractiviteiten 

Hoe nat of droog de vakantie deze keer ook uit mag
vallen, er lijken in Eindhoven genoeg activiteiten om
de tijd goed door te komen. Een greep uit de activi-
teiten met het Via Ventosa - en Utopia Festival, Doe

de Dommel en het Bluesplein en het Folkwood
Festival. Evenals de traditie van Plaza Futura om bui-

tenfilms te vertonen en de
‘DommelWaterWaterColourContest’. 

‘Doe de Dommel’

EEiinnddhhoovveenn  lliijjkktt  wweell  eevveenn
zzoommeerr--bblluueessssttaadd  ttee  wwoorrddeenn,,
ttee  bbeeggiinnnneenn  mmeett  hheett  oopp--
ttrreeddeenn  vvaann  JJoohhnn  MMaayyaallll  &&
TThhee  BBlluueessbbrreeaakkeerrss  ((66  jjuullii,,
EEffffeennaaaarr))..  DDeezzee  iinn  11993333
ggeebboorreenn  BBrriitt  iiss  oonnddeerr  aannddeerree
ddee  oonnttddeekkkkeerr  vvaann  EErriicc
CCllaappttoonn  ddiiee  ooooiitt,,  llaanngg
ggeelleeddeenn,,  bbeeggoonn  iinn  TThhee
BBlluueessbbrreeaakkeerrss..  MMaaaarr  ddee
bbllaannkkee  vvaaddeerr  vvaann  ddee  EEnnggeellssee
bblluueess  ssttoonndd  ooookk  aaaann  ddee  wwiieegg
vvaann  mmuuzziikkaallee  ttaalleenntteenn  aallss
PPeetteerr  GGrreeeenn,,  MMiicckk
FFlleeeeddwwoooodd,,  JJoohhnn  MMccVViiee..
OOffwweell::  bbiijjnnaa  ddee  ccoommpplleettee
bbaassiiss  vvaann  FFlleeeettwwoooodd  MMaacc..  

HHeett  WWiillhheellmmiinnaapplleeiinn  wwoorrddtt  vvoooorr  éééénn  wweeeekkeenndd
oommggeettoovveerrdd  iinn  BBlluueesspplleeiinn  mmeett  ddee  RRoocckk  ‘‘nn’’  RRoollll
mmeeeettiinngg  eenn  ggrraattiiss  bblluueessccoonncceerrtteenn  vvaann  oonnddeerr
aannddeerree  ‘‘OOppeenn  AAiirr’’  SSiinnnneerrbbooyy  ((EEnnggeellaanndd));;  LLeefftt
HHaanndd  FFrreeddddiiee  ((NNeeddeerrllaanndd));;  BBiigg  BBlliinndd  ((iiddeemm));;
DDeeDDee  PPrriieesstt  ((UUSSAA--NNLL))  eenn  SSccootttt  MMccKKeeoonn
((EEnnggeellaanndd))..  IInn  ccaafféé  WWiillhheellmmiinnaa  ssppeeeelltt  ddaann  nnoogg
ddee  LLiittttllee  LLoouuiiss  BBlluueess  BBaann..  OOpp  2266  eenn  2277  jjuullii..  
DDaann  oopp  88,,  99  eenn  1100  aauugguussttuuss  FFoollkkwwoooodd::  3355
((iinntteerr))nnaattiioonnaallee  ooppttrreeddeennss  vvoooorr  ddaaggeelliijjkkss
zzoo’’nn  11880000  bbeezzooeekkeerrss  iinn  hheett  PPhhiilliippss  ddee  JJoonngghh
PPaarrkk..  HHeett  bbeeggrriipp  ffoollkk  wwoorrddtt  oovveerriiggeennss  zzeeeerr

bbrreeeedd  ggeeïïnntteerrpprreetteeeerrdd,,  vvaann  ttrraaddiittiioonneeeell  ttoott
BBuullggaaaarrssee  eessootteerriisscchhee  zzaanngg,,  AAmmeerriikkaaaannssee
ssiinnggeerr//ssoonnggwwrriitteerrss  eenn  SSccaannddiinnaavviisscchhee  hheeaavvyy
ffoollkk..  OOppttrreeddeennss  zziijjnn  eerr  oonnddeerr  mmeeeerr  DDeennvviiss
((zzaannggeerr--mmeett--ggiittaaaarr--eenn--bbeeggeelleeiiddiinngg  uuiitt
EEiinnddhhoovveenn  RRoocckkCCiittyy))  eenn  RRiiccccaarrddoo  TTeessii
((IIttaalliiaaaannss  vviirrttuuooooss  oopp  ddee  aaccccoorrddeeoonn..  EEnn,,
jjaawweell,,  zzee  lleevveenn  nnoogg::  DDoommmmeellvvoollkk,,  BBrraabbaannttssee
eeeerrssttee  bbaanndd  mmeett  ttrraaddiittiioonneellee  ffoollkkmmuuzziieekk..  ZZee
ssppeelleenn  ‘‘RRaawwaazzzziiee’’,,  wwaatt  zzoovveeeell  aallss  ‘‘oonnkkrruuiidd’’,,
‘‘rraauuwwiigghheeiidd  vvaann  BBrraabbaannttssee  BBooddeemm’’  bbeetteekkeenntt..
ZZiiee  ooookk  wwwwww..ffoollkkwwooooddss..nnll..

Muziek

Straatgebeuren 
IInn  ddee  wweeeekk  vvoooorr  2266  jjuullii  ffiieettsseenn  eennkkeellee  hhoonnddeerrddeenn
kkooeerriieerrss  vvaann  PPaarriijjss  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn  oomm  zziicchh  mmeett
hhuunn  ccoolllleeggaa’’ss  ttee  mmeetteenn  wwiiee  ddee  sstteerrkkssttee,,  sslliimmssttee  eenn
ssnneellssttee  ffiieettsskkooeerriieerrss  tteerr  wweerreelldd  iiss..    
NNoogg  mmeeeerr  ssttrraaaattggeebbeeuurreenn::  hheett  MMaaggiicc  CCiirrccuuss  ooffwweell
hheett  AAmmsstteerrddaammss  SSttaaddsscciirrccuuss  ddooeett  vveerrsscchhiilllleennddee
ppllaaaattsseenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  aaaann  vvaann  2277  jjuunnii  tt//mm  55  jjuullii::
wwwwww..mmaaggiicc--cciirrccuuss..ccoomm.. HHeett  pprrooggrraammmmaa  FFuuttuurree
EEvveenntt  kkeenntt  oonnddeerr  mmeeeerr  oopp  2266  jjuullii  eeeenn  ssttrreeeettppaarraaddee
oovveerr  tteecchhnnoollooggiiee,,  ddeessiiggnn,,  mmuuzziieekk  &&  eenntteerrttaaiinnmmeenntt..  
NNaa  FFiieessttaa  ddeell  SSooll  SSttrraaaatt  ((2277  tt//mm  zzoonnddaagg  2299  jjuunnii))  iiss
eerr  oopp  66  jjuullii  hheett  VViiaa  VVeennttoossaa  FFeessttiivvaall..  LLooccaattiiee::  hheett
TTeemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree  aaaann  ddee  VVoonnddeerrwweegg,,  vvaann  1144..0000
ttoott  22..0000  uuuurr..  ZZoo’’nn  vveeeerrttiigg  jjoonnggee  pprrooffeessssiioonneellee
ttaalleenntteenn  mmaakkeenn  rruuiimm  ttwwiinnttiigg  ddeessiiggnn--,,  ssttrriipp--,,
tthheeaatteerr--,,  ffiillmm--  eenn  mmuuzziieekkppeerrffoorrmmaanncceess..  HHeett
VViikkttoorriiaakkwwaarrttiieerr  kkeenntt  eeeenn  rriijjkkee  hhiissttoorriiee,,  ddaaaarroomm  iiss
ddee  ddeeeellnneemmeerrss  ggeevvrraaaaggdd  oomm  oouuddee  vveerrhhaalleenn  ttoott
lleevveenn  ttee  bbrreennggeenn..  AAaannwweezziigg  zziijjnn  ooookk  AAnnddrree  MMaannuueell
&&  DDee  KKeetttteerrssee  FFaannffaarree  ((rraaffeellccoouunnttrryy  iinn  eeiiggeenn
mmooeerrssttaaaall))  eenn  ccaarrttoooonniisstt  GGuummmmbbaahh  mmeett  zziijjnn  hhiillaa--
rriisscchhee  eenn  aabbssuurrddee  ‘‘nneett  nniieett  vveerrsscchheenneenn  vveerrhhaalleenn’’..
PPoowweerrppllaanntt  bbrreennggtt  eeeenn  lliivvee  cciinneemmaa  vvoooorrsstteelllliinngg,,
tteerrwwiijjll  oouuddee  PPSSVV--gglloorriiee  hheerrlleeeefftt  iinn  CCaafféé  ‘‘HHeett  KKaannoonn’’
mmeett oonnddeerr  mmeeeerr eeeenn  ssttrriippvveerrhhaaaall  oovveerr  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  vvooeettbbaallhheelldd  CCooeenn  DDiilllleenn..  DDaann  iiss  eerr
nnoogg  DDeessiiggnn  DDrraammaa::  ppeerrffoorrmmaanncceess  vvaann  aacchhtt  dduuoo’’ss
tthheeaatteerrmmaakkeerrss  &&  ddeessiiggnneerrss,,  ggeebbaasseeeerrdd  oopp
iinnddrruukkkkeenn  eenn  iiddeeeeëënn  vvaann  hheett  VViikkttoorriiaakkwwaarrttiieerr..  
ZZiiee  ooookk  wwwwww..vviiaavveennttoossaa..nnll..
HHeett  ZZuuiiddeelliijjkk  TToonneeeell  kkoommtt  mmeett  tthheeaatteerrffeessttiivvaall
‘‘UUttooppiiaa’’,,  vvaann  2266  ttoott  2299  jjuunnii,,  oopp  ddiivveerrssee  ppllaaaattsseenn..
TTiieenn  jjoonnggee  aauutteeuurrss  mmaakkeenn  vvoooorrsstteelllliinnggeenn  oovveerr
mmeennsseenn  iinn  eeeenn  wweerreelldd  oopp  ddrriifftt..  VVoooorr  hhuunn  uuttooppiisscchhee
vveerrllaannggeenn,,  hheett  ggeelluukk,,  mmooeetteenn  zzee  hhaarrdd  wweerrkkeenn..
ZZooaallss  iinn  hheett  sscciieennccee  ffiiccttiioonnaacchhttiiggee  ‘‘DDuuttcchhttoowwnn’’..
NNeeddeerrllaanndd  iiss  ggeettrrooffffeenn  ddoooorr  eeeenn  aalllleessvveerrnniieettiiggeennddee
vvllooeeddggoollff;;  ddee  vvlluucchhtteelliinnggeenn  wwoorrddeenn  ooppggeevvaannggeenn  iinn
eeeenn  bbiijjzzoonnddeerr  ppaarrkk  iinn  eeeenn  CChhiinneessee  zzaannddvvllaakkttee::
DDuuttcchhttoowwnn..  EErr  zziijjnn  rreepplliiccaa’’ss  vvaann  hhiissttoorriisscchhee
NNeeddeerrllaannddssee  ggeebboouuwweenn,,  zzooaallss  hheett  CCeennttrraaaall  SSttaattiioonn
vvaann  AAmmsstteerrddaamm  eenn  PPaalleeiiss  HHeett  LLoooo..  DDee  HHoollllaannddeerrss
wwoorrddeenn  vvrriieennddeelliijjkk  ddoocchh  ddwwiinnggeenndd  vveerrzzoocchhtt  zziicchh  ttee
vvooeeggeenn  nnaaaarr  ddee  wweerreelldd  vvaann  mmeenneeeerr  YYaanngg,,  ddiiee  hheenn
eeeenn  nniieeuuwwee  ttooeekkoommsstt  bbeelloooofftt..  ‘‘EEiinnddhhoovveenn  vvaann  MMiijj’’

iiss  eeeenn  tthheeaattrraallee  lleezziinngg,,  wwaaaarrvvoooorr
ttoonneeeellsscchhrriijjvveerr  AAlleexxaannddeerr
PPeetteerrhhaannss  ddee  vvoooorrzzeett  ggeeeefftt..  HHiijj
sscchhrriijjfftt  ddee  eeeerrssttee  ssccèènnee,,  lleezzeerrss
vvaann  hheett  EEiinnddhhoovveennss  DDaaggbbllaadd
mmooggeenn  hheett  vveerrvvoollgg  sscchhrriijjvveenn..  
EErr  iiss  eeeenn  ppaassssee--ppaarrttoouutt  vvaann
vviijjffttiieenn  eeuurroo  vvoooorr  aallllee  ttiieenn  vvoooorr--
sstteelllliinnggeenn..  EErr  wwoorrddeenn  ggeeeenn  lloossssee
kkaaaarrtteenn  ppeerr  vvoooorrsstteelllliinngg
vveerrkkoocchhtt  eenn  vvooll  iiss  vvooll..
VVoooorr  hheett  hheellee  pprrooggrraammmmaa  zziiee::
wwwwww..hheettzzuuiiddeelliijjkkttoonneeeell..nnll..

Doe de Dommel
EErr  iiss  eeeenn  bbiieerrmmeerrkk  nnaaaarr  vveerrnnooeemmdd,,  eerr  ssttaaaann
mmoolleennss  llaannggss,,  eevveennaallss  ddee  HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss,,  hheett
ssttaaddssppaarrkk,,  EEffffeennaaaarr  eenn  ddee  TTUU//ee  ccaammppuuss::  DDee
DDoommmmeell..  OOpp  66  jjuullii  iiss  llaannggss  ddee  ooeevveerrss,,  vvaann  zzuuiidd
nnaaaarr  nnoooorrdd  eenn  vviiccee  vveerrssaa  hheett  ffeessttiijjnn  ‘‘DDooee  ddee
DDoommmmeell’’..  DDiitt  eevveenneemmeenntt  kkeenntt  oonnddeerr  mmeeeerr  eeeenn
DDoommmmeell  PPiicckknniicckk  FFeessttiijjnn  mmeett  ffrruuiitt--  &&  ccoocckkttaaiillbbaarr,,
kkuunnssttsscchhiillddeerrss  mmeett  lliivvee  mmuuzziieekk  uuiitt  AAffrriikkaa,,
TTuurrkkiijjee,,  ddee  CCaarriibbeenn  eenn  SSppaannjjee..  BBiijj  hheett  DDoommmmeell--
ttuunnnneellttjjee  iiss  ddee  pprreemmiièèrree  vvaann  ‘‘DDee  DDaannssmmaacchhiinnee’’..
DDeezzee  iinnssttaallllaattiiee  vvaann  ddjj  &&  vviiddeeookkuunnsstteennaaaarr
JJéérrôômmee  SSiieeggeellaaeerr  bbeessllaaaatt  ddiivveerrssee  pprroojjeeccttiiee--
sscchheerrmmeenn  eenn  ssppeeaakkeerrsseettss..  DDee  ggeepprroojjeecctteeeerrddee
ddaannssbbeewweeggiinnggeenn  eenn  hheett  ggeelluuiidd  vveerrppllaaaattsseenn  zziicchh
oovveerr  ddee  sscchheerrmmeenn  aallss  rreeaaccttiiee  oopp  ddee  bbeewweeggiinnggeenn
vvaann  hheett  ppuubblliieekk..  
OOookk  ddee  TTUU//ee  ddooeett  wweeeerr  mmeeee  aaaann  ddiitt  ttwweeeejjaaaarr--
lliijjkkssee  ffeessttiijjnn..  BBiijj  ddee  ZZwwaarrttee  DDooooss  kkoommtt  eeeenn
ppooddiiuumm  mmeett  vveerrsscchhiilllleennddee  mmuuzziieekk--
ggeezzeellsscchhaappppeenn,,  bbaannddjjeess  eenn  ssttrraaaatttthheeaatteerraaccttss..
DDaaaarr  ssttaarrtt  ooookk  eeeenn  kklleeiinnee  bbeeeellddeennrroouuttee  eenn  ddee
SSttiicchhttiinngg  NNaattuuuurrkkuunnsstt  zzoorrggtt  vvoooorr  eeeenn  iinnffoorrmmaattiiee--
ssttaanndd  oovveerr  ddee  NNaattuuuurrkkuunnssttvviijjvveerr..  DDee
‘‘DDoommmmeellWWaatteerrWWaatteerrCCoolloouurrCCoonntteesstt’’  iiss  eeeenn
wweeddssttrriijjdd  aaqquuaarreelllleerreenn  oopp  mmuuzziieekk  eenn  mmeett
DDoommmmeellwwaatteerr..  SSttuuddeenntteenn  vvaann  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
hhoouuddeenn  zziicchh  bbeezziigg  mmeett  DDoommmmeell--rreeccyycclliinngg..  MMeett
ddee  rroommmmeell  ddiiee  uuiitt  ddee  rriivviieerr  wwoorrddtt  ggeevviisstt,,  wwiilllleenn
zzee  eeeenn  mmaacchhiinnee  bboouuwweenn  ddiiee  oopp  ddee  DDoommmmeell  vvaaaarrtt
eenn  ddaaaarr  ddee  rroommmmeell  wweeeerr  uuiitt  ddrreeggtt..  HHeett  oonnttwweerrpp
vvoooorr  eeeenn  ddeerrggeelliijjkkee  mmaacchhiinnee  iiss  kkllaaaarr,,  ddee  ccuurrssuuss
llaasssseenn  vvoollggtt  oopp  kkoorrttee  tteerrmmiijjnn..  SSttuuddeennttee  CCeelliinnee  ddee
WWaaaall  MMaalleeffiijjtt  mmaaaakktt  eeeenn  ddrriijjvveenndd  ggeeddiicchhtt  --  iinn
hhoouutt  uuiittggeessnneeddeenn  --  ddaatt  ììnn  ddee  DDoommmmeell  kkoommtt  ttee
lliiggggeenn..  TTiijjddeennss  hheett  tteesstteenn  eerrvvaann  bblleeeekk  ddaatt  ddee
lleetttteerrss  DDoommmmeellbbrruuiinn  wwoorrddeenn,,  eexxaacctt  wwaaaarr  zzee  oopp
hhooooppttee..
BBiijj  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm  vveerrzzoorrggeenn  ddiivveerrssee
ssttuuddeenntteennssppoorrttvveerreenniiggiinngg  aaccttiivviitteeiitteenn,,  oonnddeerr
mmeeeerr  mmeett  eeeenn  iinnddiiaanneennbbrruugg  eenn  ddee  kklliimmttoorreenn..  
ZZiiee  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  wwwwww..ddooeeddeeddoommmmeell..nnll..

John Mayall

Film

TTrraaddiittiioonneeeell  vveerrttoooonntt  PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  bbiijj
ggooeeddee  wweeeerrssoommssttaannddiigghheeddeenn  eenn  vvooll--
ddooeennddee  ddoonnkkeerrttee,,  wweeeerr  ddee  ooppeennlluucchhttffiillmmss
oopp  ddiinnssddaagg--  eenn  vvrriijjddaaggaavvoonndd  rroonndd  2222..3300
uuuurr;;  uuiitteerraaaarrdd  ggrraattiiss..  OOpp  hheett  pprrooggrraammmmaa
ssttaaaann  ssttoommmmee  kkllaassssiieekkeerrss  aallss  ‘‘TThhee
GGeenneerraall’’  vvaann  ddrrooooggkkoommiieekk  BBuusstteerr  KKeeaattoonn;;
mmaaaarr  ooookk  ‘‘KKeebbaabb  ccoonnnneeccttiioonn’’,,  eeeenn
kkoommeeddiiee  oovveerr  ttwweeee  rriivvaalliisseerreennddee  ffaasstt--ffoooodd
rreessttaauurraannttss,,  vveerrbbooddeenn  lliieeffddeess  eenn  ddee  bbeessttee
ccoommmmeerrcciiaall  ooooiitt..
EEeenn  llaaaattssttee  ttiipp,,  iinn  ddee  sseerriiee  kkllaassssiieekkeerrss::
‘‘JJoouurr  ddee  ffêêttee’’..  HHeett  iiss  ddee  eeeerrssttee  ffiillmm  vvaann  ddee
lleeggeennddaarriisscchhee  FFrraannssee  rreeggiisssseeuurr  &&  kkoommiieekk

JJaaccqquueess  TTaattii..  ZZiijjnn  ttoottaallee  ooeeuuvvrree  oommvvaatt
sslleecchhttss  zzeess  ffiillmmss  mmaaaarr  nniieetttteemmiinn  ddrruukkttee
zziijjnn  aabbssuurrddee  eenn  ssaattiirriisscchhee  hhuummoorr  eeeenn
sstteemmppeell  oopp  hheett  ssllaappssttiicckkggeennrree..  EEnn  ‘‘JJoouurr  ddee
ffêêttee’’  bbeehhoooorrtt  ttoott  ddee  bbeessttee..  KKllaassssiieekk  tthheemmaa
vvaann  TTaattii::  mmooddeerrnniissmmee  tteeggeennoovveerr  ddee  ttrraaddii--
ttiioonneellee  FFrraannssee  lleevveennssssttiijjll..  HHooooffddppeerrssoooonn
iiss  ddee  ssttuunntteelleennddee  eenn  nnaaïïeevvee  ppoossttbbooddee
FFrraannççooiiss,,  ggeessppeeeelldd  ddoooorr  TTaattii  zzeellff..  BBlliijjfftt  nnaa
mmeeeerrddeerree  kkeerreenn  eerrgg  lleeuukk  oomm  nnaaaarr  ttee  kkiijjkkeenn
eenn  hheeeerrlliijjkk  oomm  aallvvaasstt  eeeenn  vvaakkaannttiieeggeevvooeell
ttee  kkrriijjggeenn..  MMaaaannddaagg  3300  jjuunnii  eenn  88  jjuullii  oomm
1199..3300  uuuurr..  ZZiiee  vvoooorr  hheett  hheellee  pprrooggrraammmmaa
wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..

Jacques Tati
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En hoe is het in Brazilië?

Ilha de Santa Catarina is
één van de mooiste
stukjes van Brazilië en
toch heeft bijna niemand
in Nederland er ooit van
gehoord. Het enige dat
men kent is Rio, São
Paulo, de Amazone en de

favela’s (sloppenwijken).
Dit eiland is prachtig en
het telt meer dan 40 ver-
schillende stranden,
waarvan sommige alleen
via een wandeltocht van
twee uur te bereiken zijn
(zie foto).

De universiteit ligt in
Florianópolis, de
hoofdstad van de staat
Santa Catarina. Ik werk
veertien weken binnen de
sectie Engenharia
Mechânica. Mijn stage is
gerelateerd aan twee-
fasenstromingen, in dit
geval water en lucht, in
microkanalen.
Toepassingen hiervan
zijn terug te vinden in
vele gebieden van de
industrie, maar de
bekendste is de warmte-
wisselaar. Het is interes-

sant en zeer leerzaam om
na jaren theorie de opge-
dane kennis in de praktijk
te kunnen toepassen.

Brazilië is een immens
groot land, met afstanden
die niet te bevatten zijn
voor een Europeaan, laat
staan een Nederlander.
Meer dan vijfduizend
kilometer van noord naar
zuid en oost naar west.
Een busreis van acht-
honderd kilometer om je
ouders op te zoeken voor
een weekend is geen uit-
zondering. Het is een
land met grote tegen-
stellingen, zowel in
inkomen als in cultuur.
Het zuiden is redelijk
georganiseerd en een
wereld van verschil met
het noorden, waar “meer
geslapen wordt dan

gewerkt”, aldus de
Brazilianen hier.

Brazilianen zijn ont-
zettend aardig, gastvrij en
behulpzaam. Bij
aankomst, acht weken
geleden, sprak ik geen
woord Portugees. Ik had
een logeeradres voor
slechts twee weken. Nu
kan ik me aardig ver-
staanbaar maken en woon
in een huis met tien stu-
derende mannen. Met
hen struin ik feesten af,
organiseer churrasco’s
(barbecues) en ga naar
het strand in het
weekeinde.

Brazilië is het voetballand
bij uitstek en na de twee
fabuleuze overwinningen
van ‘Onze Jongens’ is
Oranje hier de gedood-

verfde favoriet. Iedere
wedstrijd geniet ik met
vele ‘vrienden’ die
bezeten zijn van Robben,
van Nistelrooij, van der
Vaart, en de andere
bekende spelers.

Na mijn stage reis ik nog

vier weken reizen door dit
fantastische land. Dit zal
lang niet genoeg zijn om
alles te zien, ik zal dus
nog een keer terug
moeten komen, ‘helaas’.

Michel Smeets, student
Werktuigbouwkunde

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.

Het waterpolotoernooi
van Nayade is afgelopen
weekeinde kopje onder
gegaan door eigen
succes. Het was zaterdag-
avond zó gezellig dat op
de vroege zondagochtend
slechts enkele teams
kwamen opdagen voor de
resterende partijen in
recreatieplas de IJzeren
Man.

Geen echte nood, want ook
de 46ste editie van het
Nayadetoernooi kende
geen competitie. Gezellig-
heid stond voorop, dus de
motivatie om zondag-
morgen vanaf acht uur het
water in te duiken, was niet
groot. De eerste teams ver-
schenen pas rond tien uur
in de ochtend. Oorzaak: het
feest in de Bunker was pas
enkele uren daarvoor afge-
sloten. Om zes uur in de
ochtend ging de bar dicht. 
“Dat moeten we volgend
jaar anders doen”, zegt
toernooicommissievoor-
zitter Debby Pfaff met

schorre stem. “Tot vier uur
in de nacht doorfeesten, is
mooi genoeg. Voor de stu-
derende deelnemers is een
weekendje doorhalen geen
probleem. Maar sommige
waterpoloërs hebben een
baan. Die kunnen niet een
hele nacht doorhijsen.” 
Het toernooi telde zowat
zevenhonderd deel-
nemers, verdeeld over zo’n
zeventig teams uit
Frankrijk, Engeland, Ier-
land, Duitsland, België en
Nederland. Het toernooi
had als ondertitel ‘Wie
scoort hier niet?’ 
Op de vraag of er nog
genoeg is gescoord, ant-
woordt de voorzitter
lachend: “Er is genoeg
gescoord, in allerlei op-
zichten.”

Grote incidenten of on-
geregeldheden waren er
niet. Enkele lolbroeken
gooiden een wc-hokje om
terwijl iemand zijn be-
hoefte deed. Verder liep de
catering niet helemaal

volgens planning. De orga-
nisatie had voor ongeveer
driehonderd deelnemers
eten ingeslagen, maar

slechts de helft van de
waterpoloërs haalde zijn
portie op. De organisatie
kan waarschijnlijk nog een

week smullen van het over-
gebleven eten./.

Studenten op surfkamp 
Studenten die hun
conditie tijdens de zomer
willen bijhouden, kunnen
overwegen om met de
Studentenzomersport
naar het Franse Mimizan-
Plage te gaan. Er zal
vooral gesurft worden.
Studentensport Neder-
land en sportraden van
Nederlandse studenten-
steden tekenden voor de
organisatie. 

De Eindhovense Studen-
ten Sport Federatie
promoot de activiteit voor
het Eindhovense studenten-
leven en dient als
vraagbaak. Het doel van de
vakantie is om studenten
goedkoop en op een laag-
drempelige manier met
golfsurfen te laten kennis
maken. 
De organisatie heeft zes
reizen van tien dagen

gepland en drie reizen van
zeventien dagen. De eerste
vertrekdatum was op 14
juni en de laatste ver-
trekdag is 16 augustus. De
prijzen variëren van 219 tot
479 euro. Daar zijn bus-
vervoer, accommodatie,
surflessen en materi-
aalhuur bij inbegrepen.
Het is de eerste keer dat
deze vakantie landelijk
wordt georganiseerd. Vorig
jaar ging er wel een groep
studenten surfen, maar dit
jaar is de eerste ‘officiële’
vakantie. 
De Studentenwintersport
is al jaren een bekend
fenomeen onder stu-
denten, met de laatste
keren rond de duizend in-
schrijvingen. 
TU/e-student Frank
Griemink en tevens hoofd-
organisator, verwacht niet
dat de aantallen van de

wintersport gehaald
worden. “We zitten nu
rond de veertig aanmel-
dingen. We hebben ons
geen doel gesteld qua aan-
tallen. Veel studenten
werken in de zomer of
hebben zelf iets gepland,
dus zoveel aanmeldingen
als bij de wintersport
zullen we niet snel krijgen.
Maar dit is pas het eerste

jaar. We willen sowieso
kijken of we volgend jaar
meer activiteiten kunnen
toevoegen.” 
De organisatie verwacht
uiteindelijk tien tot twintig
TU/e-aanmeldingen.
Inschrijven kan nog tot
zo’n twee weken voor de ge-
plande vertrekdatum. /.
Meer informatie en inschrijven:
www.studentenzomersport.nl.

Olympische droom Thêta
De Eindhovense
Studenten Roei-
vereniging Thêta wil
minstens 24 ‘high po-
tentials’ binnen halen om
te trainen voor de
Olympische Spelen (OS)
van 2012 in Londen. De
club heeft daarom nu de
actie ‘De Olympische
Droom’ gelanceerd. 

Volgens Thêta-bestuurslid
Pim van Loon is het geen
vergezochte droom. “Er
zijn genoeg voorbeelden
van mensen die in hun stu-
dententijd begonnen met
roeien en heel ver zijn
gekomen. Het grootste
voorbeeld is Dirk Lippits
die in 1995 bij ons kwam.”
Lippits, oud-student
Scheikundige Technologie
aan de TU/e, haalde in
2000 bij de Spelen in
Sydney een zilveren me-

daille in de dubbelvier. 
Om de roeitalenten te
vinden, is een website in
het leven geroepen:
www.deolympischedroom.nl
Verder hangt de club
posters op en presenteert
ze zich op 12 augustus op
de sportmarkt tijdens de
introductieperiode van de
TU/e. Het programma
moet op 24 augustus
starten. De groep moet in
2009 deelnemen aan het
Ernst & Young Klassement
voor Eerstejaars Achten en
daarna doortrainen voor de
Olympische Spelen. 
De vereniging heeft de
middelen om het op plan te
starten. Van Loon:“Voor de
laatste jaren zoeken we
naar sponsors.”/.
Meer informatie via de site.

Foto:Bart van Overbeeke

Studenten op surfkamp in 2007. 

Waterpolo met kater
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DDee  vveellee  kknnuuffffeellss,,  ddee  tthheeee--
ddooeekkeenn  eenn  ddee  wwaatteerrkkookkeerr  --
oomm  tthheeee  ttee  mmaakkeenn  --    wwiijjzzeenn  eerr
vvoollggeennss  RRuuddmmeerr  eenn  DDaavvee
sstteerrkk  oopp  ddaatt  ddiitt  eeeenn  vvrroouuwweenn--
kkaammeerr  iiss..  OOpp  ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo
zziijjnn  wwuuppppiieess  ttee  zziieenn..  DDiiee  zziijjnn
aall  ttwweeee  jjaaaarr  oouudd,,  dduuss  zzee
wwoooonntt  eerr  aall  wwaatt  llaannggeerr..  AAaann
ddee  llaappttoopp  zziieenn  zzee  ddaatt  hheett  oomm
eeeenn  vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  ggaaaatt..
ZZee  hheebbbbeenn  hheett  ggeevvooeell  ddaatt  ddee
bbeewwoonneerr  eeeenn  wwiisskkuunnddee--
ssttuuddeenntt  iiss,,  mmaaaarr  wweetteenn  nniieett
wwaaaarroomm..  HHaaaarr  ggrroooottssttee
hhoobbbbyy  iiss  mmuuzziieekk,,  ddaatt  iiss  ttee
zziieenn  aaaann  hheett  kkeeyybbooaarrdd  eenn  ddee
ppoosstteerr  vvaann  KKuurrtt  CCoobbaaiinn..  LLaatteerr
wwoorrddeenn  ooookk  nnoogg  eeeenn  ggiittaaaarr--
ttaass  eenn  eeeenn  vveerrsstteerrkkeerr
oonnttddeekktt..  VVeerrddeerr  bbeesstteeeeddtt  zzee
vveeeell  ttiijjdd  aaaann  hhaaaarr  ssttuuddiiee  eenn  iiss
zzee  aaccttiieeff  bbiijj  QQuuaaddrriivviiuumm..  NNaa
wwaatt  iinnzzoooommeenn,,  zziieenn  RRuuddmmeerr
eenn  DDaavvee  ttwweeee  bbuusssseenn  AAxxee
ddeeooddoorraanntt  iinn  ddee  kkaasstt  ssttaaaann..
OOookk  hheett  hhaannddsscchhrriifftt  oopp  ddee
ppoosstt--iitt’’ss  oopp  hheett  ccoommppuutteerr--
sscchheerrmm,,  mmaaaakktt  hheenn  aaaann  hheett
ttwwiijjffeelleenn  ooff  eerr  eeeenn  vvrroouuww
wwoooonntt..  RRuuddmmeerr  sstteelltt  ddaatt  ddee
ddeeooddoorraanntt  ooookk  vvaann  hhaaaarr
vvrriieennddjjee  kkaann  zziijjnn,,  mmaaaarr  DDaavvee

iiss  eerr  vvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  ddee
bbeewwoonneerr  eeeenn  mmaann  iiss..  BBeeiiddeenn
vveerrmmooeeddeenn  ddaatt  eerr  vveeeell  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  lliiggtt,,  ggeezziieenn  ddee
vvoooorrrraaaadd  eetteenn  ddiiee  iinn  ddee  kkaasstt
iiss  ttee  zziieenn..  RRuuddmmeerr  ddeennkktt  ddaatt
zzee  bboovveennddiieenn  wwiijjnn  iinn  hhuuiiss
hheeeefftt..  DDaavvee  ddeennkktt  ddaatt  hhiijj
ggeeeenn  bbiieerr  lluusstt;;  zzooaallss  ttee  zziieenn
iiss  aaaann  ddee  fflleesssseenn  oopp  ddee  kkaasstt
ddrriinnkktt  hhiijj  vvoooorraall  BBaaiilleeyyss..  

DDee  eeeerrssttee  iinnddrruukk  vvaann  BBaarrrryy  eenn
EElliieenn  iiss  ddaatt  ddee  kkaammeerr  ddoooorr
eeeenn  mmaann  bbeewwoooonndd  wwoorrddtt,,
wwaanntt  hhiijj  iiss  bboommvvooll..  MMaaaarr  eerr
zziijjnn  ppllaassttiicc  bbllooeemmeenn  oopp  ddee
cclloossee--uupp  ffoottoo  ttee  zziieenn  eenn  eeeenn
ppoosstteerr  vvaann  eeeenn  mmaann  oopp  ddee
oovveerrzziicchhttssffoottoo..  OOookk  ddee  vveellee
kknnuuffffeellss  ddooeenn  nniieett  eecchhtt
mmaannnneelliijjkk  aaaann..  BBaarrrryy  eenn  EElliieenn
zziieenn  ooookk  ddee  AAxxee  ddeeooddoorraanntt
eenn  vviinnddeenn  ddaatt  iinn  ccoommbbiinnaattiiee
mmeett  ddee  rroommmmeelliigghheeiidd  wweell  eerrgg
dduubbiieeuuss..  TToocchh  bblliijjvveenn  zzee  eerrbbiijj
ddaatt  ddee  bbeewwoonneerr  eeeenn  vvrroouuww  iiss..
DDee  llaappttoopp  iiss  vvaann  eeeenn  vviijjffddee--  ooff
zzeessddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  BBaarrrryy’’ss
eeeerrssttee  iinnddrruukk  iiss  ddaatt  ddee
bbeewwoonneerr  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
ssttuuddeeeerrtt,,  mmaaaarr  oopp  ddee  llaappttoopp
zziitt  eeeenn  GGEEWWIISS--ssttiicckkeerr..

OOmmddaatt  ddeezzee  ppeerrssoooonn  zzoowweell
eeeenn  llaappttoopp  aallss  eeeenn  ppcc  bbeezziitt
eenn  ddee  ddeesskkttoopp  vvaann  ddee  ppcc
nnooggaall  vvooll  ssttaaaatt  iiss  ddee  kkaannss
iieettss  ggrrootteerr  ddaatt  zzee  eeeenn  zzeessddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  IInnffoorrmmaattiiccaa  iiss..
ZZee  iiss  vveeeell  mmeett  mmuuzziieekk  bbeezziigg,,
wwaanntt  zzee  hheeeefftt  eeeenn  ppiiaannoo  eenn
eeeenn  vveerrsstteerrkkeerr..
WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iiss  zzee  aaccttiieeff  bbiijj
QQuuaaddrriivviiuumm..  OOookk  ggaaaatt  zzee  rree--
ddeelliijjkk  vvaaaakk  nnaaaarr  ccoonncceerrtteenn,,
wwaanntt  eerr  hhaannggeenn  eeeenn  aaaannttaall
kkaaaarrttjjeess  aaaann  ddee  mmuuuurr..  AAaann  ddee
kkaammeerr  iiss  ggooeedd  ttee  zziieenn  ddaatt  zzee
hheett  eerrgg  ddrruukk  hheeeefftt,,  dduuss  zzee
ddooeett  vveeeell  nnaaaasstt  hhaaaarr  ssttuuddiiee..
AAaann  ddee  mmuuuurr  hhaannggeenn
vveerrsscchhiilllleennddee  ddiinnggeenn  wwaaaarr
VViirruuss  oopp  ssttaaaatt;;  zzee  hheeeefftt  iieettss
mmeett  VViirruuss  ggeeddaaaann..  OOpp  ddee
ppoosstt--iitt’’ss  zziieenn  zzee  iieettss  oovveerr
aauuttoovveerrzzeekkeerriinngg  ssttaaaann..  AAllss
zzee  eeeenn  aauuttoo  hheeeefftt,,  ddaann  wweerrkktt
zzee  nnaaaasstt  hhaaaarr  ssttuuddiiee..  IInn  ddee
kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee  vvaasstt  bbiieerr
eenn  mmiisssscchhiieenn  ooookk  sstteerrkkee
ddrraannkk..  VVeerrddeerr  hheeeefftt  zzee
ssttaannddaaaarrdd  ssppuulllleenn  aallss  kkaaaass,,
bbootteerr  eenn  mmeellkk  iinn  hhuuiiss  eenn
ddrriinnkktt  zzee  hheeeell  vveeeell  kkooffffiiee..  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
zzeessddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa  eenn
wwaass  hheett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr
sscchhrriijjffsstteerr  vvaann  ddeezzee
rruubbrriieekk..  ZZee  iiss  aaccttiieeff
ggeewweeeesstt  bbiijj  GGEEWWIISS,,  zziitt  iinn
ddee  ffaaccuulltteeiittssrraaaadd  eenn  iiss
mmoommeenntteeeell  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj
ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  ddee
iinnffoorrmmaattiiccaa--sshhooww..  HHaaaarr
ggrroooottssttee  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn
mmuuzziieekk  --  zzee  ssppeeeelltt
aaccccoorrddeeoonn,,  ppiiaannoo,,  eeeenn
bbeeeettjjee  ggiittaaaarr  eenn  mmoonndd--
hhaarrmmoonniiccaa  --,,  ssppoorrtteenn  --  zzee
ddooeett  aaaann  hhaarrddllooppeenn,,
zzwweemmmmeenn  eenn  ssqquuaasshh  eenn
hheeeefftt  llaanngg  ggeevvooeettbbaalldd  --  eenn
sscchhrriijjvveenn..  ZZee  ssppeeeelltt
ttooeettsseenn  iinn  ssttuuddeenntteennbbaanndd
GGEERRUUIISS  eenn  mmaaaakktt  ddeeeell  uuiitt
vvaann  hheett  ccaabbaarreettdduuoo  MM™™..  IInn
hhaaaarr  kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee
aallttiijjdd  wweell  cchhaammppiiggnnoonnss  iinn
bblliikk,,  bbiieerr,,  ccoollaa  eenn  eenneerrggyy--
ddrriinnkk  eenn  vveerrddeerr  iiss  ddiiee
ggeewwoooonn  ggooeedd  ggeevvuulldd..  

Het sleutelgat

CCoolluummnniisstt

WWaaaarr  mmooeett  eeeenn  ccoolluummnn
eeiiggeennlliijjkk  oovveerr  ggaaaann??
SSoommmmiiggee  ccoolluummnniisstteenn
sscchhrriijjvveenn  oovveerr  mmaaaattsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  tthheemmaa’’ss  eenn  pprroobbeerreenn
ddaaaarrbbiijj  uuiitt  ttee  bblliinnkkeenn  ddoooorr
hhuunn  sstteelllliinnggnnaammee..  EEeenn  wweegg
vvooll  ggeevvaarreenn  wwaanntt  eennkkeell
ggooeeddee  kkeennnniiss  vvaann  zzaakkeenn  kkaann
eeeenn  ppuubblliieekkeelliijjkkee  aaffggaanngg
vvoooorrkkoommeenn..  MMaaaarr  aaaann--
ggeezziieenn  eerr  aall  ggeennooeegg
aaccttuuaalliitteeiittpprrooggrraammmmaa’’ss
bbeessttaaaann  eenn  iikk  mmee  nniieett  zzoo’’nn
mmoorraaaallrriiddddeerr  vvooeell,,  hheebb  iikk
ddeezzee  ooppttiiee  ddee  llaaaattssttee  ttwweeee
jjaaaarr  mmeeeessttaall  lliinnkkss  llaatteenn
lliiggggeenn..
OOookk  kkuunn  jjee  ddee  aazziijjnnppiisssseerr
uuiitt  ggaaaann  hhaannggeenn::  AAlllleeeenn
mmaaaarr  kkllaaggeenn  oovveerr  aalllleess  ddaatt
bbeetteerr  kkaann  eenn  ddooeenn  aallssooff  jjee
ddee  wwiijjsshheeiidd  iinn  ppaacchhtt  hheebbtt..
HHeett  kkaarraakktteerr  vvaann  eeeenn  ccoolluummnn
lleeeenntt  zziicchh  hhiieerr  uuiittsstteekkeenndd
vvoooorr..  AAlllleess  wwaatt  ggeesscchhrreevveenn
ssttaaaatt  iiss  iimmmmeerrss  wwaaaarr  eenn  ddee
lleezzeerr  kkaann  nniieettss  tteeggeenn  hheett
eeeennzziijjddiiggee  ggeekkllaaaagg  iinn--
bbrreennggeenn..
EEeenn  ddeerrddee,,  vveeeell  vveeiilliiggeerree
ooppttiiee,,  iiss  hheett  sscchhrriijjvveenn  vvaann
eeeenn  ssmmeeuuïïgg  vveerrhhaaaall  ddaatt  bbiijj
lleezzeerrss  ddee  nnooddiiggee  hheerrkkeenn--
nniinngg  oopprrooeepptt..  VVaann  eeeenn
ssiimmppeellee  ttrreeiinnrreeiiss  ttoott  eeeenn
kkaannsslloozzee  vveerrssiieerrttrruucc,,  hheett
kkaann  aalllleemmaaaall  aallss  bbaassiiss
ddiieenneenn..  HHeett  mmooooiissttee  hhiieerrvvaann
iiss  ddee  bbiijjkkoommeennddee  vvrriijjhheeiidd..
DDee  wweerrkkeelliijjkkhheeiidd  kkaann  iimmmmeerrss
aallttiijjdd  mmooooiieerr  wwoorrddeenn wweeeerr--
ggeeggeevveenn  ddaann  ddaatt  hhiijj  iiss  eenn
ttiijjddeennss  hheett  sscchhrriijjvveenn  sslluuiipptt
eerr  ddaann  ooookk  aallttiijjdd  ddee  nnooddiiggee
ffiiccttiiee  iinn..  NNoogg  mmooooiieerr  wwoorrddtt
hheett  aallss  eerr  eeeenn  lliijjddeenndd  iieettss  ooff
iieemmaanndd  cceennttrraaaall  ssttaaaatt,,  wwaanntt
iiss  eerr  iimmmmeerrss  ggeeeenn  bbeetteerr
vveerrmmaaaakk  ddaann  lleeeeddvveerrmmaaaakk??
EEnniiggee  bbeellaannggrriijjkkee  hhiieerrbbiijj  iiss
hheett  bbeeppaalleenn  vvaann  ddee  ggrreennss,,
wwaanntt  vvoooorr  ddaatt  jjee  hheett  wweeeett
kkrriijjgg  jjee  ddee  eeeerrddeerr  ggeennooeemmddee
mmoorraaaallrriiddddeerrss  aacchhtteerr  jjee  aaaann..
MMoorraaaallrriiddddeerrss,,  aazziijjnnppiisssseerrss
ooff  ccoolluummnniisstteenn  ddiiee  lleeeedd--
vveerrmmaaaakk  ggeebbrruuiikkeenn,,  zzee
hheebbbbeenn  aalllleemmaaaall  éééénn  ddiinngg
ggeemmeeeenn::  hheett  zziijjnn  aalllleemmaaaall
ppooppuulliisstteenn..  AAlllleemmaaaall
pprroobbeerreenn  zzee  eeeenn  ggooeeddee
ccoolluummnn  ttee  sscchhrriijjvveenn,,  eenn
bbeeppaaaalltt  ddee  mmeeeerrddeerrhheeiidd
iimmmmeerrss  nniieett  wwaatt  ggooeedd  iiss??
WWeell  wweeeett  iikk  ddaatt  ccoolluummnnss
aallttiijjdd  iieettss  ‘‘nniieeuuwwss’’  mmooeetteenn
hheebbbbeenn..  DDaaaarroomm  mmaaaakk  iikk
nnaaaarr  ttwweeee  jjaaaarr  sscchhrriijjvveenn  nnuu
ppllaaaattss  vvoooorr  eeeenn  nniieeuuwwee
ccoolluummnniisstt..  DDaann  kkaann  iikk  nnuu
ggaaaann  uuiittzzooeekkeenn  wwaannnneeeerr
eeeenn  ccoolluummnn  eeiiggeennlliijjkk  ggooeedd
iiss..  HHooppeelliijjkk  ggaaaann  mmiijjnn
ccoolluummnnss  ddaaaarr  eeeenn  bbeeeettjjee
aaaann  vvoollddooeenn..  EEnn  zzoo  nniieett??
DDaann  bbeenn  iikk  tteennmmiinnssttee  ggeeeenn
ppooppuulliisstt!!
DDuurraanndd  RReekkkkoo  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

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 Rudmer Buruma en
Dave van Dijk (respectievelijk tweede en derdejaars student Werktuigbouwkunde)
en van Barry Kroon en Elien Bisseling (beiden tweedejaars student Bouwkunde). Zij
bekeken twee foto’s van deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Politie controleert fietsen 
Heb je het gevoel dat jouw
fiets niet altijd op eerlijke
wijze van eigenaar is ge-
wisseld? Dan kun je ‘m de
komende tijd misschien
beter binnen laten staan.
De Eindhovense politie
controleert momenteel op
gestolen fietsen. Ze doet
dit aan de hand van
framenummers. Zo con-

troleerden agenten op 18
juni 128 fietsen. Daarvan
werden er zeven in beslag
genomen. De ‘eigenaars’
van de tweewielers werden
na verhoor heengestuurd,
laat de politie weten. De
politie wil niet zeggen hoe
lang de controles nog
doorgaan. Wel dat ‘het
voorlopig nog wel

aanhoudt’. Aanleiding zou
een toename van het aantal
fietsendiefstallen zijn.
Verder heeft het huidige
kabinet zich ten doel
gesteld het ontvreemden
van fietsen met 100.000
terug te dringen. Ter verge-
lijking: in 2006 werden in
Nederland 750.000 fietsen
gestolen./.

Cursor zoekt nieuwe 
buitenlandse stageverhalen
Een veelgelezen rubriek in de Cursor is ‘En hoe is het
in…’ Daarin vertelt een TU/e-student over zijn of haar
buitenlandse stage-ervaringen. We zoeken weer mensen
die vanaf het nieuwe collegejaar - dus vanaf september -
een bijdrage willen leveren. Weet je nu al dat je vanaf
september of later dit jaar in het buitenland zit en vind je
het leuk om je ervaringen te delen? Laat dit ons dan weten
via: cursor@tue.nl. In het algemeen geldt dat het stukje
zo’n 350 woorden mag zijn en dat we graag een foto van je
op je stageplek zien. 

Tech United met klompen naar WK voor voetbalrobots
Het WK Robocup in China
staat voor de deur. Dat
betekende voor het
Eindhovense Tech United
dat ze woensdag 25 juni
zes ‘voetbalrobots’
moesten inpakken. Om
Nederland in ere te
houden, gingen uiteraard
ook klompen mee. Het
WK wordt van 14 tot en
met 20 juli gehouden in
de Chinese plaats
Suzhou, ongeveer
honderd kilometer ten
westen van Sjanghai. 

Zes robots vervoer je niet
zomaar naar de andere
kant van de wereld. Vooraf
moesten formulieren
worden aangevraagd en dat
gaf de nodige problemen.
Het team van Tech United
demonteerde de robots
gisteren deels en plaatste
ze in zogenaamde flight-
cases . Een douanier contro-
leerde of alles in orde was. 
Tech United won eerder dit
jaar het German Open, het

officieuze Europees
Kampioenschap. Het team
heeft daarom hoge ver-
wachtingen van het WK.
Janno Lunenburg van Tech
United: “Onze over-
winning op het EK in
Duitsland is hoopgevend.
We mikken op podium-
plaatsen. De concurrentie
komt vooral van Duitsland,
Japan en Portugal.” 
Zeventien teamleden ver-
trekken 11 juli naar China.
Verder gaat een technisch
specialist uit Leuven mee.
Een kennis van het team
komt oorspronkelijk uit de
regio van Suzhou en zal bij
de praktische zaken
helpen. Tech United heeft
de afgelopen weken nog
flink aan de robots ge-
sleuteld. “Vooral de balbe-
handeling was een zorgen-
kindje. We hebben één en
ander verstevigd, zodat de
krachten minder op de
kwetsbare onderdelen
komen.”
Tech United is het enige

Nederlandse team in
China. Het team speelt in
de senior middle-size
league. In die klasse doen
zeventien teams mee.
Vorige keer behaalden de
Eindhovense robots een

derde plaats op het EK en
een vijfde plek op het WK
in Atlanta. RoboCup
ondersteunt robotica-
research en houdt robot-
voetbalwedstrijden, waar-
bij teams van zes robots

autonoom een wedstrijd
tegen elkaar spelen. De EK-
en WK-wedstrijden ver-
lopen voornamelijk volgens
de FIFA-regels./.

Foto:Bart van Overbeeke

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  ssttoopptt  mmeett  ddeezzee  rruubbrriieekk..  CCuurrssoorr  zzooeekktt  vvoooorr  ddee  nniieeuuwwee  jjaaaarrggaanngg    eeeenn  ooppvvoollggeerr
ddiiee    tteeggeenn  vveerrggooeeddiinngg  HHeett  sslleeuutteellggaatt  wwiill  ggaaaann  sscchhrriijjvveenn..  AAaannmmeellddeenn::  ccuurrssoorr  @@ttuuee..nnll..
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Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Ik weet het niet en bovendien: ik kan
het zonder bril niet zien’. Er is heel
veel dat wij niet weten, en de onwe-
tendheid heeft vele gedaanten.
Sommige dingen kunnen we niet
weten en willen we ook niet weten,
zoals onze eigen sterfdag - uitzonde-
ringen daar gelaten. Sommige dingen
willen we graag weten en daar hoeven
we alleen maar geduldig op te
wachten: wie wordt de volgende pre-
sident van de VS of welk land wordt
Europees kampioen voetballen. Weer
andere dingen zouden we wel kunnen

weten, als we maar slim genoeg waren
om erachter te komen. Dat doet zich
voor in de wiskunde: we weten niet of
er oneindig veel priemgetalparen zijn,
zoals (5;7), (17;19) en (821;823). De ver-
wachting is dat er oneindig veel zijn,
maar er is (nog) geen bewijs. In de
wiskunde zijn er legio van dit soort
‘vermoedens’. Ik had zelf ooit een ver-
moeden. Dat is bewezen door een
Deense ingenieur: “A proof of Steutel’s
conjecture”. 
Sommige dingen weten we gedeelte-
lijk. Als je met een dobbelsteen gooit
weet je niet wat er zal komen. Maar
van te voren weet je een beetje wat het
zal worden: met een kans van een

zesde krijg je een drie, en het wordt
zeker geen zeven. Als iemand een
tentamen doet, kan hij zich afvragen of
hij een voldoende zal halen, maar hij is
niet helemaal weerloos: door hard te
studeren kan hij zijn kansen ver-
beteren. Een ander soort niet weten
ligt besloten in de vraag of er leven
bestaat buiten de aarde. Geleerden
geven soms kansen aan deze moge-
lijkheid, terwijl dat volgens anderen
onzin is: het is zo of het is niet zo. 
Een vreemd soort niet weten kun je
aanduiden met ‘hoe’ of ‘waarom’. Hoe
komt het dat het vlak naast een sloot
vaak droger is dan iets verder weg?
Onbevredigend antwoord: vlak bij de

sloot kan het water makkelijker weg.
De volgende vraag is actueel in
verband met Wimbledon: waarom
spelen twee voetbalteams nooit in
bijna de zelfde kostuums en twee ten-
nisspelers soms wel? Misschien een
relikwie uit de tijd dat iedereen in het
wit tenniste. Heel verwarrend. 
Blijft de vraag waarom dit niet wordt
veranderd. 
Laatste vraag: wordt er volgend jaar
nog gezeurd in de Cursor? Wie weet!
Eén ding weten we allemaal: van
vragen word je wijs.

WWiiee:: David Ernst / 35 / maker van deze rubriek
WWaannnneeeerr::  sinds vandaag
WWaatt::  huwelijksaanzoek
WWaaaarroomm:: “Nee, ik ga niet mezelf interviewen over
deze afbeelding. Lijkt me pretty pretty clear wat het
behelst. Ik ga me dus rechtstreeks wenden tot
degene voor wie dit is bedoeld en dit nu leest:
“Skattie, Prince zou zeggen “let’s fall in love, get
married, have a baby”. Stevie doet het wat
clichématig metaforisch: “You are the sunshine of
my life.” Minnie puur en duidelijk: “Loving you is
easy cause you’re beautiful.” Allemaal waar, maar ik
doe het op zijn Davidoofs: “Blondiepondie, iedereen
mag ’t weten, van Anja tot Tanja, van Harry tot Barry,
van Marijke Boon tot Rita Hovink:  als jij lacht
verlicht je mijn  lucht. Jij ziet deze pagina in
veelvoud geplakt tegen de ramen, er is een gat uitge-
spaard waardoorheen je
de grachtwand tegenover
ons huis ziet, en ook daar
dezelfde vraag: “Wil je
met me trouwen,
Marittie?” Ik hou van u!
Draai je om, hoor het me
nog eens zeggen en zeg,
zeg, zeg, zacht, hard,
eerlijk de peerlijk:
JAAAAAAAAAAAA!!.”

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.


