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Vijftig miljoen
voor onderzoek
polymeren
De komende vier jaar steekt
het ministerie van
Economische Zaken vijftig
miljoen euro in het Polymeren
Innovatie Programma (PIP).
Een groot deel hiervan zal
besteed worden aan onderzoeksprojecten binnen de
TU/e, zo laat dr.ir. Jacques
Joosten, directeur van het
Dutch Polymer Institute (DPI),
weten.
Het PIP moet ertoe leiden dat
binnen tien jaar de toegevoegde
waarde van polymeren aan de
chemische sector is opgelopen
tot 2,4 miljard euro. De chemische sector zelf wil in die
periode zijn toegevoegde waarde
verdubbelen van 12 naar 24
miljard.
Het Dutch Polymer Institute
(DPI), een publiek-private instelling gevestigd in Kennispoort
op de TU/e-campus, ziet toe op de
verdeling van de EZ-bijdrage.
DPI-directeur Jacques Joosten
zegt dat zo’n 36 miljoen euro
bedoeld is voor onderzoek. De
resultaten daarvan moeten door
de industriële partners worden
omgezet in nieuwe producten en
processen. De resterende 14
miljoen is bedoeld om het
midden- en kleinbedrijf te
helpen met het tot waarde
brengen van de kennis die
voortkomt uit het onderzoek.
Speciaal hiervoor is in september
2007 het DPI Value Center van
start gegaan. Mkb’ers en starters
kunnen hier terecht voor ondersteuning en advies op het gebied
van onder meer R&D, marketing,
productontwikkeling en finan-

ciering. Inmiddels hebben al
ruim vijftig opdrachtgevers de
weg ernaar toe gevonden, aldus
Joosten.
Een groot deel van het onderzoeksgeld zal naar verwachting
worden ondergebracht bij onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd aan de TU/e. Met name
bij de faculteiten Scheikundige
Technologie en Werktuigbouwkunde. Volgens Joosten is dat ook
goed verklaarbaar. “De TU/e
heeft op dit gebied enorm veel
expertise in huis en is elf jaar
geleden mede-oprichter geweest
van het DPI. Dat maakt de
Eindhovense universiteit tot een
natuurlijke partner.”

‘Scheikunst’ bij promotie aan TU/e

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk
item bij het onderzoek dat de
komende vier jaar gaat plaatsvinden. Om een bijdrage te
leveren aan een duurzame chemische industrie wordt bekeken
hoe
fossiele
grondstoffen
kunnen worden vervangen door
hernieuwbare. Men wil sowieso
het gebruik van fossiele grondstoffen aanzienlijk verminderen,
door processen efficiënter te
maken, groene energie te gebruiken en afval en emissies
terug te dringen. Voor wat betreft
het hergebruik van kunststoffen
staat men nog aan het begin van
de mogelijkheden. Maar het
streven is om ook te onderzoeken
hoe kunststofmateriaal is te hergebruiken voor duurzame toepassingen.

Tijdens haar onderzoek met de elektronenmicroscoop viel het scheikundig technologe Nicole
Papen-Botterhuis op hoeveel de microscopische
structuren die ze bestudeerde lijken op plaatjes uit de
‘grote’ wereld. Zo heeft de rotskust op Madeira erg
veel weg van een weggeëtst stuk polymeer. PapenBotterhuis ging op zoek naar afbeeldingen die pasten
bij microscoopopnamen en kleedde haar proefschrift
aan met de bijzondere fotokoppels. Deze worden don derdag 11 september tentoongesteld tijdens de borrel
na haar promotiezitting.

gefabriceerde nanostructuren te bekijken.
Tijdens de borrel na haar promotie (donderdag 11 sep tember, 16.00 - 17.00 uur) worden de foto’s in het
groot tentoongesteld in De Zwarte Doos. “Ik wil laten
zien dat microscopie niet alleen functioneel is, maar
dat je er ook heel mooie dingen mee kunt laten zien”,
zegt Papen-Botterhuis.
Het is de bedoeling dat de foto’s een plekje krijgen in
het scheikundegebouw Helix.

Papen-Botterhuis deed onderzoek naar het gebruik
van polymeren in nanotechnologie. Ze liet onder
andere zien dat je polymeren prima kunt gebruiken
voor het printen van geleidende sporen op plastic
elektronica. Ook heeft ze polymeren onderzocht die
uit zichzelf op een bepaalde manier op elkaar
stapelen. Deze eigenschap kan worden gebruikt om
met de zijgroepen van de bouwstenen een bepaalde
speciale functie te vervullen. Ze maakte hierbij
gebruik van diverse vormen van microscopie om de

Linksboven: de kustlijn van Madeira, daarnaast de
rand van een stempel voor microcontact printen, die
gemaakt is door een polymere film te smelten tussen
een glasplaatje en een silicium wafer met lijnen patroon.
Linksonder: koekjes met daarnaast een mal voor het
maken van stempels voor microcontactprinten,
gemaakt door een hydrofoob polymeer te smelten
tegen een silicium wafer met dunne naalden erop.

Lees verder op pagina 5

Nanotechnoloog prof.dr. Bert Koopmans:

“Laten we de gevaren van nanodeeltjes niet hypen”
Minister Piet Hein Donner van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wil een
advies van de SER over de
mogelijkheden om blootstelling aan nanodeeltjes op de
werkvloer te voorkomen.
Prof.dr. Bert Koopmans van de
faculteit Technische Natuurkunde vindt die aandacht
terecht, maar hoopt dat het
onderwerp geen hype wordt in
de media.
Over de mogelijke risico’s van
werken met nanodeeltjes bestaat

nog veel onduidelijkheid. Mede
op grond daarvan wil minister
Donner dat het bedrijfsleven
voorzorgsmaatregelen neemt om
blootstelling van werknemers
aan deze minuscule deeltjes te
minimaliseren. Ook aan de TU/e
werken wetenschappers met
deze materie. Koopmans begrijpt
het wel dat er op politiek vlak
bezorgdheid bestaat over dit
onderwerp. De actie van minister
Donner vindt hij ook terecht.
Waar Koopmans echter bang
voor is, is dat de media met dit
onderwerp aan de haal gaan en er

meer van maken dan het daadwerkelijk is.
Koopmans: “In wezen zijn die
deeltjes er altijd al geweest, alleen
zijn we steeds beter in staat om ze
te manipuleren en om er bijvoorbeeld complexe moleculaire
systemen mee te bouwen. Over
mogelijke gevaren weten we nog
relatief weinig, maar belangrijk
is op welke wijze de deeltjes verspreid worden. Ontstaan ze in
een vaste stof, dan is er weinig
aan de hand. Maar komen ze voor
in een oplossing of in poedervorm dan moet er uiterst voor-

zichtig mee omgegaan worden.
Net zoals je met elke stof moet
doen waarvan de mogelijke
gevaren nog niet helemaal duidelijk zijn.” Waar het volgens
Koopmans op neerkomt “is het
gebruiken van je gezond
verstand, want niet alles is te
vangen
in
procedures.
Helderheid is belangrijk, maar
aandacht voor dit onderwerp
moet niet direct opgevat worden
als een teken dat er dus grote
gevaren aan verbonden zijn.”
Persoonlijk is Koopmans daar
zeker niet bang voor.

Ir. Trees Klaver, hoofd van de
dienst Arbeidsomstandigheden,
Milieu,
Veiligheid
en
Stralingsbescherming van de
TU/e, zegt het onderwerp op haar
agenda te hebben staan. “We
gaan bekijken hoe het ermee
staat aan de TU/e, en op grond
daarvan beslissen we of we er iets
mee moeten doen. Maar de uitvoering van eventuele maatregelen ten behoeve van de veiligheid ligt altijd bij de interne
veiligheidscoördinator van een
faculteit”, aldus Klaver./

.
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Erwin Muijtjens
“Ik combineer sport met denkwerk”
Rachèl Sloven
Foto: Bart van Overbeeke
Erwin Muijtjens (26) zou zo
kiezen voor een professionele
carrière als handballer,
wanneer het hem werd aangeboden. Hij is tweedejaars
van de masteropleiding Real
Estate Management &
Development. “Maar als ik
realistisch ben, ga ik voor een
maatschappelijke loopbaan. Ik
mag dan misschien een ijzeren
doorzettingsvermogen
hebben, echt talent heb ik
niet.”
Zijn moeder vond de plaatselijke
voetbalvereniging van het
Limburse Munstergeleen maar
niks en raadde zoon Erwin op
achtjarige leeftijd aan te gaan
handballen. Het werd zijn passie
en hij was nog goed ook. Op zijn
tiende ging hij naar Sittardia,
een van de topclubs van
Nederland en in seizoen
2004/2005 speelde hij bij die

club in de eredivisie. Daarna
stopte hij. “Ik zat in mijn derde
jaar Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de Hogeschool in
Heerlen en dacht erover om te
gaan afstuderen in het buitenland. Daarna wilde ik naar de
universiteit. Wanneer ik op dat
niveau was blijven spelen, dan
moest ik twintig uur per week
trainen en dat kon ik met geen
mogelijkheid met wat dan ook
combineren. Ik wilde een
diploma, om later zeker te zijn
van een baan, maar soms heb ik
best spijt dat ik niet wat langer
ben doorgegaan bij Sittardia. Ik
was graag een keer Nederlands
kampioen geworden.”
Momenteel speelt hij twee keer
per week bij amateur handbalvereniging White Demons in
Tilburg. “Ik heb geen idee hoe ze
aan mijn nummer zijn
gekomen, maar ze hebben me
tot twee keer toe gevraagd om bij
hen te komen spelen.
Uiteindelijk heb ik ja gezegd,
want ik vind het een heerlijk

spelletje. Het is wel even
wennen, van een prestatiegericht topsportklimaat naar een
gezelligheidsvereniging waar
men na afloop met zijn allen in
de kantine doorzakt en waar je
ook contributie moet betalen.
Gelukkig betalen zij gedeeltelijk
mijn reiskosten, want ik heb
geen studiefinanciering meer.”
Om toch zijn studie te kunnen
bekostigen, laadt en lost
Muijtjens vliegtuigen op
Eindhoven Airport en vervoert
hij op vrijdagnacht buitenlandse
kranten tussen Heerlen,
Brussel, Amsterdam en Parijs.
Daarnaast zit hij in de reiscommissie van studievereniging
SerVicE. “Als ik iets leuk vind,
dan duik ik er vol in en ik vind
nu eenmaal heel veel dingen
leuk. Dat ik nooit een vrije avond
heb, neem ik voor lief. Het werk
op het vliegveld is zwaar, maar er
werken veel studiegenoten en
we hebben erg veel lol en
’s nachts autorijden vind ik
heerlijk. En toen ik vorig jaar
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met de faculteit een reis heb
gemaakt naar Hong Kong, wist
ik dat ik ook voor anderen zoiets
onvergetelijks, voor weinig geld,
wilde gaan organiseren.
Wanneer ik aan de andere kant
iets niet leuk vind, dan kan ik
mezelf er maar moeilijk toe
zetten. Zo ben ik al aan mijn
derde poging bezig om mijn
Wiskunde te halen. Uit het
schakeltraject nog steeds. Dat
vak ligt me niet, maar het is het
allerlaatste struikelblok om af te
studeren. Misschien had ik
achteraf beter Vastgoed aan de
Erasmus Universiteit te
Rotterdam kunnen gaan
studeren, maar ik wilde het
technische met het economische
combineren, dus dan is dit
logischer.”
Sittardia is inmiddels opgehouden te bestaan en momenteel
worden de drie topclubs uit
Sittard (Sittardia), Geleen (V&L)
en Beek (BFC) samengevoegd
tot één topteam en een talententeam tot 23 jaar. “Ik volg die ont-

wikkelingen op de voet, want er
zit een hoop handbaltalent in die
regio. Ik had graag het businessplan geschreven, maar helaas
bezit ik niet de juiste connecties.
Of ik daar na mijn studie weer
ga spelen? Ik denk het niet. Ik
wil naar het buitenland of naar
de Randstad om te werken in het
vastgoed. Handballen zal ik er
waarschijnlijk altijd wel bij
blijven doen, maar de ambitie
om er mijn brood mee te verdienen, heb ik niet meer. Ik mis
het talent om moeilijke ballen
gemakkelijk te kunnen spelen
en ook mijn onzekerheid speelt
een rol. Ik heb trainers gehad die
mij over die drempel hebben
kunnen trekken en dan presteerde ik ongekend goed, maar er is
meer voor nodig om mee te
draaien aan de top. Ik combineer
sport met denkwerk en daar ben
ik gelukkig mee.”/

.

De week van/Wouter
Wouter Dijk is student Biomedische
Technologie. Hij was betrokken bij de
organisatie van het Hajraa Beach Event.
Dinsdag: Vandaag de laatste kleine dingen
regelen voor het Hajraa Beach Event.
Onder andere de waardecheque voor
Spieren voor Spieren maken en wedstrijdschema’s maken voor het interne toernooi.
Woensdag: ’s Ochtends om acht uur
present op het Stadhuisplein van
Eindhoven. Al snel arriveren de eerste vier
vrachtwagens met zand. Er moeten er nog
zestien komen, wat de hele dag duurt.
Ondertussen haal ik de banners van onze
sponsoren op en hang ik de grote Hajraavlag op aan het stadhuis. ’s Avonds heb ik
een oefenwedstrijd met mijn team.
Donderdag: Onze partners van de Horeca
en Pleasuregroup beginnen met het
opbouwen van de bar en de beachvolleybalvelden. Ik houd me bezig met de aan-

kleding van het plein. ’s Avonds het
interne beachvolleybaltoernooi voor
Hajraa. We hebben alle studentenverenigingen uitgenodigd een biertje op onze
kosten te komen drinken. Die opkomst
valt tegen, maar het toernooi is erg
geslaagd.
Vrijdag: ’s Ochtends zijn er clinics voor
kinderen van omliggende basisscholen.
Ze zijn allemaal heel erg enthousiast, wat
leuk is om te zien. ’s Avonds heb ik
gewoon training met mijn team, maar ga
daarna snel weer terug naar het
Stadhuisplein waar de eerste beachparty
van start is gegaan met Lucien Foort.
Zaterdag: Vandaag heb ik eerst een voorbereidingstoernooi in Nijmegen voor het
komende volleybalseizoen. In de namiddag ben ik weer op het Stadhuisplein
waar er nog gewacht wordt op oud-volleybalinternational Ron Zwerver, die de
cheque voor Spieren voor Spieren in ont-

vangst komt nemen.
’s Avonds nog
even ‘ge-beacht’
met wat oudleden.
Zondag:
’s Ochtends
met de commissie de lege
bekertjes van het
terras geraapt. Vanaf 12.00 uur sta ik naar
het topbeachvolleybal te kijken. Ondanks
de buien staat er uiteindelijk toch nog wel
redelijk wat publiek onder de parasols te
kijken. Na het opruimen, wat een paar uur
duurt, met de commissie uit eten gegaan.
Maandag: Om kwart voor acht sta ik weer
op het Stadhuisplein de vrachtwagens op
te wachten die het zand komen ophalen.
Dit loopt allemaal prima en om 16.00 uur
is het hele plein weer schoongeveegd. Het
Hajraa Beach Event zit er nu echt op!
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‘Vliegende start’ voor
Haags Brainport-kantoor

‘Zienswijze’ vertraagt bouw spaceboxen
De oplevering van 102 nieuwe
spaceboxen, die gebouwd
worden achter Potentiaal naast
al bestaande units, kent een
vertraging van twee maanden.
Vestide, het huisvestingsbedrijf voor studenten en
onderdeel van Woonbedrijf,
moest de bouw noodgedwongen staken toen er bezwaar
werd aangetekend. De officiële
bouwvergunning wordt pas
morgen, vrijdag 12 september,
door de gemeente afgegeven.
Waarom ging Vestide al aan de
slag met de bouw van nieuwe
spaceboxen voordat de bouwvergunning was afgegeven? Volgens
Harold Evers, districtmanager
van Vestide, werd hiertoe
besloten omdat de urgentie voor
een snelle oplevering zeer groot
was. “De spaceboxen zijn voornamelijk bedoeld voor de huisvesting van buitenlandse studenten die dit studiejaar aan de slag
gaan, en daarom werd in samenspraak met de TU/e besloten er
alvast mee van start te gaan. In
oktober zouden ze opgeleverd
moeten worden. Dat wordt nu
begin december”, zegt Evers. De
studenten die in de spaceboxen
hadden moeten trekken, zijn tot
de oplevering gehuisvest op
recreatiepark ‘t Wolfsven in
Mierlo.
“Omdat de spaceboxen geplaatst

De fundering van de nieuw te plaatsen spaceboxen achter Potentiaal.
Foto: Bart van Overbeeke

worden naast al bestaande units,
rekenden wij er niet op dat er
bezwaar tegen gemaakt zou
worden”, zegt Evers.
Het bezwaar, dat bij navraag bij
de gemeente wordt omschreven
als een ‘zienswijze’, werd ingediend door een oud-medewerker
van de TU/e. De spaceboxen
zouden een ernstige aantasting
van de groene zone zijn en ook
twijfelde de bezwaarmaker aan
de tijdelijke aard van het
bouwsel. Desgevraagd laat Evers
weten dat de units die er nu sinds
2005 staan, in het eerste kwartaal
van 2010 afgebroken worden.
“Dat is een harde restrictie die

geldt wanneer je ze plaatst. Daar
valt niet aan te ontkomen”, aldus
de Vestide-manager. Het bezwaar
is inmiddels ontvankelijk verklaard door de gemeente, omdat
er geen bomen gekapt worden en
omdat de huisvesting tijdelijk
van aard is.
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen zegt dat de TU/e zich de
afgelopen periode extra heeft
ingespannen om de bouwvergunning zo snel mogelijk rond te
krijgen. “Maar het blijft natuurlijk een zaak van het bedrijf
dat de spaceboxen plaatst om dat
tijdig op orde te hebben”, aldus
Roumen./

.

Superversneller CERN van start
Op woensdag 10 september
was het dan eindelijk zover: de
Large Hadron Collider (LHC) -de
ringvormige versneller van
CERN in Genève die protonen
tot ongeëvenaarde energieën
moet opzwepen- werd officieel
opgestart. De hoop is dat de
brokstukken uit de botsingen
tussen de versnelde protonen
antwoord zullen geven op een
aantal fundamentele vragen uit
de fysica.
Zo moet LHC ons uiteindelijk
meer leren over de aard van de
mysterieuze donkere materie

waar het overgrote deel van het
heelal uit opgebouwd lijkt, en op
kortere termijn hopen ze in
Zwitserland het te kwantumdeeltje te vinden waar alle
materie zijn massa aan ontleent:
het Higgs-deeltje.
In het verleden zijn er ook TU/eonderzoekers betrokken geweest
bij de voorbereidingen voor LHC.
Informaticus prof.dr. Peter
Hilbers was promotor van enkele
promovendi die gewerkt hebben
aan het in goede banen leiden van
de enorme stroom meetgegevens
die vrijkomen bij de botsingen.
“De detectoren produceren een

enorme hoeveelheid informatie.
Om de datastroom te kunnen verwerken, heb je meerdere processoren nodig, die parallel
werken. Dat is ons specialisme.”
Versnellerfysicus dr.ir. Jom
Luiten meldt dat er bij
Technische Natuurkunde geen
directe banden zijn met LHC,
maar hij volgt de ontwikkelingen
in Genève wel op de voet. Onder
meer via de live-stream op
http://webcast.cern.ch.
Al
konden ze woensdagochtend bij
CERN de enorme datastroom
veroorzaakt door nieuwsgierige
bezoekers even niet aan./

.

Het ontwerp van Kieboom voor een Afrikaans dierenverblijf in Diergaarde Blijdorp.

Kieboom rondde afgelopen
winter haar studie Structural
Design aan de TU/e af en dingt
mee naar de prijs met haar afstu-

deerproject:
een
Afrikaans
dierenverblijf voor Diergaarde
Blijdorp in Rotterdam.
Het bouwwerk biedt onderdak
aan onder meer giraffes, gazelles, trekvogels en een restaurant.
Het dak, waarvan een deel open
kan, is opgebouwd uit grote overspanningen van stalen buizen
(Cidect, de naamgever van de
award, is een organisatie van
fabrikanten van holle buizen).
Volgens Kieboom is de uitnodiging om naar China te komen
eigenlijk al de voornaamste prijs:
“Het gaat vooral om de erken-

moeten voor ons de Haagse
wereld in kaart brengen”, zo
verklaarde de PvdA’er in het
Eindhovens Dagblad.
In Matrix, het alumniblad van de
TU/e, verschijnt eind deze maand
een interview met Van Gijzel.
Hierin zegt hij onder meer dat
Eindhoven zelf aantrekkelijker
gemaakt moet worden voor na tionale en internationale kennis werkers. “De stedelijke allure
moet beter, de voorzieningen
mogen op een hoger niveau.” Als
concurrenten in de slag om de
kenniswerker noemt hij onder
meer München en Helsinski.
Foto: Phil Nijhuis

De Bruijn erelid Vereniging voor Logica

TU/e-alumna in running
voor ontwerpprijs Shanghai

Bouwkunde-alumna Saskia
Kieboom (29) reist volgende
maand af naar Shanghai. Ze
hoopt daar de Cidect Award
-een ontwerpprijs- te
ontvangen. Daarvoor moet
haar ontwerp hoger aangeslagen worden dan dat van
haar twee overgebleven concurrenten, die ook in China
aanwezig zullen zijn.

TU/e-studenten van University
Racing Eindhoven en Olympisch
zwemkampioen Maarten van der
Weijden hielpen maandag 8 sep tember de Eindhovense burge meester Rob van Gijzel bij de
formele opening van het
Brainport-kantoor in Den Haag.
Het kantoor is al sinds januari van
dit jaar in bedrijf in het gebouw
van VNO-NCW. Van Gijzel wil met
het opzetten van dit kantoor
ervoor zorgen dat het contact van
de Eindhovense bestuurders met
Den Haag verandert van ‘lobby’ in
‘relatie’. “De medewerkers daar
zijn een Haagse ‘stepping stone’
voor het bedrijfsleven hier. Ze

ning, er is geen geldbedrag aan
de prijs verbonden.” Ook zal het
ontwerp waarschijnlijk nooit zijn
te bezichtigen in Blijdorp, zegt
Kieboom. “Het is te duur om het
daadwerkelijk te bouwen.” Ze
vindt dat geen probleem. “Het is
niet de bedoeling dat je bij je afstudeeropdracht rekening houdt
met de financiën. Dan word je
beperkt in je creativiteit, en leer je
minder. Rekening houden met
wat het kost om iets te bouwen,
moet je later al vaak genoeg.”/

.

Prof.dr. Dick de Bruijn, emeritus hoogleraar Wiskunde aan de TU/e, is
vrijdag 5 september tijdens een symposium in De Zwarte Doos
benoemd tot erelid van de Vereniging voor Logica (VVL). De negentigjarige wetenschapper kreeg dit eerbetoon voor zijn bijdragen aan de
wiskunde en informatica. De Bruijn was van 1960 tot 1984 werkzaam
aan de TU/e. Op 9 juli is hij negentig jaar geworden en om dat te vieren
werd een symposium gehouden over zijn bijdragen aan de wiskunde
en informatica.

Ach en Wee
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Delta - Technische Universiteit Delft
Dr.ir. Krzysztof Ptasinski, universitair hoofddocent energie-efficiency en biomassatechnologie

“Liever kernenergie dan kolenvergassing”
Nieuwe kerncentrales zijn voor de energievoorziening
van ons land onvermijdelijk, althans volgens kopstukken van het CDA. Ruud Lubbers daarentegen pleit
voor meer aandacht voor ‘schone’ energiewinning uit
fossiele brandstoffen, zoals steenkolenvergassing.
Welke methode van energiewinning verdient de
voorkeur?
“Kernenergie heeft mijn lichte voorkeur”, zegt dr.ir.
Krzysztof Ptasinski weifelend. “Niet omdat kernenergie
beter is. Het is eerder minder erg.”
Ptasinski is universitair hoofddocent bij de faculteit
Scheikundige Technologie. Hij doet onder andere
onderzoek naar duurzame energiesystemen en de
omzetting van biomassa in energie. “De meeste elektriciteitscentrales halen energie uit steenkool door verbranding met voldoende zuurstof. Daarbij komt onder
andere koolstofdioxide en water vrij. Kolenvergassing is
een soort gecontroleerde verbranding, waarbij veel
minder zuurstof wordt gebruikt. Dit gebeurt door
zuurstof, stoom of lucht toe te voegen aan de steenkool
bij een temperatuur van boven de duizend graden. Het
mengsel van koolstofmonoxide en waterstof dat hierbij
vrijkomt, is syngas. De omzetting van syngas in elektriciteit middels een gasturbine kan voor een groter rendement zorgen dan verbranding van steenkool.
Het hoofdprobleem van zowel steenkool als syngas is dat
bij de verbranding altijd koolstofdioxide vrij komt. We
beschikken op dit moment niet over een goede methode
om de koolstofdioxide af te vangen. En als je het al
afvangt, wat doe je er dan mee? De ondergrondse opslag
van koolstofdioxide bevindt zich in een experimenteel
stadium en is heel controversieel. Ieder jaar accumuleer
je enorme hoeveelheden CO2. Stel dat je een lekkage
krijgt. Dat is een groot risico.”
“De elektriciteitscentrale in Buggenum, vlakbij Weert, is
door Shell ontwikkeld voor steenkolenvergassing. De
technologie is echter heel modern en daardoor te duur.
De winstmarge in de energiemarkt is nu eenmaal erg

klein. Nuon heeft de centrale overgenomen en experimenteert er nu met de vergassing van biomassa. De
TU/e is bij veel onderzoeken hiernaar betrokken. Bij biomassavergassing komt ook koolstofdioxide vrij, maar
omdat de gewassen waaruit biomassa wordt gewonnen
dit gas opnemen, is het netto-effect neutraal.”
“Het voordeel van steenkool is natuurlijk dat er enorme
reserves van zijn. Er is voldoende steenkool voor de
komende vierhonderd jaar, terwijl olie en gas wereldwijd
over twintig tot veertig jaar op zijn. Het grote voordeel
van kernenergie is dat er geen koolstofdioxide bij
vrijkomt. Natuurlijk is er het veiligheidsprobleem, de
vrees voor een herhaling van de ramp in Tsjernobyl.
Bovendien zit je met de opslag van radioactief kernafval.
Mijn eigen voorkeur gaat uit naar duurzame energie uit
wind, water biomassa en zonlicht. Daarin zit de
toekomst. Het zal nog veel kosten voordat we hiermee
efficiënt genoeg energie kunnen produceren, maar als
maatschappij moet je, vind ik, investeren in duurzaamheid.”
“Als ik dan toch moet kiezen tussen kernenergie en
steenkoolvergassing, heeft kernenergie mijn lichte
voorkeur. Voor het koolstofdioxideprobleem zie ik niet
zo snel echt een oplossing. De beveiligingskwestie bij
kernenergie is wat eenvoudiger op te lossen.”/

.

Oerend Hard met BSA!

Beste TU/e-stemmer en toekomstige TU/e-student,
De universiteitsraad (UR) heeft
op 30 juni jl. in grote meerderheid niet ingestemd met het
invoeren van het bindend
studieadvies, het BSA. De inhoudelijke onderbouwing hiervoor,
die helaas niet in de media verscheen (het Eindhovens Dagblad,
de openingsrede academisch jaar
en Cursor 1), willen we u niet
onthouden.
De UR is het mét de rector eens
dat:
-studenten geen jaren dienen te
verspillen en beter zo snel
mogelijk naar een plek verwezen
worden waar ze tot hun recht
komen en kunnen scoren met
hun talent;
-het ook in het belang van
docenten en de andere studenten
is, dat de TU/e energie steekt in
studenten die wél op de goede
plek zitten;
-kansloze studenten niet horen
mee te liften met goed scorende
studenten.
Deze doelstellingen worden ook
door de UR onderschreven en
waren dus geen reden om niet in
te stemmen.

En ik vind...
De UR heeft
echter ‘nee’
tegen het
BSA gezegd
omdat:
-het CvB
‘nut en
noodzaak’
van het BSA
onvoldoende heeft aangetoond;
een evaluatie van de huidige
trajecten om studenten met een
D-advies te motiveren ‘tot nietherinschrijving’ heeft niet plaatsgevonden;
-het CvB de BSA-commissie als
opdracht gaf uit te zoeken hoe
een BSA per 1 september 2009
in te voeren, alvorens na te gaan
óf BSA wel een mogelijke
oplossing was voor het probleem;
-de UR bovendien gevraagd werd
‘ja’ te zeggen tegen een zeer vaag
omschreven plan van aanpak. De
UR geeft ook in deze geen carte
blanche.
De UR heeft intensief overleg
gevoerd met de andere universiteiten (UL, EUR en UU) waar
BSA al ingevoerd is. Deze algemene universiteiten zijn qua
omvang fors groter dan de TU/e.
Hun docenten klagen nu steen

‘World of Warcraft’, ‘Call of Duty’ of ‘Dofus’.
Computergames zijn populair onder TU-studenten. Soms
zelfs zo geliefd dat de game voor de studie gaat. Gamen
lijkt een van de redenen van de hoge uitval onder studen ten. Eén op de drie bètastudenten maakt zijn studie niet
af. In Delft haakt zelfs bijna de helft voortijdig af. Vorig
jaar hield de afdeling onderwijs & studentenzaken onder
bachelorstudenten een onderzoek naar studievertragende
factoren, die vaak leiden tot uitval. Van de bijna duizend
deelnemers gaf bijna iedereen (94 procent) aan dat
sociale activiteiten een rol speelden. Ongeveer tachtig
studenten zeiden veel tijd kwijt te zijn aan gamen. Een van
hen: “Gamen is een manier om te ontsnappen aan je pro blemen. Het is een ideale uitlaatklep, omdat je even
helemaal weg bent van alles en iedereen. Studenten die
ophouden met studeren en die veel gamen, hebben vaak
andere problemen. Nu krijgt het gamen de schuld, vroeger
was dat zuipen bij je vereniging.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Student als machinist
De Groningse student Frans Rutten heeft een opmerkelijke
bijbaan. Hij is machinist op een goederentrein. Gemiddeld
draait hij drie of vier keer per week een dienst voor zijn
werkgever ACTS. Tweehonderd meter lange treinen stuurt
hij over het spoor met zijn diesellocomotief. Saai is het
nooit. De zomer is zijn favoriete periode. Van bovenaf zijn
loc heeft Rutten een goed uitzicht. Ook in het decolleté
van de vrouwelijke treinreiziger die staat te wachten op
het perron. “Vrachtwagenchauffeurs hebben de naam
vieze mannetjes te zijn. Nou, machinisten zijn erger hoor.
Neem station Zwolle. Daar mag je met veertig kilometer
per uur doorheen. Ik rij er altijd twintig, dan zie je veel
meer.”

Observant - Universiteit Maastricht
Dr.ir. Krzysztof Ptasinski. Foto: Bart van Overbeeke

‘Aan ‘t gevaor hadden zie nog
nooit gedacht. Zie waren koning
op de weg en dachten alles mag
.....’

Games bedreiging voor studie

en been over de
tijdrovende beroepsprocedures die in nagenoeg alle
gevallen gewonnen
worden door de procederende student.
Tenslotte, het doet ook de
UR buitengewoon deugd
dat de rector weet te
melden dat het ‘een klein
wonder’ is dat zijn achterban
(i.c. CvB, FB’s en alle opleidingsdirecteuren) eensgezind is over
invoering van het BSA. Echter, de
achterban van de UR beslaat zo’n
vijftig procent van de TU/epopulatie!
U bent van harte welkom op de
publieke tribune tijdens de URvergadering op maandag 22
september a.s. aanvang 16.00
uur in de Dorgelozaal van Traverse.
Universiteitsraad TU/e

Interim tentamenweek
Afgelopen augustus zat voor het
eerst sinds jaren de interim tentamenweek weer vóór de introductie. Gelukkig ben ik zelf het
stadium van tentamens doen
inmiddels gepasseerd, maar dat
wil niet zeggen dat ik geen mede-

lijden had met de mensen die wel
middenin de zomer(vakantie)
moesten zwoegen. Ik geef het je
te doen, na vier weken welverdiende vakantie gelijk weer dat
tentamen doen dat je net niet
gehaald had (waarbij dan nog
niet eens de tijd om te leren is
meegenomen).
Na wat ik heb opgevangen van
zowel studenten als docenten
zou het mij niets verbazen als
er deze interim minder aanmeldingen waren, een lager
opkomstpercentage en -ook niet
onbelangrijk- minder studenten
die het tentamen uiteindelijk
gehaald hebben. Is dit wat we
willen opofferen om een select
clubje studenten een week lang
te laten zuipen tijdens de introductie voor studentenverenigingen? Dat kan toch nooit de
bedoeling zijn? Want ook voor
iedereen die gezellig aan de
gewone introductie meedoet, is
het nog altijd beter om de
interim tentamenweek ná de
Intro te laten plaatsvinden; een
langere zomervakantie en één tot
twee weken langer om te leren.
Dus gun elke student het recht
op een fatsoenlijke zomervakantie en een eerlijke kans om
zijn/haar tentamen te halen. Is
dit nu geen simpel, maar grondig
onderzoekje waard?
Edwin Hubers,
student Technology and Policy

Ambitieus Maastricht
zoekt het in India
De opening van het academische jaar stond in Maastricht
helemaal in het teken van de nieuwe samenwerking met
India. De Universiteit Maastricht (UM) opent een eigen
kantoor in Bangalore en haalt Indiase masterstudenten en
promovendi binnen. De boodschap van Jo Ritzen, voor zitter van het College van Bestuur, was duidelijk. Haal
studenten van buiten Europa naar Maastricht voor een
masteropleiding of promotietraject, maar laat ze na het
afstuderen weer in eigen land aan het werk gaan. Dus
geen braindrain van talenten uit economisch opkomende
landen als India en China, maar braincirculation. Waarom
de UM op eigen houtje opereert en niet samenwerkt met
andere Nederlandse universiteiten? “Tja, die anderen
hebben minder hoge ambities dan wij”, meent een van de
Maastrichtse kwartiermakers die India bezocht.

Ad Valvas - Vrije Universiteit

Ontsnappen uit het kantoor
Cultuurhistoricus Remco Ensel schreef een boek over het
kantoorleven. “Ontsnappingsfantasieën zijn kantoor mensen eigen”, zegt hij. “Veel mensen hebben het gevoel
dat ze op het kantoor buiten het echte leven staan. Ik vind
het altijd opvallend hoeveel belangstelling mensen
hebben voor een collega die een camping in Frankrijk is
begonnen. Veel mensen houden hun kantoorbestaan vol
doordat ze in hun achterhoofd het idee hebben: op een
dag ontsnap ik.” Gevraagd naar zijn eigen leven op
kantoor: “Ik werk nu aan de Radboud Universiteit in een
kantoorgebouw waar het licht uitgaat als je langer dan
tien minuten stilzit. Dat gebeurt mij regelmatig omdat je
als wetenschapper nou eenmaal veel zit te lezen. Dat is
een vervelende confrontatie met je eigen kantoor bestaan.”

Cursor 11 september 2008
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Proef openstelling
De Hal in weekend

Zwakke universitaire student
moddert langer door dan hbo’er
De grootste groep studiestakers aan de universiteit
houdt er pas na het zesde jaar
mee op. In het hbo vliegen ze er
in het eerste jaar al uit. Dat
blijkt uit onderzoek van
ResearchNed naar de achtergronden van studie-uitval in
het hoger onderwijs.
De onderzoekers bekeken de
groep studenten die tussen
oktober 2004 en oktober 2005

ophielden met hun opleiding,
die zich sindsdien nergens meer
inschreven en ook geen bachelordiploma hebben.
Veertig procent van de universitaire studiestakers houdt er pas
na zes jaar mee op, terwijl slechts
een kwart dat al in het eerste jaar
doet. In het hbo gaat het er anders
aan toe. Daar komt vijfenveertig
procent van de uitvallers niet
verder dan het eerste studiejaar.
Vrijwel alle hogescholen han-

teerden in het peiljaar een
bindend studieadvies.
Gebrek aan motivatie is de meest
genoemde reden: meer dan de
helft van de afhakers had daar last
van. Ruim één op de drie zegt
onvoldoende begeleiding te
hebben gekregen en bijna evenveel afhakers zeggen dat ze de
verkeerde studiekeuze hebben
gemaakt. Toch gaven persoonlijke omstandigheden meestal de
doorslag. (HOP)/

.

Archiefmateriaal auto’s naar Helmond
Het Nederlands Centrum voor
Autohistorische Documentatie (NCAD)
verhuist deze week van de TU/e naar
Helmond. Het NCAD zit sinds 2003 in
het IPO-gebouw maar moet daar weg
omdat de faculteit Technologie
Management de ruimte nodig heeft.
Het NCAD kwam in 2003 over van de
hts autotechniek Arnhem. In vijf jaar
tijd is het archief zeven keer groter
geworden. Er zijn nu twintig vracht wagenritten nodig om tweeduizend
meter aan boeken, tijdschriften,
posters en ander archiefmateriaal
over te brengen naar PDE Automotive
aan de Steenovenweg in Helmond.
Het NCAD wilde zich niet bij de univer siteitsbibliotheek voegen, zegt
Jeroen Klitsie. Volgens de manager
van het documentatiecentrum zou
daarmee de zelfstandigheid in het
geding komen.
Op uitnodiging van de gemeente
Helmond vertrekken de twintig vrij willigers van het NCAD daarom naar
de voormalige vestiging van Volvo.
Op de eerste verdieping van het
gebouw komt een leeszaal van
honderd vierkante meter. Achterin het
pand komen de archiefkasten te
staan.
Klitsie ziet vooral nieuwe kansen.
“We zitten in de juiste omgeving,
dichtbij TNO en het Duitse TUV. De
gemeente Helmond vestigt op het
terrein een Automotive Campus waar
in 2015 meer dan tweeduizend
mensen zullen werken in de auto branche.”
Door de verhuizing wordt het archief
beter toegankelijk, denkt Klitsie. Jaarlijks raadplegen
circa vijfhonderd bezoekers uit heel Nederland de

Cambridge, de Britse topuniversiteit, probeert zichzelf via
tv-soaps als Eastenders en
Coronation Street van haar
elitaire imago te ontdoen. Ook
het populaire autoprogramma
TopGear is benaderd.
Cambridge ligt onder vuur
omdat veel studenten nog steeds
afkomstig zijn van dure privéscholen. Door genoemd te
worden in populaire tv-series, wil
de universiteit laten zien dat zij
voor iedereen toegankelijk is.
“We zoeken programma’s waar
mensen elke dag naar kijken. Je
kunt niet alleen maar van
kranten afhankelijk zijn”, aldus
een Cambridge-woordvoerder
tegen
persbureau
Reuters.
Overigens hebben de benaderde
tv-programma’s tot dusver geen
interesse in het plan.

.

Het is bovendien de vraag of vermelding in een soap voldoende is
om de kloof tussen arme en rijke
studenten te dichten. De nationale Britse studentenbond
NUS roept op tot een publiek
debat over de toegankelijkheid
van het onderwijs. Beurzen
komen nu niet terecht bij de
meest behoeftige studenten.
Bovendien dreigt het collegegeld
te worden verhoogd naar zevenduizend pond, 8.600 euro.
Britse universiteiten voelen
bovendien de hete adem van
commerciële universiteiten in
hun nek. Die presenteren zich
flitsend, maar het onderwijs is
van lager niveau. Vorig jaar kreeg
de eerste commerciële onderwijsinstelling
in
GrootBrittannië het recht om diploma’s te verstrekken. (HOP)/

.

Gay sporttoernooi op TU/e-campus
‘Smash & Splash’ is het grootste gay sporttoernooi van Zuid-Nederland
en is dit jaar van 24 tot en met 26 oktober op het terrein van de TU/e.
Ongeveer 250 internationale sporters spelen die dagen badminton,
tennis, squash en volleybal. Ook zijn er workshops conditietraining,
techniek, hardlopen, zwemmen, dansen en zelfverdediging. De organisatie is in handen van Gay Sportclub Kouros Eindhoven in samenwerking met het Sportcentrum van de TU/e.
Via de website www.kouroseindhoven.nl is het mogelijk in te schrijven.
(Advertentie)

stukken van het NCAD.
Foto: Bart van Overbeeke
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zijn. “Ook bedrijven en instellingen uit het Midden-Oosten en
China tonen steeds vaker belangstelling voor ons.”
De voortgang van PIP zal eens in
de twee jaar geëvalueerd worden
door EZ. Joosten verwacht dat het
ministerie er ook na 2012 geld in
blijft steken. “We weten eigenlijk

elk jaar wel of er voor de komende
vier jaar geld beschikbaar is. Dat
moet ook wel, want dat is ook de
periode waarin een promovendus zijn onderzoek uitvoert.
We denken nu voor de periode
2012-2016 zestig miljoen nodig
te hebben, en ik verwacht dat dat
geld er ook zal komen.”/

.

Bedrijfsplan TU/e-team wint eerste prijs
De studenten Philip Ross en Philip Mendels van
Industrial Design zijn vorige week in de prijzen
gevallen tijdens een workshop op de TU Delft. Hun
plan ‘Interactive Lighting Design’ werd door een
vakjury gekozen tot beste bedrijfsidee. De studenten, in de wandelgangen Philip2 genoemd, presenteerden hun voorstel hoe ze een LED-lamp op de
markt willen brengen. De lamp is door Ross ontwikkeld tijdens zijn promotieonderzoek. Ir. Bart de
Jong, coördinator Starters van het TU/e Innovation
Lab: “Ross was door het Lab uitgenodigd om deel te
nemen, omdat hij volgens ons beschikt over ondernemerszin. De eerste dag met lezingen was voor

Na afloop van deze proefperiode
wordt bezien of de locaties in de
weekenden permanent worden
geopend. Volgens Leo Delescen,
hoofd publieksdiensten bibliotheek, hebben de rector en STU
aangegeven dat er onder studenten behoefte is aan een weekendopenstelling.
De bibliotheek fungeert tijdens
de proef alleen als studieplek, er

zal geen dienstverlening aan de
balie plaatsvinden. Dat betekent
dat de collectie wel kan worden
geraadpleegd, maar niet wordt
uitgeleend. De balie zal -net als
’s avonds door de week- worden
bemand door student-assistenten. Het is nog niet duidelijk
hoeveel gebruik er moet worden
gemaakt van de weekendopenstelling om deze te continueren.
Delescen: “We hebben iedereen
zo goed mogelijk geïnformeerd.
Alle studenten hebben een mail
gekregen. Het is nu afwachten
hoeveel mensen van de openstelling
gebruik
zullen
maken.”/

Cambridge voor het klootjesvolk

“Steeds vaker belangstelling voor DPI”
Volgens DPI-directeur Joosten
lukt het DPI steeds beter om een
betrouwbare ‘brand’ te worden
voor bedrijven en kennisinstellingen, zowel nationaal als internationaal. Op de site van DPI zijn
een kleine veertig bedrijven en
zo’n vijftig kennisinstellingen te
vinden die inmiddels partner

In de periode van 13 september
tot en met 5 oktober zal de
centrale bibliotheek in De Hal
ook op zaterdag en op zondag
geopend zijn van 9.00 tot 22.30
uur, net als de ICTheek op de
eerste verdieping.

hem overweldigend. De tweede dag is hij vanuit
niets gestart met het vormen van een bedrijfsplan.
Enkele bedrijfsexperts en de teamcoach hebben
daarbij geholpen. Op basis van brainstormen over
markt en klanten, product en productie, businessmodel en financiën is gewerkt aan een presentatie
die uiteindelijk klonk als een klok.” Vier TU/e
teams deden mee aan de workshop ‘Oriëntatie op
ondernemerschap’ die is voor bedoeld voor de drie
TU’s en de Universiteit Wageningen. De TU/e won
tot nu toe zes van de acht keer, maar het is volgens
De Jong de eerste keer dat Industrial Design scoort.
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Detecteren van
epilepsieaanvallen
redt levens
Medische informatica/Tom Jeltes
Epilepsie is na migraine de meest voorkomende
neurologische aandoening. Van de meer dan honderdduizend
epilepsiepatiënten in Nederland is een kwart
onbehandelbaar. De zwaarste gevallen -die vaak ook nog
verstandelijk gehandicapt zijn- staan onder voortdurend
medisch toezicht. Biomedisch technologe Tamara Nijsen (29)
promoveert op 11 september bij Elektrotechniek op een
methode waarmee dat toezicht kan worden verbeterd.
Het is geen toeval dat Tamara Nijsen zich
de afgelopen jaren heeft gewijd aan
onderzoek naar epilepsie. Toen bleek dat
een van haar mogelijke afstudeeropdrachten bestond uit onderzoek naar
epilepsiepatiënten, lag de keuze voor de
hand: “Mijn broer heeft epilepsie, dus ik
had wel iets met dat onderwerp”, zegt ze.
De afstudeeropdracht bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe mondde uit in
een promotieonderzoek bij datzelfde
instituut.
Kempenhaeghe ligt vlak buiten Heeze,
ten zuidoosten van Eindhoven. Enkele
honderden mensen die lijden aan zeer
zware vormen van epilepsie verblijven
hier permanent. Daarnaast is het
centrum verantwoordelijk voor de zorg
voor nog eens tienduizenden patiënten

die lijden aan minder ernstige vormen
van deze neurologische aandoening. Veel
van de patiënten op de afdeling langverblijf zijn ook verstandelijk gehandicapt, en ze worden in de gaten gehouden
met camera’s en microfoons. Toch komt
het soms voor dat patiënten ’s nachts
door hartfalen of verstikking overlijden
tijdens een epileptische aanval. Sinds
enige jaren werkt Kempenhaeghe daarom
nauw samen met de TU/e om deze aanvallen beter te leren detecteren, zodat het
verzorgend personeel tijdig kan ingrijpen.

Enkels en polsen
Tijdens testsessies wordt met elektrodes
de hersenactiviteit (EEG) en het hartritme
(ECG) van de patiënt gemeten. Daarnaast

Tamara Nijsen. Foto: Bart van Overbeeke

Regels en normen bij artefacten in kaart gebracht
“We beseffen het vaak niet, maar álles
wat je om je heen ziet, kent meerdere
redenen waarom het eruit ziet zoáls het
eruit ziet”, stelt dr.ir. Krist Vaesen.
“Aan alle producten worden meerdere
eisen gesteld: het moet bijvoorbeeld
goed functioneren, goedkoop, origineel, gebruiksvriendelijk, duurzaam
zijn of aansluiten bij bepaalde trends.”
Vaesen promoveerde op dinsdag 9 september met zijn proefschrift ‘A philosophical essay on artifacts and norms’
waarin hij een inventarisatie maakt en
ordening aanbrengt in de eisen die bij
het ontwerpen van een product een rol
spelen.
Vaesen (1976, Herk-de-Stad, België) studeerde bio-engineering -met specialisatie
Bodemkunde- aan de universiteit in
Leuven. In 1998 studeerde hij cum laude
af en deed twee jaar onderzoek naar de
gezondheid van bossen, gebaseerd op
satellietbeelden. Hij werkte vooral aan
algoritmes om op basis van deze beelden
betere analyses te kunnen maken.
Vaesen: “Ik bleef echter zitten met een
aantal, meer existentiële, vragen waarop
de wetenschap geen antwoord kon geven.
Dus begon ik in mijn vrije tijd aan een
studie filosofie aan de universiteit
Leuven. Eigenlijk zocht ik absolute
zekerheden. Maar die bestaan niet en zijn
ook niet wenselijk, zo heb ik wel uit de
filosofie geleerd. Dat gaf zekerheid en
rust.” Vaesen studeerde in 2003 af,
wederom cum laude. In hetzelfde jaar
begon hij aan zijn promotie aan de TU/e
bij de sectie Filosofie en Ethiek van de

Techniek van de faculteit Technologie
Management.
De belangrijkste doelstelling van het
proefschrift was om een inventarisatie te
maken van de regels en eisen die een rol
spelen bij het ontwerpen van artefacten
(eindproducten) en hoofdcategorieën te
onderscheiden. Een nevendoel was om
relaties aan te geven. Het belang van het
proefschrift ligt dan ook voornamelijk in
het ordenen zelf; de categorisatie moet
een logisch en overzichtelijk model opleveren.
Vaesen las alle vakliteratuur, maar de
oogst daarvan viel enigszins tegen.
Vaesen: “Dat is niet zo raar, techniekfilosofie is immers nog een vrij jonge tak
van wetenschap. De literatuur leverde
vooral veel lijstjes op, die niet geordend
waren. Daarmee kun je geen verbanden
leggen.”
Dat het onderscheiden van de categorieën
niet zo eenvoudig was, demonstreert
Vaesen aan de hand van een lamp: “Die
moet onder andere voldoen aan een hele
reeks technische voorwaarden: 220 volt,
in een standaardfitting passen en veilig
zijn. De ontwerper moet ook rekening
houden met de verwachtingen en eisen
van de klant, dat een lamp mooi en
duurzaam is bijvoorbeeld, en dat op een
kosteneffectieve manier. Want je kunt wel
een gloeidraad van goud maken die beter
is, maar die is niet betaalbaar. Dan zijn er
nog bedrijfsspecifieke eisen, bijvoorbeeld
omdat een bedrijf zich volledig op de
jeugd richt of gespecialiseerd is in recycleerbare producten. Bovendien zijn er
ook nog impliciete regels. Zo zijn de

Dr.ir. Krist Vaesen. Foto: Bart van Overbeeke

meeste lampen niet bedoeld voor in de
open lucht, tenzij er speciale aanpassingen zijn. ISO-regels zijn verplicht en
gelden wereldwijd, andere regels gelden
alleen in een bepaald land, gebied of
bedrijf. Met andere woorden: eisen en
regels hebben niet allemaal hetzelfde
gewicht, er zijn gradaties.
Vaesen: “Het doel was om álle regels en
eisen te vinden. Ik heb heel veel gelezen
en aan collega’s gevraagd of ik alles afgedekt had. Maar je weet nooit zeker of je
compleet bent, want zo’n bewering kun je
niet testen of bewijzen. Je kunt hoogstens

het bewijs leveren dat ze niet compleet is,
door een tegenvoorbeeld vinden.”

Hiërarchie
Gaandeweg het onderzoek maakte
Vaesen een onderscheid in drie categorieën -het artefact, de ontwerper en de
gebruiker- die elk een eigen set van regels
en eisen hebben, expliciet en impliciet,
verplicht en niet verplicht. Vaesen:
“Onderling kennen deze categorieën
geen hiërarchie, die is er wel binnen de
categorieën zelf. Vergelijk het met auto’s.
Daar heb je onder meer veiligheidseisen
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worden bewegingssensoren ingezet om
de beweging van armen en benen
gedurende langere tijd te volgen. Nijsen
heeft zich gericht op de informatie uit de
bewegingssensoren. De sensoren,
zogeheten accelerometers, geven een
signaal af dat overeenkomt met de versnelling die de accelerometer ondergaat.
Ze worden met bandjes om de polsen en
enkels van de patiënt bevestigd, zodat
achteraf het bewegingspatroon van de
patiënt als een fluctuerende lijn in de
computer kan worden uitgelezen.
Het basisprincipe achter het apparaatje is
relatief eenvoudig: de sensor kan schematisch worden voorgesteld als een condensatorplaatje dat is bevestigd aan een
veertje. Door de schijnkracht die door een
versnelde beweging wordt opgewekt, rekt
de veer uit, of wordt hij juist samengedrukt. Daardoor verandert de afstand
tussen de condensator en de rest van het
systeem, en die verandering wordt automatisch omgezet in een elektrische
spanning. Door twee bestaande tweedimensionale sensoren loodrecht op
elkaar te monteren, werd een driedimensionale versie gebouwd.

Schudden en trillen
Veel epileptische aanvallen gaan gepaard
met heftig schudden en trillen van het
lichaam, wat een signaal oplevert dat door
een expert kan worden onderscheiden
van normale bewegingspatronen. Tijdens
de meetsessies werd telkens een groep
verstandelijk gehandicapte patiënten uitgerust met bewegingssensoren. Uit de
eerste analyse kwamen al meteen nieuwe
feiten naar voren, zegt Nijsen. “Het bleek
dat veel aanvallen die ‘s nachts plaatsvinden niet worden opgemerkt, terwijl
die toch gevaarlijk kunnen zijn voor de
patiënt.”
Analyse van de signalen met het oog is
een tijdrovende bezigheid, waarbij alle
verzamelde data zorgvuldig moeten
worden bestudeerd. Bovendien is het van
weinig nut als een aanval vraagt om acuut

als gordels en duurzaamheideisen zoals
de maximale CO2-uitstoot. Die zijn
beiden even belangrijk, je kunt niet
zeggen dat veiligheid belangrijker is dan
duurzaamheid. Binnen die categorieën
zelf is wel een hiërarchie. Zo is dat met
mijn indeling ook; je kunt niet zeggen dat
de eisen van de gebruiker voor een eindproduct belangrijker zijn dan die van de
ontwerper. Daarbij geldt in het algemeen
dat expliciete regels boven de impliciete
regels staan.”
Een ander probleem dat Vaesen moest
oplossen, betrof een filosofische component: de definitie van ‘norm’. In de
algemene filosofie zijn normen enkel van
toepassing op menselijke handelingen.
Ze reguleren dus menselijk gedrag en
hebben geen betrekking op objecten,
zoals artefacten. In de techniekfilosofie
wordt de term ook gebruikt, maar daar
botst de bestaande definitie met de inge-

medisch ingrijpen, bijvoorbeeld via een
injectie. Het is gelukkig mogelijk om
deze klus door speciale software te laten
uitvoeren. Nijsen heeft software ontwikkeld die uit de ellenlange signalen de
karakteristieke patronen van verschillende soorten epileptische aanvallen
herkent. Ze was wereldwijd de eerste die
hiermee aan de slag ging. “Dat was lastig,
omdat er weinig vergelijkingsmateriaal
was, maar natuurlijk ook heel spannend”,
zegt de promovenda.

Tachtig procent
Nijsen legt uit hoe de software werkt: “Ik
heb een algoritme gebruikt dat kijkt naar
de ‘jerk’ en de variantie van het signaal.”
De ‘jerk’ beschrijft hoe snel de versnelling verandert, en de variantie is een maat
voor de spreiding in het signaal. Komen
deze beide waarden boven een bepaalde
drempel, dan gebruikt de software twee
andere algoritmen, gebaseerd op typische
bewegingspatronen van epileptische aanvallen, om te kijken of er ook echt sprake
is van een aanval, en niet van een andersoortige beweging. “We hebben de
analyses van mijn programma gelegd
naast die van de experts van
Kempenhaeghe. Voor het type aanval
waarbij de patiënt enige tijd blijft trillen,
bleek de overlap honderd procent. En van
de aanvallen waarbij patiënten verstijven,
of slechts heel subtiel trillen, herkent
mijn software tachtig procent.”
Dat was goed genoeg om de mensen van
Kempenhaeghe te doen besluiten Nijsens
software ook in de praktijk te gaan toepassen. Ze hoopt dat de techniek in de
toekomst goed genoeg zal werken om
continu het bewegingspatroon van de
epilepsiepatiënt in de gaten te houden.
“Het apparaatje zou je als een soort
horloge moeten dragen. Het verstuurt
dan automatisch een alarmsignaal
wanneer een epileptische aanval begint.”
En dat zou levens kunnen redden./

.

nieurspraktijk en taalgebruik. Vaesen:
“Ontwerpers refereren vaak naar productnormen, naar ‘regels’ over hoe artefacten
zich moeten gedragen of hoe ze er uit
moeten zien. Ik heb lang geworsteld hoe
ik de term ‘norm’ moest definiëren. Als ik
me aan de regels van de filosofie zou
houden, ben ik wel consistent, maar zou
ik het hele gedeelte over het artefact
moeten weglaten en dan ben ik onvolledig. Als je het object wel opneemt in je
definitie, ga je tegen de bestaande filosofische definitie in, maar ben ik consistent
met de praktijk. Ik heb ‘norm’ uiteindelijk gedefinieerd als ‘een maatstaf
waartegen men niet alleen uitzet hoe
men moet handelen, maar ook hoe
dingen moeten zijn’. Zo heb ik de theorie
en de definitie verder toegespitst en uitgebreid.”/

.

Techniekfilosofie
Techniekfilosofie is een relatief jong vak; het eerste echte techniekfilosofische boek dateert
van 1877. Er zijn globaal twee stromingen. De continentale stroming richt zich op vragen als
‘wat doet techniek met de mens, wat is zijn invloed op de maatschappij?’. De analytische
stroming concentreert z ich op begripsverheldering, op de vraag wat we eigenlijk bedoelen
als we het hebben over ‘techniek’ of ‘technische kennis’. Vooral in Nederland wordt de
laatste twintig jaar veel onderzoek gedaan op het gebied van de analytische techniekfi losofie. Techniekfilosofie is geen onderdeel van wetenschapsfilosofie, maar staat ernaast,
waarbij de randen van deze subdisciplines van de filosofie elkaar raken. Vaesen: “Het
grootste verschil is het onderwerp: wetenschapsfilosofie houdt zich niet bezig met concrete
zaken als artefacten. Binnen de techniekfilosofie is het begrip ‘techniek’ een belangrijk
onderwerp, een verschijnsel dat we nog steeds niet helemaal begrijpen en waar we eigenlijk
nog steeds niet genoeg grip op hebben. Zo is het niet toevallig dat producten er nu anders
uitzien dan tien jaar geleden. De vraag is waar dat door komt. En welke eisen spelen daar een
rol bij? Het overzicht van mijn studie, met de taxonomie (categorisatie, red.) levert daar weer
een bijdrage aan.”

“Ik wilde weten of sociaal ondernemen wel
echt mogelijk is. Maar als je dat aan tien
mensen vraagt, krijg je tien verschillende
antwoorden.” Student Technology & Policy
Marten Witkamp besloot het grondig uit te
zoeken en van het onderwerp zijn afstudeer project te maken. “Sociaal ondernemen
hangt in tussen het klassieke ondernemen,
waarbij het om winst draait, en het maat schappelijk middenveld, dat sociale doelen
nastreeft. Het is het oplossen van sociale
problemen met een zakelijke aanpak. De
bedrijven draaien zoveel mogelijk op eigen
inkomen.” Een bekend voorbeeld is de
Grameen Bank, die microkredieten verstrekt
in ontwikkelingslanden.
In Nederland is sociaal ondernemen nog niet
zo groot. Witkamp: “Het zijn vooral eenmans zaken en kleine bedrijven, zoals Band op
Spanning. Bedrijven betalen ze om de
bandenspanning van het wagenpark op peil
te houden. Milieuwinst en economische winst
gaan daar goed samen.”
Witkamp onderzocht hoe het sociaal onder nemen in Nederland kan groeien zonder zijn
kernwaarden te verliezen. “Je ziet bij Ben &
Jerry’s-ijs dat het moeilijk is vanuit een kleine
niche door te groeien naar een grotere markt,
zonder concessies te doen. De ingrediënten
moesten biologisch en lokaal geproduceerd
zijn. Dat laatste was niet vol te houden toen
Unilever ze overnam.”
Witkamp bezocht bedrijven en hun investeer ders. Hij kwam tot de conclusie dat het veld

moet professionaliseren: “De tijd van de
cowboys is voorbij, het is tijd om diplomaat
te worden.” Hij legt uit welke problemen
kunnen ontstaan als de ondernemingen
groeien. “Er ontstaat spanning tussen het
maatschappelijk middenveld en de sociale
ondernemers. Ze pakken dezelfde sociale
problemen aan. Goede doelen en verenigin gen leven van donaties en subsidies. Maar
waarom zouden mensen nog doneren, als een
bedrijf datzelfde probleem zonder extra
steun kan aanpakken?” Nu is die concurren tie door de schaal van het sociale onder nemen nog geen probleem, maar dat zou wel
kunnen komen. Witkamp adviseert ook dat
sociale ondernemingen een eigen rechtsvorm
krijgen. “In België en het Verenigd Koninkrijk
is die er al. Er komt wel een rechtsvorm ‘maat schappelijke onderneming’ aan, maar in de
uitvoering slaat Nederland de plank daar
helaas mis.” Witkamp schreef twee papers
waarin hij zijn onderzoek presenteerde. Hij
hoopt ze te kunnen publiceren. Mensen die
meer willen weten over sociaal ondernemen,
raadt hij het boek How to Change the World Social Entrepeneurs and the Power of New
Ideas van David Bornstein aan. “Dat boek was
voor mij de trigger. Dat was het moment dat
ik wist dat ik er zelf ook iets mee wilde doen.
Ik heb al ideeën, ik hoop dat dat goed
uitpakt.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
VROM zoekt duurzame terrasverwarming
De herfst is begonnen en de temperatuur daalt. Voor rokers is in de kroeg geen plek meer,
zodat terrasverwarming een ‘hot item’ is geworden. Maar erg milieuvriendelijk is een terras
op kamertemperatuur natuurlijk niet. Daarom roept het ministerie van VROM ondernemende
studenten op om creatieve en duurzame ideeën voor terrasverwarming in te sturen. De
winnaar krijgt tienduizend euro als impuls om het concept samen met het bedrijfsleven te
ontwikkelen. De prijsvraag is door minister Jacqueline Cramer uitgeschreven in samen werking met het duurzaam studentennetwerk LHUMP en Enviu, een internation aal jongeren netwerk voor duurzame innovatie. Voor meer informatie: www.lhump.nl/prijsvraag.

Slaaptherapie effectiever dan medicijnen
Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen hebben voor het eerst
aangetoond dat slapeloosheid gepaard gaat met veranderingen in de hersenen. Het blijkt
dat patiënten die lijden aan slapeloosheid verminderde activiteit vertonen in hersenge bieden die betrokken zijn bij cognitie f functioneren. Verbazingwekkend genoeg blijken de
patiënten tijdens tests wel beter te presteren dan gezonde proefpersonen. Dat schrijven de
onderzoekers deze maand in het tijdschrift Sleep. Een ther apie die niet gebaseerd was op
medicijnen, maar op een combinatie van lichaamsbeweging, lichtbehande ling, cognitieve
gedragstherapie en manipulaties met de lichaamstemperatuur, bleek het slaapgedrag van
de patiënten te bevorderen en de hersenactiviteit te normaliseren. De gebruikte functionele
hersenscans kunnen volgens de onderzoekers nu worden ingezet bij het vaststellen van de
invloed van slape loosheid op het dagelijks functioneren en voor het ontwikkelen van een
optimale therapie om de slaap te verbeteren.
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Thuis wonen…
Op kamers of niet
Het begin van een nieuw studie
verhoogde vraag naar kamers.
blijven ze in de vertrouwde oude
ze de sprong om op kamers te g
over hun
Vraag naar kamers stabiliseert
Vestide, studentenhuisvester in Eindhoven, heeft 2.700 wooneenheden, waarvan er twee duizend voor ‘reguliere’ studenten zijn bedoeld. De overige eenheden zijn voor ‘short
stayers’; studenten of medewerkers die tijdelijk een kamer nodig hebben. In de periode
2003-2007 heeft Vestide duizend wooneenheden toegevoegd. De komende jaren zullen er
nauwelijks nieuwe eenheden komen, omdat die noodzaak er volgens Vestide niet is.

Foto: Bart van Overbeeke

“Ik wil de wc niet met
tien mensen delen”
Ze nam het tijdens haar tweede studiejaar even in overweging, maar Lonneke
Bakx (21) was er snel uit: ze hoeft niet
zo nodig op kamers. Inmiddels reist de
vierdejaars studente Technische
Bedrijfskunde al meer dan drie jaar op
en neer van Oirschot naar Eindhoven.
Het reizen bevalt Bakx prima. Een enkele
reis kost een uur reizen met bus en trein,
maar, zo klinkt het nuchter, “zo ver weg is
het niet.” Het trekt haar totaal niet om op
kamers te gaan. “Ik heb geen zin om in
zo’n hok te zitten. Al die taken die je moet
verdelen en waar dan weinig van terecht
komt. Misschien ben ik wel kieskeurig,
maar ik wil de wc niet met tien mensen
delen.”
Mogelijk is het deels ook gemakzucht,
overpeinst ze. “Ik heb alles tot mijn
beschikking. Ik zet thuis wel eens een
wasje aan of ruim de vaatwasser uit. Maar
het is niet zo dat ik heel het huishouden
doe. Dat moet uiteraard wel als je op
kamers zit. Bovendien is thuis wonen
goedkoper. Ik kan het geld later beter
gebruiken voor een mooi appartement.”
Lonneke heeft niet het idee dat ze iets
mist van het Eindhovense studentenleven. “Ik zie het echt niet als een beperking. Ik kan gewoon stappen. Ik neem de
laatste trein naar huis of ik blijf bij

iemand pitten. Soms carpoolen we en is
iemand de Bob. Ik kan zelfs af en toe ons
pap bellen om me op te halen. Moet ik het
wel op tijd aankondigen. Ik vind het leuk
om me in Eindhoven niet alleen op de
studie te storten, er is meer. Maar ik hoef
niet bij ieder feestje te zijn.” In de ‘grote
stad’ wonen vindt Lonneke sowieso maar
niks. “Al die sirenes en toeterende auto’s.
Een buitenwijk is oké, maar het liefst
woon ik in een groter dorp.”
Ze vindt het totaal geen probleem om bij
haar ouders te wonen, integendeel. “Ik
heb het goed thuis. Waarom zou ik
weggaan? Ik kan altijd mijn ei kwijt. Als
ik iets grappigs heb meegemaakt, kan ik
dat snel aan iemand vertellen. Ik kan
mijn ouders raadplegen als ik ergens mee
zit. Als ik vervelend word, roepen ze wel:
‘ga toch op kamers’!”
Tip van Lonneke: “Ben je eerstejaars, kijk
dan eerst rustig of je bij de juiste studie zit.
Als je meteen op kamers gaat en je studie valt
tegen, dan is dat rot. Beantwoordt de studie
aan je verwachtingen en ben je het heen en
weer reizen moe, dan lijkt het me logisch om
op kamers te gaan. Ook is het handig als je
zin hebt om bij zoveel mogelijk feesten te
zijn. Ben je het reizen niet beu en heb je het
goed naar je zin, blijf dan lekker thuis
wonen.”

Volgens Vestide verschuift de woonwens van
studenten. Uit een recent nieuwsbericht van
de huisvester blijkt dat studenten steeds
vaker om zelfstandige woonruimte vragen.
Zo’n dertig procent van de ruim 2.700
eenheden die Vestide verhuurt, zou eigen
voorzieningen als badkamer, keuken en toilet
hebben. Studenten die een woning via Vestide
zoeken, moeten momenteel rekening houden
met een wachttijd van zes tot acht maanden
voor een studentenkamer en van tweeënhalf
jaar voor zelfstandige woonruimte.

Aantallen in- en
uitwonende studenten
Volgens cijfers van de IB-groep stonden 1.937
TU/e-studenten in januari 2007 als inwonend
genoteerd. Dat wil zeggen dat ze bij hun
ouders staan ingeschreven. Studenten met
een uitwonende beurs (degenen die niet meer
bij hun ouders staan ingeschreven) waren er
op die peildatum 3.944. Ter vergelijking; de
universiteit van Delft heeft 2.557 inwonende
studenten en 8.255 uitwonend inge schrevenen.
Cijfers van 2008 zijn nog niet bekend.

“Zie ik de Dom, dan ben ik thuis”
Zijn hart heeft altijd bij de Randstad
gelegen. Gordon Tiemstra (20), derdejaars student Industrial Design, geniet
dagelijks als hij vanuit de trein de contouren van Utrecht ziet opdoemen. “Als
ik de Dom zie, ben ik weer thuis.”
Tussen de Eindhovenaren voelt de
student, die bij zijn ouders in
Nieuwegein woont, zich minder
vertrouwd. “Het is toch een andere
cultuur. Ik zie hier veel dezelfde types
rond lopen - vooral mannen. Ik ben niet
negatief over Eindhoven, maar voel me
meer op mijn gemak in Utrecht en
omgeving.”
Tiemstra vindt het heerlijk om in de trein
te stappen. “Je ontmoet iedere keer
nieuwe mensen. Je ziet van alles.
Bovendien kan ik mijn huiswerk doen,
zodat ik ’s avonds meer tijd heb voor
leuke dingen. En ach, als de trein vertraging heeft, wacht ik rustig.” Tiemstra
vindt dat hij zijn tijd efficiënter benut dan
studenten op kamers. “Anderen kijken
drie uur televisie, waar ik studeer of mijn
vriendin bezoek.” Nog een voordeel: door
in Nieuwegein te blijven wonen, kan hij
zijn vriendin vaker zien.
Aan het studentenleven mist hij bar

Foto: Maarten van den Haak

weinig. “Ik kan goed met iedereen
overweg, maar ben geen type dat elke
avond een biertje met zijn studiegenoten
drinkt. Ik kan er niet goed tegen als
medestudenten op vrijdagochtend brak
een presentatie houden. Zelf wil ik dan
helder zijn. Ik vind veel studentenhuizen
onhygiënisch. Om rust in mijn drukke
hoofd te houden, heb ik structuur in mijn
omgeving nodig. Dat gaat moeilijk met

dertig fietsen
op de gang.”
Nog een reden
om niet op
kamers te gaan:
“Ik spaar
schoenen en
heb thuis zo’n
honderd paar
staan. Ik zou
niet weten waar
ik die moet
laten als ik op
kamers woon.”
Bij zijn ouders
wonen is geen
probleem. “We
laten elkaar
behoorlijk vrij.”
Toch is het niet
ondenkbaar dat Gordon over een paar
maanden op kamers gaat. “Maar dan wel
in Utrecht, niet in Eindhoven.”
Tip van Gordon: “Doe wat je zelf wilt en laat
je niet beïnvloeden. Ga niet op kamers omdat
je vrienden het doen. Zorg er wel voor dat je
genoeg contacten legt, daar heb je altijd wat
aan.”

Voor- en nadelen
+ Je hoeft niet een heel huishouden
in je eentje te runnen.
+ Je kunt wat makkelijker en
sneller je ei kwijt bij bekende
personen.
+ Je houdt makkelijker
contact houden met vrienden
thuis.
+ Reizen met het openbaar
vervoer kan ook leuk zijn. Je
ziet en hoort van alles.
Bovendien kun je in die tijd bij voorbeeld je huiswerk maken.

Voor- en nadelen va
+ Je bent op jezelf aangewezen en
leert een hoop. Op huishoudelijk vlak,
maar ook sociaal.
+ Je bent wat langer op één plek
en bent je niet aan het haasten
om op tijd thuis of op de
universiteit te zijn.
+ Je hoeft geen rekening te
houden met reistijden.
+ De tijd die je normaal
gesproken kwijt bent aan het
reizen, kun je nu anders besteden.
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of op kamers?
t?/Judith van Gaal
ejaar betekent als vanouds een
Studenten staan voor de keus:
rlijke omgeving wonen of wagen
gaan? Vier studenten vertellen
n keuzes.
Op kamers, wat kost dat?
Uit recent onderzoek van Kamernet blijkt dat een kamer huren in Eindhoven in een jaar tijd
tien procent duurder is geworden. In 2007 moest een kamer in Eindhoven gemiddeld 249
euro per maand opbrengen. Na een meting door Kamernet.nl in juni 2008 bleken de prijzen
met 10,4 procent omhoog geschoten tot 275 euro per maand. Woonruimte in Eindhoven is
nog wel altijd relatief goedkoop. Amsterdam blijft de absolute koploper met een gemiddelde
huurprijs van 421 euro per maand. Gevolgd
door Rotterdam (36 5 per maand) en Utrecht
(352 euro per maand).
Vestide, studentenhuisvester in Eindhoven,
vraagt gemiddeld 184 euro voor een kamer met
gedeelde voorzieningen. Dit bedrag is
exclusief servicekosten en gas, water licht. De
gemiddelde huurprijs voor een kamer met
eigen voorzieningen is 270 euro (kale huur).

Eindhoven studentenstad
De gemeente en de onderwijsinstellingen
willen dat Eindhoven zo snel mogelijk een
dynamische studentenstad wordt. Beiden
hebben hierover een nota geschreven. Meer
studenten zouden zich in de stad moeten
vestigen. In de TU/e-nota is sprake van de
ambitie om over twaalf jaar vijftienduizend
studenten binnen de gemeentegrenzen te
hebben. Nu is dat ongeveer de helft. De
gemeente streeft onder meer naar een betere
zichtbaarheid van studenten. Een raads voorstel om ouderejaars als buddy’s aan te
wijzen die eerstejaars wegwijs moeten maken
en de voordelen van op kamers gaan moeten
tonen, is voorlopig afgewezen. Het zou te
betuttelend zijn. De politici vinden bovendien
dat bestaande initiatieven moeten worden uit gebouwd, voordat nieuwe plannen worden
gelanceerd.

Foto: Bart van Overbeeke

“Ik ben stukken
zelfstandiger geworden”
“Ik wilde meer vrijheid. Thuis botste het
soms en dat wekte irritatie op aan beide
kanten. Als ik mijn familie nu bezoek, is
het juist leuk. Je hebt die dagelijkse
frustraties niet meer.” Steven Boesveld
(23), tweedejaars student Technische
Innovatiewetenschappen, woont sinds
augustus 2007 in een studentenhuis.
Boesveld komt oorspronkelijk uit Aalten,
een plaatsje bij Doetinchem in de
Achterhoek. Qua reistijd naar Eindhoven
niet goed te doen. Waarom zo ver weg
studeren? “Ik wilde een technische studie
doen. Deze universiteit sprak me het
meest aan, onder meer vanwege het
studieprogramma met een verplicht
buitenlands semester. Bovendien was ik
in veel steden al eens geweest, zo leer je
een nieuwe omgeving kennen.” Hoewel
Eindhoven Boesveld bevalt, mag er van
hem best wat meer gebeuren op
studentengebied. “In andere studentensteden vind je restaurants met studentenhapjes. Hier nauwelijks. De stapavonden
hebben hier weinig om het lijf.”
Boesveld vindt het vooral goed voor zijn
persoonlijke ontwikkeling dat hij op
kamers is gegaan. “Je bent op jezelf aan-

gewezen. Je hebt er wat durf voor nodig.
In het begin was het ook wel eens
moeilijk. Je kunt ervoor kiezen om op je
kamertje te blijven zitten of om erop uit
te gaan. Ik heb dat laatste gedaan.
Inmiddels heb ik via het sporten en de
universiteit vrienden gemaakt.” Hij heeft
veel meer rust sinds hij op kamers zit. “Ik
ga niet meer ieder weekend naar huis.
Dan loop ik naar de markt of ik doe niks.”
Toch ziet hij nog wel een paar nadelen
aan het op kamers wonen. “Ik vind het
jammer dat ik mijn vrienden in Aalten
minder zie. Het huishouden neemt tijd
in beslag. Het kost een hoop geld, dus
vaak moet je erbij gaan werken. In een
studentenhuis kun je een hoop lawaai
hebben, ook ’s nachts.”
Al met al staat hij voor tweehonderd
procent achter zijn beslissing. “Ik ben
stukken zelfstandiger geworden. Je wordt
er sociaal sterker van en in het huishouden word je beter. Ik heb onlangs
voor het eerst zelf de ramen gelapt.”
Tip van Steven: “Ik merk dat vooral
eerstejaars zich bij kijkavonden anders
voordoen dan ze zijn. Blijf alsjeblieft jezelf,
dat is het beste.”

“Ik hecht nu veel meer waarde aan groente en fruit”
n van thuis wonen

an op kamers wonen
+ Je kunt wat makkelijker tot laat
stappen.
- Je moet het huishouden doen.
- Je ziet je vrienden en familie
thuis waarschijnlijk minder
frequent.
- Je bent waarschijnlijk duurder uit
dan thuis.
- Je hebt niet altijd iemand direct
in de buurt aan wie je je verhaal
kwijt kunt.

Mike Wilmer (20), derdejaars Elektrotechniek, heeft sinds april 2007 weer
rust in zijn leven. Daarvoor was hij
dagelijks tweeënhalfuur kwijt aan het
op en neer reizen van Velden -een
dorpje bij Venlo- naar Eindhoven.
“Ik vond de overgang van thuis wonen
naar op kamers gaan heerlijk. Als je reist,
moet je vroeg opstaan en mis je de
kritieke uurtjes aan slaap. Je avond is zo
om, omdat je laat thuis bent. En steeds
die stress om de trein te halen. Eerst
werkte en sportte ik in Velden, nu doe ik
dat in Eindhoven.” In de vechtkunst
aikido kan hij zijn energie goed kwijt. “Je
leert daarmee op jezelf en anderen vertrouwen. Het helpt mij ook om fris tegen
een probleem aan te kijken.”
Van studenten wordt vaak gezegd dat hun
eetstijl te wensen overlaat, eenmaal onder
moeders vleugels vandaan. Wilmer is
daarop een uitzondering. “In het begin at
ik vrij ongezond, maar na een paar weken
was ik dat echt beu. Ik hecht nu veel meer
waarde aan groente en fruit.” Nog een
voordeel van het op kamers gaan: “Ik ben
actiever geworden aan de universiteit. Ik
heb meer sociale contacten kunnen opbouwen en onderhouden. Het is nu ook
extra fijn om thuis bij mijn ouders te
zijn.”

Meer vrijheid en zelfstandigheid, dat zijn
grote pluspunten voor Wilmer. “Je kunt
zelf bepalen hoe laat je ergens heen gaat.
Je bent niet meer gebonden aan treintijden.” Eindhoven bevalt hem prima.
“Het is goed dat de gemeente en de universiteit zich bezighouden met
Eindhoven studentenstad. Het is alleen
maar in het voordeel van studenten als er
van alles gebeurt. Ik ben muziekliefhebber en er zijn genoeg festiviteiten en

optredens. In Venlo heb je minder initiatieven.” Wilmer ziet weinig nadelen aan
het op kamers gaan. “Ik vind het alleen
irritant om de keuken te poetsen.”
Tip van Mike: “Kijk de situatie eerst even
aan, voordat je beslist. Het is een persoonlijke
keuze. Ik kan het wel aanraden om op
kamers te gaan. Je wordt er een stuk zelfstandiger van.”

Foto: Bart van Overbeeke

+ Waarschijnlijk ben je goedkoper uit
dan op kamers (afhankelijk van wat je
ouders voor bijdrage van je vragen).
+ Je hebt naar verwachting meer ruimte
dan op kamers.
- Je zult je aan de regels van je
ouders moeten aanpassen.
- Het is wat moeilijker om je voor
honderd procent in het studentenleven
te storten. Activiteiten ’s avonds
kunnen lastig zijn.
- Je hebt waarschijnlijk meer reistijd
dan je zou hebben als je op kamers zit.
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Onder moeders
vleugels vandaan
Mark Hoogendoorn van ISAAC.

Voor de tweede maal op rij is het
Eindhovense ict-bedrijf ISAAC genomineerd voor de verkiezing van de vijftig
snelstgroeiende technologiebedrijven in
Nederland, de Technology Fast 50. Vorig
jaar eindigde het bedrijf op de 27ste
plaats. Die plaats is te danken aan de 824
procent omzetgroei die ISAAC de afgelopen vijf jaar realiseerde.
ISAAC staat voor Internet Strategy And
Automation Company. Het bedrijf realiseert, beheert en ontwikkelt software en
websites voor detailhandel, financiële
dienstverleners en semi-overheid. Het is
in 1999 opgericht door drie TU/e’ers die
een jaar later afstudeerden bij Bedrijfskundige Informatica en Technische
Informatica. Een van hen is Mark
Hoogendoorn. “Wij hebben destijds
gebruik gemaakt van de TOP-regeling,
het stimuleringsprogramma voor starters
van een technologiebedrijf. Er waren een
stuk of tien onderdelen waarbij hulp werd
geboden, maar voor mij was alleen de
huurregeling interessant.” Mede-ISAACoprichter Harm van Beek heeft daarnaast
ook begeleiding van een coach en een
lening ontvangen.
Een aspirant-ondernemer met een innovatief idee kan via TOP onderdak op de
campus krijgen, een lening van twaalfduizend euro en beschikking over
mentoren en faciliteiten van de universiteit. Voor de renteloze lening van de
Rabobank, alleen verkrijgbaar voor afgestudeerden, staat de TU/e garant. Met
duizend euro in de maand kan een starter
zich helemaal richten op zijn bedrijf en
hoeft hij niet bij te verdienen om zijn
dagelijkse boodschappen te kunnen
betalen, zo is het idee.
Hoogendoorn en kompanen Max
Hufkens en Harm van Beek volgden de
ondernemerscolleges van professor Leo
Verhoef. De hoogleraar Ondernemerschap in kleine en middelgrote organisaties liet de studenten onder andere een
businessplan schrijven. Daarop kregen
Hoogendoorn, Hufkens en Van Beek voor

TOP-regeling/Norbine Schalij
Foto/Bart van Overbeeke
Een van de instrumenten van de TU/e om technostarters op
weg te helpen, is de TOP-regeling. TOP staat voor tijdelijke
ondernemersplaats. Daar komen ieder jaar een stuk of tien
bedrijfjes uit voort, de een wat succesvoller dan de ander.
Sommigen verliezen na het uitslaan van de vleugels alle
contact met de TU/e en beseffen dat het vertrek van de
campus ook nadelen met zich meebrengt. Cursor sprak met
twee spin-off bedrijven van het eerste moment. ISAAC en
Silver Arrows kunnen zich beide goed redden, maar de eerste
wenst de banden met de TU/e toch weer aan te halen.
ISAAC onder gunstige voorwaarden een
plek in het Multimediapaviljoen (MMP).
“Het gebouw was gevuld met kleine
ondernemingen en het voordeel was dat
je elkaar dagelijks ontmoette en elkaar op
ideeën kon brengen”, zegt Hoogendoorn.
De huidige 33 werknemers (en de gewenste 17 extra personeelsleden in 2009) van
ISAAC pasten niet meer in hun ‘babykamer’ in het MMP. Het bedrijf verliet in
2006 de campus voor een groot pand
tegenover het Parktheater aan de
Elzentlaan. ISAAC wil zichtbaar zijn voor
zijn klanten en de blauwe gevelvullende
letters moeten daarbij helpen. Het is
Hoogendoorns hoop dat Eindhovenaren
over een tijdje schouwburgbezoekers de
weg wijzen met de woorden: “dat ligt
tegenover ISAAC.”

Nadeel
Voor ISAAC zit er ook een nadeel aan de
nieuwe huisvesting; er is geen aanloop
van TU/e-studenten. “We kunnen TU/estudenten een goede plek bieden om
stage te lopen of af te studeren. We
spreken dezelfde taal en in tijden van een
krappe arbeidsmarkt is ieder contact met
mogelijke werknemers meegenomen.”
Daarom is Hoogendoorn plannen aan het
bedenken om de banden met de TU/e aan

te halen. “Ik denk aan gastcolleges over
het starten van een eigen bedrijf en aan
prestigieuze afstudeerprojecten voor informaticastudenten. Dan maken ze
kennis met het echte Java-programmeren.” Ook stagiairs van de TU/e zijn
welkom bij ISAAC.
Hoogendoorn zal komende maand studenten een aanbod doen: kom minimaal
twaalf uur bij ons werken en ontvang
naast je loon certificaten die niet
misstaan op je cv. “Al onze werknemers
mogen tien procent van hun werktijd
besteden aan studie”, zegt de oprichter,
die in zijn hiërarchieloze bedrijf geen
directiekamer heeft, geen pakken draagt
en zich net als ieder ander op vrijdagmiddag in de computerspelletjeshoek
stort met een biertje en een pizza op
schoot. “Een ander idee om contact met
de TU/e te krijgen, is misschien het instellen van een scriptieprijs”, bedenkt
Hoogendoorn nog.

Silver Arrows
Het MMP is ook de geboortegrond van
Silver Arrows. Dit internetbedrijf, opgericht door TU/e’er Philip van Uden, zit
inmiddels op Flight Forum, dichtbij
vliegveld Welschap. Van Udens innovatieve idee om alle Limburgse toeris-

tische informatie op multimediazuilen te
rangschikken zodat de slecht functionerende VVV-kantoortjes hun deuren
konden sluiten, is niet echt van de grond
gekomen. Maar Van Uden is een doorzetter en vond een nieuwe markt in het
maken en verbeteren van websites voor
zeer diverse klanten in onder andere
horeca, detailhandel en advocatenbureaus.
In 1996 begon hij aan de studie Technische Bedrijfskunde. Na een aantal drukbezette jaren waarin hij meer deed dan
enkel tentamens halen, kwam hij in 2002
in aanmerking voor de TOP-regeling met
zijn idee voor de toeristische multimediazuilen. Hij heeft alleen gebruik gemaakt
van het huurvoordeel en de korting op de
masterclass Ondernemen van Leo
Verhoef.
Van Uden, een student met ondernemersbloed, zag het als koren op zijn
molen dat de TU/e begin dit millennium
vooral ondernemende ingenieurs wilde
afleveren. Helaas stortte de ict-wereld
kort daarop in. “Voor mijn gevoel is de
TU/e in 2004 haar aandacht weer gaan
verleggen naar de wetenschappelijke
ingenieurs. Dat gold in ieder geval voor
de opleiding Technische Bedrijfskunde.
Het is jammer dat het stimuleren van
technostarters zo snel is verminderd
zonder rekening te houden met mensen
die al bezig waren. Je wilt niet weten hoe
moeilijk het was om Silver Arrows, dat
inmiddels een aantal medewerkers had,
draaiende te houden en ook nog mijn
opleiding af te ronden.” Vanaf augustus
2007 kan Van Uden eindelijk zijn ingenieurstitel op zijn visitekaartje zetten. “Nu
heb ik een mooie zaak met drie personen
in vaste dienst, ik heb steeds grotere opdrachten en zit op een toplocatie. Veel
banden met de TU/e zijn er op dit
moment niet. Mogelijk kan ik in de
toekomst afstudeerders en stagiairs een
plek bieden, maar dan dienen ze wel te
beschikken over grote motivatie en daadkracht.”/

.
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What to eat at the TU/e?
There are twelve locations on the TU/e campus
where food and drinks
are available. What do
they actually serve and
to what extent do they
cater for the desires and
tastes of international
students and staff
members?
The restaurant locations
on the TU/e grounds are:
the restaurant in the
Auditorium, grand café De
Zwarte Doos, lunch café
Vertigo and the restaurants
in
Helix,
Paviljoen, W-hoog, the
Laplace building, the restaurant of Mathematics &
Computer Science in the
Hoofdgebouw, N-laag and
Traverse. Then there is the
University Club in the
Hoofdgebouw and Kennispoort, at the front of the
TU/e campus.
The TU/e’s restaurant facilities have been farmed out
to Albron and Sodexho.
René Poierrié, overall
location manager TU/e of
Albron: “In the future we
want to give the locations
more individual identities.
In lunch café Vertigo for
instance the hostesses
prepare the dishes and
products themselves and
everything is presented to
the guests.”
“The Auditorium is our
biggest location. There we

Photo: Bart van Overbeeke

have recently investigated
properly what customers
actually want. That is why
we have added a wok meal
to the lunch menu. And as
of this academic year there
are three different hot
meals to choose from at
night. We work with a
weekly
menu
cycle,
featuring three different
meals, including several
rice dishes and vegetarian
products, soups, sandwiches
and
snacks.
Another change is that we
have more fish dishes on
the menu. This week, for
instance, there is a fish
dish with pasta and a

Caribbean jambalaya rice
dish. Many people do not
know that we have been
open at night in the
Auditorium for quite some
time already and serve hot
meals there from 17.00 to
19.30 hours. In De Zwarte
Doos you can also get hot
meals late at night: until
22.30 hours.”

User group
An example of the input
from customers mentioned by Poierrié is the
user group of the TU/e.
This is a consultation consisting of a delegation of
students and staff

members of the TU/e
whereby the catering is
scrutinized as well. The
Internal Affairs
Department (DIZ) passes
the suggestions from the
user group on to Albron.
Poierrié: “Then we start to
work with those suggestions. We may not be able
to cater for everybody’s
taste, but we are still
trying to accommodate as
many wishes as possible.”
Poierrié also mentions a
survey conducted among
TU/e students and staff
members by DIZ in 2007.
The main question there
was what students and

staff members expect
exactly from the catering
at the TU/e. Poierrié: “Do
people want to eat healthy
food? Would they like
more biological food? The
survey has come up with a
number of quite useful
answers.”
I turned out, for example,
that many students and
staff members check out
the website to see what the
soup of the day is.
Poierrié: “There are many
soup lovers. We acted on
their wishes last season as
well. Thus, we have expanded the soup range on
offer, among others with a
nourishing main course
soup. We want to listen
well to students and staff
members. For one, there
are cards near the cash
desks on which you can
fill in food wishes or
ideas. I think we are
feeding thousands of
people every day. There is
always something going
wrong, but I hope that,
apart from their
comments on things,
people will also begin to
say what they do like to eat
and drink, so that we may
serve them even
better.”/

.

Look for more information on
www.tue.nl (select ‘TU/e van A
tot Z’ and then ‘Catering’) and
www.dezwartedoos.nl.

International students on food at the TU/e
Evans Kaijage, a Master be his favorite dish: fries facilities would therefore
student of Computer with eggs.
be: “Please season the food
with spices!” Islahuddin
Science & Engineering,
just started here. He is Muhammed Islahuddin cooks at home once a day
from Tanzania. Kaijage: “I studies
Industrial
& in the morning or evening.
usually make fries and mix Applied Mathematics. His “I only cook a simple thing,
them with eggs. I fry the favorite dish is rice with rice plus Dutch salad and
eggs in the fries. That’s my salad. This master student fried
meat,
nothing
favorite, because I can from Indonesia ate just special.”
prepare it.” He usually once at the TU/e at Zwarte
brings lunch, like bread Doos. Islahuddin: “I ate Ernese Mithun Xavier
with ham and cheese. fried rice, salad and Lobo, who is a Master
Kaijage: “From the food spaghetti. They were not so student of Computer
counter in the Auditorium tasty, because I can not Science & Engineering
I take soup. I like the soup taste any flavor on them.” likes any food which has to
here.” His favorite is In general Islahuddin do with chicken. His
tomato soup, but he also thinks Dutch food culture favorite dish is Chicken
likes the vegetable soup is tasteless. Islahuddin: “I Biriyani. Lobo: “I like this
with
beef
and
the mean it is not flavored very spicy Indian dish.”
enough. My home country Lobo about the food corner
mushroom soup.
Kaijage on Dutch food food is more tasteful and at the Auditorium: “It is
culture: “From what I have there is always rice as a very different from what I
seen and experienced the main menu.” Islahuddin’s am used to. The flavors are
Dutch food culture is very advice to the TU/e catering different. It is not spicy
practical. A
lot of quick
food. We are
used to heavy
lunch, something
like
rice.
Here
people just
have
a
sausage and
bread and go.
I have to
adapt to that,
but I am
coping.”
If
Kaijage
could
add
something to
the range of
the restaur- Esubalewe Yedeg (left) and Evans Kaijage, international Master students at the TU/e,
ant it would in their house at bungalow park ‘het Wolfsven’ in Mierlo. Photo: Bart van Overbeeke

here. We believe in a lot of
spices. Here I can only add
salt and pepper, but that is
not what I mean by spices.”
Lobo, who is from India,
just started this month at
the TU/e. Lobo: “I tried a
lot of Dutch food already,
and Turkish food also.
Turkish food is a little
closer to our food.” If he
could add something to the

range of the TU/e restaurants it would be fish
items. Lobo: “I like fish. I
like fried mackerel and
tuna. A bun with tuna
spread I would like too.”
Lobo cooks his dinner at
home. “Unfortunately I eat
alone.” The dish which
Lobo makes best is
Chicken Curry.

Recipe Fries with Eggs
Ingredients:
Potatoes (at least 4 per person)
Cooking oil (sunflower preferably)
Salt (of course)
Eggs (2 or 3 per person)
Procedure:
Peel off the potato skin.
Cut the potato into the appearance of French fries and
wash them (add a little salt).
Deep fry your fries in a frying pan (this will take a few
minutes depending on the potatoes).
Mix your eggs in a bowl using mixer.
When your fries are ready, drain them of the oil and put
them back into the frying pan with a little bit of oil.
Then spread your mixture of eggs all over the fries in the
frying pan.
Wait until the bottom up is somehow cooked/fried, and
then turn the content (upside-down) so that the upper
part (which will now be below) can also get cooked.
When that is also ready, your food is ready to be served.
Put it on a plate, decorate it with salad (optional) or
tomato ketchup.
You should get your fork and knife, and a cool drink.
Enjoy!
See for other favorite recipes of international students at the
TU/e www.tue.nl/cursor.

World Press
Photos to TU/e
The traveling World Press
Photo exhibition shows
the best press photos of
2007. For the next few
weeks they will be on
display at the TU/e. The
annual World Press Photo
exhibition pretends to
select the best pictures
from press photography,
yet there are often heated
discussions about the
winning photos. This year
it is no different. A photo
of an American soldier in
Afghanistan was selected
in February of this year as
the best press photo of
2007. Heaps of criticism
were poured over the
picture by the Brit Tim
Hetherington. It was not
even sharp, sneered colleagues. Hetherington
refused to be taken aback,
though. “The power of a
photo is not so much to
show something, but lies
hidden more in its ability
to connect people.”
Hetherington made a
report of a young American soldier in the Afghan
Korengal valley. After
fierce fighting with the
Taliban a quarter of this
soldier’s unit were killed
or injured. Hiding in a
bunker on the base the
party that has returned
still senses the shimmering suspense and disbelief. Thanks to this information the blurred
photo acquires razorsharp contours all at once.
The exhibition is on display at two locations on
the TU/e campus: in the
hall of the Hoofdgebouw
and of Kennispoort. On
show from Friday 12
September thru Sunday 5
October.

Tuna party
in Eindhoven
‘Ay ay ay ay Dolores’. No
doubt this heartfelt cry
will be heard next weekend during the Noche de
Tuna in Eindhoven. Four
Spanish and two Eindhoven student music
groups will perform in
Muziekcentrum Frits
Philips. During this third
edition on Friday night 19
September we will witness
the performance by four
tunas from La Coruña,
Jaén and Madrid (2x).
They will be backed by the
organizing Tuna Ciudad
and La Tuniña from
Eindhoven, both of which
have strong ties with the
TU/e. One day later all
groups will perform in the
Wim van Doorne Kiosk,
next to the Parktheater, in
the afternoon. An
abundance of Spanish
tapas and drinks will be
served. More information
is available on
www.nochedetuna.nl and
www.tunafestival.nl.
The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Algemeen

Ict-cursussen

Universiteitsfonds
Eindhoven
Opening kantoor UFe
Het nieuwe kantoor van het UFe, in het
Hoofdgebouw 0.21, wordt op donderdag
18 september officieel geopend. Rector
magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn en
UFe-voorzitter ir. Eric van Schagen
verrichten de openingshandeling om
16.00 uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Dienst Interne Zaken
Aangepaste dienstverlening DIZ
Hiermee wil ik u informeren over de
aangepaste dienstverlening van de
Dienst Interne Zaken op vrijdag 12 september i.v.m. het jaarlijkse DIZ-uitje. Dit
houdt in dat de volgende onderdelen een
aangepaste dienstverlening hebben. De
afdeling Logistics (post expeditie en
printservice) is die dag niet meer bereikbaar vanaf 12.00 uur. Voor 12.00 uur zal
er post opgehaald en bezorgd worden.
Na 12.00 uur zal er alleen nog post opgehaald worden. Deze post wordt op maandag 15 september verwerkt. De onderdelen dictatenverkoop en reproshop zijn
wel de hele dag geopend.
De onderdelen Expeditie en Afvalbeheer
zijn gesloten. Inkoop & Contractmanagement, het Servicebureau en
Facility Services zijn de gehele dag
gesloten, het Congresbureau blijft bereikbaar. De ondersteuning van de afdeling
BedrijfsHulpVerlening
(beveiliging/brandweer en receptie HG),
en ook de Audiovisuele ondersteuning
zal vanzelfsprekend gewoon worden
voortgezet.

De faculteit Wiskunde & Informatica
coördineert een groot aantal ict-cursussen voor studenten, AIO’S/TOIO’S en
medewerkers. W & I verzorgt de cursussen programmeertalen, technisch wetenschappelijke software en Web design;
Dienst Personeel en Organisatie verzorgt
Office 2007 cursussen. In september
zijn nog plaatsen beschikbaar voor:
HTML, Unix/Linux, Latex, C++, MS
Project en Excel basis/advanced.
Op de website www.win.tue.nl/bcf/
cursussen vindt u het programma voor
het voorjaar 2008, nadere informatie
over elk van deze cursussen en de mogelijkheid om u via het web in te schrijven.

Mensen
Promoties
Drs. D. Veldman verdedigt op maandag
15 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Charge Generation
in Molecular Materials Photophysics of
organic photovoltaics’. Veldman promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
R.A.J. Janssen.
Ir. K.M. Nauta verdedigt op maandag 15
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Model Reduction of a
Lean NOx Trap Catalyst Model’. Nauta

promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx en prof.dr.ir.
J.C. Schouten.
Ir. L.H. Cornelissen verdedigt op dinsdag
16 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Modeling the
transport of biochemical markers in skin
Towards pressure ulcer risk assessment’.
Cornelissen promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotoren zijn prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens en
prof.dr. D.L. Bader.
Dipl.-Ing.(FH) S. Schoenwald verdedigt
op dinsdag 16 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Flanking sound transmission
through lightweight framed double leaf
walls – Prediction using statistical energy
analysis’. Schoenwald promoveert aan de
faculteit Bouwkunde. De promotor is:
prof.ir. E. Gerretsen.
E. Vinken MSc PDEng verdedigt op
woensdag 17 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Polyamides: Hydrogen bonding, the
Brill transition, and superheated water’.
Vinken promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. S. Rastogi en prof.dr.
P.J. Lemstra.

(Advertenties)

J. Eichhorn verdedigt op donderdag 18
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Design Parameter
Shift Evaluation: Development and
Evaluation of a Method to Improve
Design Predictability in the Automotive
Context’. Eichhorn promoveert aan de
faculteit Industrial Design. De promotoren zijn: prof.dr.ir. L.M.G. Feijs en
prof.dr. C.J. Overbeeke.

Afscheid
Het Onderwijsinstituut TM nodigt u uit
voor de receptie ter gelegenheid van het
vertrek per 1 oktober van Tineke Duyzer,
medewerkster onderwijsadministratie
van TM. De receptie is op dinsdag 23
september van 16.00 tot 18.00 uur in het
PVOC-gebouw.
Tineke gaat met vervroegd pensioen en
wil graag in een ongedwongen sfeer
afscheid nemen van haar collega’s.
Het Onderwijsinstituut TM nodigt u uit
voor de receptie ter gelegenheid van het
vertrek per 1 oktober van dr.ir. Werner
Rutten, adjunct opleidingsdirecteur
Technische Bedrijfskunde. Werner heeft
een functie aanvaard als universitair
docent bij de Open Universiteit.
De receptie is op maandag 22 september
van 16.00 tot 18.00 uur in Villa Bdk in
het Paviljoen.

Vacatures
2 PhD-students Surfactant-assisted
enhanced oil recovery (V34.313), the
research group Mesoscopic Transport

Phenomena, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
Simulation PhD in the area of molecular
dynamics simulations of polymer surfaces and proteins (V34.318), the
Theoretical and Polymer Physics Group
of the, department of Applied Physics
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).
Systeembeheerder (Linux) (V35.402),
Automatiserings- en Informatiseringsgroep faculteit Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie,
faculteit Werktuigbouwkunde (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.441 t/m 3.352 euro).
Promovendus Goederenvervoer en
Logistiek (V39.459A), Operations,
Planning, Accounting and Control, faculteit Technologie Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
Trafficmedewerker (V89.107),
Communicatie Expertise Centrum (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.220 t/m 2.966 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Studenten nu 50% korting op
de Volkskrant + gratis 6 dvd-box
Buurman & Buurman
Ben je uitwonend en niet ouder dan 27 jaar,
ga dan naar volkskrant.nl/studenten of sms
VKBUURMAN naar 2002 (verplicht tot niets).

Studentenabonnement: per maand € 12,50
Knowledge Centre WMC is a research institute for heavily loaded materials, components and structures. WMC is working for both the European and Dutch
governments, as well as for the international industry. WMC develops design tools that are being used worldwide by many of the largest wind turbine
manufacturers. WMC is actively involved in international standardization committees. For the experimental research WMC has a laboratory for material
research and a large test area with a dedicated strong floor enabling testing of very large structures. Testing machines up to 300 tonnes are available
for material and component testing, both static and fatigue. The facility is one of the largest of its kind and has its own workshops (mechanical, electro
technical and hydraulic) for development and maintenance of equipment and test rigs. WMC offers services for setting up testing facilities around the
world. WMC is situated at a unique location along the border of the IJsselmeer, which enables the transport of large structures to the facility.

We are looking for:

Research Scientists / Project Managers
(academic level)
Your main task will be: research on the behaviour of
heavily loaded structures. This includes the management,
design and carrying out of structural experiments on full
scale structures over 60 metres in length, such as rotor blades for large wind turbines.
More information: www.wmc.eu
The Knowledge Centre Wind turbine Materials and Constructions (WMC) is a foundation established
Delft University of Technology (TUD) and The Energy research Centre of the Netherlands ECN)
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/Vooruit die
rood-witten!

‘Vooruit die rood-witten’, het
clublied van PSV Eindhoven wordt
sinds jaren met veel bravoure
gezongen. De voetbaltrots van
Brabant domineert al jaren het
Nederlandse clubvoetbal. Behalve
de talloze kampioenschalen,
Europacups en ander zilverwerk,
kan de club bogen op een lange
lijst van vermaarde spelers. Onder
wie Romario en Ronaldo. Maar ook
Coen Dillen, topscorer aller tijden,
en clubicoon Willy van der Kuijlen.
Op 31 augustus bestond PSV
precies 95 jaar. Jeroen van den
Berk, hoofdredacteur van PSV
Media en auteur van twee PSVboeken, blikt terug op de club die
sterk met Eindhoven is verbonden.
Na zijn lezing spreekt oud PSVkeeper Ronald Waterreus.
Blauwe Zaal Auditorium, donder dag 11 september, 20.00 uur.

/Oorlogsfotograaf

Beeldspraak zonder woorden bij World Press Photo
De reizende World Press Photoexpositie toont de beste persfoto’s van 2007. Komende
weken zijn ze te zien op de
TU/e.
De mens van tegenwoordig leeft
in een beeldcultuur. De overdracht van nieuws gaat steeds
vaker visueel. Veel sneller dan
tekst en dus beter geschikt voor
de haastige consument. Een
mens zapt door het wereldnieuws, waarbij alleen nog de
beelden beklijven. De digitale
techniek heeft onmiskenbaar
gezorgd voor deze opmars. Maar
ondanks de uitdrukkingskracht
van foto’s en films, zouden ze
zonder bijpassende tekst vaak
zonder context door de ruimte
zweven. We zien de beelden,
maar weten vaak niet wat ze
betekenen.
Alleen een foto die zonder bijschrift het hele verhaal vertelt, is
een geslaagde persfoto. Of
spelen andere criteria een rol?
De jaarlijkse World Press Phototentoonstelling pretendeert de
beste beelden uit de persfoto-

grafie te selecteren. Maar over de
winnende foto’s ontstaan vaak
verhitte discussies. Zoals ook dit
jaar. Een foto van een Amerikaanse soldaat in Afghanistan
werd in februari van dit jaar
bekroond als beste persfoto van
2007. De prent van de Brit Tim
Hetherington werd overladen
met kritiek. Het beeld was niets
eens scherp, zo schamperden
vakgenoten. Maar Hetherington
liet zich niet uit het veld slaan.
“De kracht van een foto is niet
zozeer om iets te laten zien,
maar ligt meer besloten in het
vermogen om mensen met
elkaar te verbinden.”
De fotograaf die voor Vanity Fair
in Afghanistan aan het werk
was, heeft zeker een punt. Toch
valt de beslissing van de vakjury
inderdaad te betwisten. Wie de
achtergrond van Hetheringtons
foto niet kent, zal namelijk met
vragen blijven zitten. Wie is de
soldaat, waar bevindt hij zich,
wat is hem overkomen? Zonder
bijpassende tekst blijft de foto
raamloos rondzweven.
Hetherington maakte een beeld-

Uitgeputte Amerikaanse soldaat in een bunker in Afghanistan.
Foto: Tim Hetherington (Groot-Brittannië)

verslag van een jonge Amerikaanse soldaat in de Afghaanse
Korengal vallei. Na hevige
gevechten met de Taliban kwam
een kwart van de eenheid van
deze soldaat om het leven of
raakte gewond. Schuilend in een
bunker op de basis zinderen de
spanning en het ongeloof na. De
vage foto krijgt dankzij deze
informatie ineens haarscherpe
contouren. Maar zonder deze
kennis, is de foto niet meer dan
een ordinair kiekje, mopperen
de critici.
Hoe dan ook, de World Press
Photo-tentoonstelling slaagt er
telkens in om de tongen los te
krijgen en mensen aan het
denken te zetten. Ook dit jaar
fascinerende beelden van prijswinnaars in diverse categorieën.
Onder meer nieuws, sport,
hedendaagse onderwerpen,
portretten, dagelijks leven en
kunst en entertainment. De
beelden variëren van gruwelijk

tot grappig, van ontroerend tot
adembenemend. Over smaak
valt te twisten, maar over de
kwaliteit van de persfoto’s niet.
Die is zoals gewoonlijk van hoog
niveau.
Studium Generale van de TU/e
en de Kamer van Koophandel
Brabant halen de reizende
World Press Photo tentoonstelling daarom opnieuw naar
Eindhoven. De expositie is te
zien op twee locaties op het
TU/e-terrein: in de hal van het
Hoofdgebouw en van Kennispoort. In dezelfde periode staat
in de hal van het Hoofdgebouw
van de TU/e ook de tentoonstelling Baghdad Calling van de
Nederlandse fotograaf Geert van
Kesteren. Deze fotograaf toont
door middel van foto’s en interviews hoe Iraakse vluchtelingen
leven in Jordanië, Syrië, Turkije
en Noord-Irak./

.

De expo is van vrijdag 12 september tot
en met zondag 5 oktober te zien.

Tunafeest in Eindhoven

Foto: Bart van Overbeeke

‘Ay ay ay ay Dolores’. Deze hartenkreet zal
volgend weekeinde ongetwijfeld te horen zijn
tijdens de Noche de Tuna in Eindhoven. Vier
Spaanse en twee Eindhovense studentenmuziek groepen treden dan op in Muziekcentrum Frits
Philips.
Intiem en uitbundig tegelijk. Zo valt tunamuziek
het best te omschrijven. De van oorsprong
Spaanse studentenmuziek bezorgt het publiek
altijd een warm, behaaglijk gevoel. Met een
glimlach meezingen en deinen op subtiele
serenades en vrolijke studentenliedjes.
Tunagroepen bestaan van oudsher uit zes tot
zeven studenten, uitgerust met gitaren, luiten en
bandurria’s, een kleine Spaanse variant op de luit.
In het verre verleden trokken deze gezelschappen
van de ene naar de andere universiteit om
colleges te volgen, onderweg geld verdienend met
musiceren om hun professor te kunnen betalen.
Hoewel studiebeurzen dit soort broodmuzikanten
tegenwoordig overbodig maken, blijft de traditie
in stand. En waarom niet? De lol van het musi ceren staat voorop. Wat is er mooier dan het
publiek vermaken? Juist dit streven maakt tuna muziek ongedwongen, ongecompliceerd en

vermakelijk. Geen wonder dus dat in Eindhoven
elke twee tot drie jaar een tunafestival gehouden
wordt dat veel bezoekers trekt. Het eerstvolgende
vindt plaats in september 2009. Maar om mensen
in een wat intiemere omgeving van tunamuziek te
laten genieten, is in 2006 de Noche de Tuna in het
leven geroepen.
Tijdens deze derde editie in Muziekcentrum Frits
Philips treden vrijdagavond 19 september vier
tuna’s op uit La Coruña, Jaén en Madrid (2x). Ze
worden bijgestaan door de organiserende Tuna
Ciudad en La Tuniña uit Eindhoven die beiden een
sterke band hebben met de TU/e.
Een dag later treden alle groepen ’s middags op in
de Wim van Doorne Kiosk, naast het Parktheater.
Spaanse hapjes en drankjes zijn dan in overvloed
aanwezig.

Vrijdag 19 september Rabozaal, Muziekcentrum Frits
Philips, aanvang 20.15 uur, toegang vijftien euro.
Zaterdag 20 september, Wim van Doorne Kiosk, van
16.00 tot 20.00 uur, toegang gratis.
Meer informatie is te vinden op
www.nochedetuna.nl en www.tunafestival.nl.

Tegelijk met de World Press Photo(WPP) tentoonstelling, komt De
Zwarte Doos met een documentaire
over oorlogsfotograaf James
Nachtwey, die in 1994 de WPP won.
De Zwitserse regisseur Christian
Frei volgde de fotograaf op de voet
terwijl deze werkt tussen branden de huizen in Kosovo en in
Palestina, omgeven door traangas wolken. Dankzij een minicamera
die op het fototoestel van
Nachtwey is gemonteerd, beklijven
de indrukwekkende beelden.
Waarom doet een mens dit werk,
vraagt Frei zich af. De Zwitser
slaagt er met ‘War Photographer’
in om zelf het antwoord te geven.
De Zwarte Doos, maandag 15 sep tember, 20.00 uur.

/Games bouwen

Gamers en programmeurs opgelet.
Wie wil weten wat je nodig hebt om
zelf een game te bouwen, moet
eens luisteren naar Alex Ries. Hij
vertelt over de taal, de tools en de
mogelijkheden van XNA in 3Dgames. XNA is een ‘gereedschap’
waarmee liefhebbers zelf games
kunnen ontwikkelen die speelbaar
zijn op de Zune, maar ook op de
Xbox en de computer thuis.
Microsoft kwam recent met XNA
Studio 3.0 waarmee het ont wikkelen van games zelfs toegan kelijk wordt voor dummies. Ries
komt niet alleen praten, hij geeft
ook een demonstratie hoe je
binnen enkele minuten een leuke
3D-game maakt. Een fluitje van een
cent voor hem want hij behoort in
Nederland tot de top van spel ontwikkelaars.
Blauwe Zaal Auditorium, woensdag
17 september, 11.45 - 13.00 uur.

/Bevrijding
van Eindhoven

In september 1944 lijkt het einde
van de Tweede Wereldoorlog nabij.
De Duitse Wehrmacht is zo goed
als verslagen en de geallieerden
willen de klus snel klaren. Maar
operatie Market Garden bij Arnhem
loopt uit op een drama. Drs. Ben
Schoenmaker gaat in op de
oorzaken van de mislukte lucht landing. Ook gaat hij in op het
bombardement door de Luftwaffe
op Eindhoven.
De Zwarte Doos, woensdag 17 sep tember, 11.45 -13.00 uur.
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Zon grote afwezige op Hajraa Beach Event
Het Beach Event van
studentenvolleybalveren
iging Hajraa had afgelopen weekeinde danig
te kampen met wind en
regen. Een grote stroom
bezoekers bleef daarom
uit. Robin van der Peijl,
voorzitter van de organisatie, kijkt toch tevreden terug. “Het was een
mooie afsluiting van ons
gouden jubileum.”
Van der Peijl kijkt op
maandag ontspannen toe
hoe een shovel en wat veegwagens
het
laatste
strandzand
van
het
Stadhuisplein schuiven.
“We hebben het aardig
droog gehouden, het was
alleen wat frisjes. Het was
prima om rond te lopen en
mee te doen aan de activiteiten. Het weer leende er
zich alleen niet voor om
onderuit in een strandstoel
te kijken naar het volleybal.”
Volgens de voorzitter
waren er van donderdag tot
en met zondag dagelijks
twee- tot driehonderd
bezoekers. “Gezellig druk,
zonder dat alle ruimte
bezet was. Het sfeertje was
heel relaxed en gezellig.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Precies zoals we hadden
gehoopt.”
In de vier dagen van het
evenement passeerden verschillende activiteiten de
revue. Zo konden basisschoolleerlingen
clinics
volgen en was er een
toernooi voor de gemeente.
Voor het sportieve spektakel zorgde het toernooi
King and Queen of the
Beach, waarbij volleybaltoppers tegen elkaar uitkwamen. Mered de Vries

zette in Eindhoven op
fraaie wijze een punt
achter haar spelerscarrière
door het toernooi bij de
vrouwen
te
winnen.
Regerend beachkampioen
Reinder Nummerdor, die
onlangs op de Olympische
Spelen uitkwam, moest
zijn hoofd buigen voor
Daan Spijkers.
Voor Hajraa was het Beach
Event
een
eenmalig
gebeuren om het gouden
jubileumfeest van de

Footloose in bestuursnood
Als het niet lukt om
binnen twee maanden
een nieuw bestuur te
vinden, zou dat wel eens
het einde van studentendansvereniging Footloose kunnen betekenen.
Het huidig bestuur is er
vooralsnog niet in
geslaagd opvolgers te
vinden.
Footloose
heeft
één
student bereid gevonden
om vanaf januari aan de
bak te gaan. Een ander kan
nu aan de slag. De dansvereniging heeft zo snel
mogelijk drie bestuursleden nodig, maar vier of
vijf is wenselijk. Volgens
de eigen statuten mag het

huidig bestuur nog tot 1
november blijven zitten.
Voorzitster
Carolien
Lafféber: “Die regels zijn er
om ons te beschermen. Wij
moeten ook verder met
onze studie. We hebben
allerlei activiteiten voorbereid, dus die kunnen
doorgaan. Maar we gaan
nog weinig echt actief
doen.” De danscursussen
gaan vooralsnog door,
maar of die al dan niet op
een later moment worden
stopgezet, kan Lafféber
niet zeggen. “We gaan er
vanuit dat het goed komt.”
Het is slechts gissen naar
de oorzaken van het gebrek
aan belangstelling voor een
bestuursfunctie. “Daar zijn

allerlei ideeën over. De
besturen zouden de afgelopen jaren niet hard
genoeg hun best hebben
gedaan. Anderen zeggen
dat de leden negatief over
de vereniging zijn. Blijkbaar is het niet in de mode
om een jaar bestuur te
doen. Bovendien vinden
sommigen dat de Fontys
en de TU/e het meer
mogen stimuleren om een
jaar bestuur te doen.”
Vorige week kreeg de dansvereniging op een open
avond nog volop studenten
over de vloer die interesse
voor de danscursussen
toonden./

.

vereniging groots af te
sluiten. Van der Peijl sluit
niet uit dat Eindhoven het
Beach Event volgend jaar
ziet terugkeren. Niet meer
onder de vlag van Hajraa,
maar dan onder hoede van
de plaatselijke horeca.
“Hajraa heeft jaarlijks de
handen al vol aan het eigen
buitentoernooi. Maar het
Beach Event heeft zeker
potentie. Het is een verrijking voor de binnenstad.
De gemeente en horeca

waren erg tevreden met de
hele opzet van het toernooi
en de aankleding van het
Stadhuisplein.”
Alleen de weerman valt in
ongenade bij Van der Peijl.
Lachend: “Piet Paulusma is

een eikel. Ik sta nu in de
zon op te ruimen. Dat weer
had ik de afgelopen dagen
wel willen hebben.”/

.

Intermate
zoekt vuurspuwers
Intermate, de studievereniging van Technische
Innovatiewetenschappen, heeft vijftig durfals kunnen inschrijven die op 15
oktober willen vuurspuwen om het vijfde lustrum te vieren. Om het wereldrecord
te vestigen, zijn nog minimaal tweehonderd deelnemers nodig.
Het oude record staat met 115 mensen op naam van een studentenvereniging in
Tilburg. Intermate hoopt met minstens 250 personen in het Guinness Book of Records te
belanden. Voorlopig maakt de studievereniging zich geen zorgen. De werving is kort voor
de zomervakantie gestart, maar na de vakantieperiode zullen de aanmeldingen vanzelf
binnenstromen, verwacht Intermate.
Bij de studievereniging heeft niemand ervaring met vuurspuwen. Het Vuurspuwcollege
uit Valkenswaard begeleidt de actie daarom. Alle deelnemers krijgen vooraf een
workshop vuurspuwen van een halfuur. Intermate verwacht van de deelnemers dat
ze tenminste achttien zijn en nuchter verschijnen.
Het vuurspuwen maakt deel uit van de lustrumweek van 13 tot 17 oktober
van Intermate. Er staan ook een hypnoseshow, een katerbrunch en
een sporttoernooi op het programma. Je kunt je op
www.intermate.nl inschrijven voor het vuurspuwen.

En hoe is het in Cochabamba?

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.

Cochabamba; het klinkt
als een exotisch oord aan
zee met wuivende
palmen, cocktails en
dansende aloha-meisjes
in rieten rokjes. In werkelijkheid is het geen
tropisch eiland ergens in

de buurt van Hawaï, maar
één van de grootste
steden van Bolivia,
gelegen op zo’n 2.500
meter hoogte in een vallei
in de uitlopers van de
Andes. Op drie uurtjes
rijden vind je het hooggebergte van de Andes
met lama’s en Aymaraindianen en op drie
uurtjes rijden de andere
kant op de Quechuaindianen in het
Amazonegebied. Bolivia
heeft echt alles te bieden
wat je je maar wenst. Lago
Titicaca (het hoogst
bevaarbare meer ter
wereld), Salar de Uyuni
(de oneindige zoutvlakte),
de Altiplano, jungle, folkloristische indianenfeesten, koloniale architectuur, de hoogst gelegen
bierbrouwerij ter wereld

(niet onbelangrijk), de
gevaarlijkste weg ter
wereld, echt alles. Nou ja,
op één dingetje na; de
zee. Het enige stukje kust
dát ze ooit bezaten, is
afgepakt door Chili, alsof
ze daar nog niet genoeg
zee hadden.
Uiteraard is dit alles één
van de redenen dat ik hier
nu ben. De échte reden is
mijn afstuderen. Voor de
MSc Technology and
Policy doe ik hier onderzoek naar barrières die de
diffusie van kleinschalige
waterkracht (energiecentrales met een capaciteit tot zo’n 100 kW)
verhinderen. Bolivia heeft
namelijk een bijzonder
groot potentieel.
Een fantastisch hoogteverschil (het hoogste punt

ligt meer dan 6.500
meter boven zeeniveau,
het laagste slechts een
kleine 200) en honderden
riviertjes die het land
doorkruisen. Maar zo
gemakkelijk als het lijkt,
is het helaas niet. Door
onder andere te weinig
kennis, geldgebrek en
gesubsidieerde diesel
raken de kleine waterkrachtcentrales in de
problemen. Daarnaast
zijn veel dorpjes heel erg
klein, waardoor het de
investering niet waard is.
Of mensen wonen te
verspreid over een groot
gebied, waardoor transportverliezen te groot
worden.
De komende twee
maanden hoop ik nog
veel meer te zien van het
land en zijn bewoners en

nog veel meer te weten te
komen over de verspreiding van kleinschalige
waterkracht in Bolivia.
Het plan is om overal
centrales te bezoeken, en
dat betekent reizen vanuit
de vrieskou in de
Altiplano naar de kleffe

warmte in de jungle... Ik
ben benieuwd!

Wouter Drinkwaard,
student Technologie
Management
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Thêta timmert roeiend en fietsend aan de weg
Studentenroeivereniging
Thêta kaapte afgelopen
zaterdag twee keer de
eerste prijs weg tijdens
een wielerronde om het
IJsselmeer. Ondertussen
won Thêta-roeier Arjan
Kuipers de troostfinale
met de Nederlandse
heren vier bij het WK
roeien voor studenten in
Belgrado.
Kuipers roeit pas twee jaar,
maar was desondanks uitgekozen om ons land te
vertegenwoordigen op het
WK. Samen met zijn
drie bootgenoten roeide
hij zich bij een temperatuur van 38 graden via
de voorronde en de herkansing naar de Bfinale. Die werd door de
Nederlandse studenten
overtuigend gewonnen,
met een zevende plek
als resultaat. Een zestal
Thêtanen onder leiding
van wedstrijdcommissaris
Eline Meesters had de zeventienhonderd kilometer
naar Belgrado per auto af-

Rondje IJsselmeer.
Thêta-roeier Arjan Kuipers. Foto’s: Paul Bloemen

gelegd om hun held aan te
moedigen. In totaal won de
Nederlandse delegatie een
gouden, een zilveren en

drie bronzen plakken.
Terwijl Arjan Kuipers zich
in Belgrado in het zweet
roeide, hield een aantal van
zijn verenigingsgenoten
zich bezig met een heel
andere sport: ze namen
deel aan De Ronde om het
IJsselmeer, een wielertocht
van
driehonderd
ki-

lometer,
georganiseerd
door de Amsterdamse roeivereniging Nereus. Om de
afstand op één dag te
kunnen afleggen, werd
daar in alle vroegte gestart.
Na een kort opwarmritje
van Amsterdam naar Den
Oever, aan de rand van de
Afsluitdijk, begon de ei-

genlijke wedstrijd om
kwart voor zeven ‘s
ochtends.
De Ronde begon op de
Afsluitdijk met een individuele tijdrit. Daarna
stonden twee ploegentijdritten op het programma
van Zurich naar Urk, en
van Urk naar Almere, met
tussendoor drie kwartier
pauze. Bij de heren werd
Gerard Egelmeers eerste in
de individuele tijdrit en in
diezelfde discipline was
Christine Nabuurs te sterk
voor de andere vrouwen.
Beide winnaars zijn oudstudenten van de TU/e. In
het
ploegenklassement
eindigden
de
twee
Eindhovense teams op een
zesde en tiende plaats. In
totaal gingen namens
Thêta zeven studenten en
zes oud-studenten van
start.
De dag werd in Amsterdam
afgesloten in het clubhuis
van Nereus, waar de
soigneurs
klaarstonden
met echt sportvoer: bier,
wijn, eten en sigaren./

.

Cultuur op de campus bij ViRi
Bezoekers van het mini-festival ViRi krijgen donderdag 11
s e p t e m b e r v a n 1 9 . 0 0 t o t 0 2 . 0 0 u u r e e n c o ck t a i l v a n b e e l d e n d e
kunst, muziek, theater, film, dans en literatuur voorge schoteld. Stichting Virus houdt het festival met de stichting
cd-uitleen en Studium Generale in en rond het Gaslab op het
TU/e-terrein. De cd-uitleen, die inmiddels niet meer actief is,

doneerde het geld van hun uitverkoop aan stichting Virus.
Mede door deze financiële steun is de toegang tot het festival
gratis. Bezoekers kunnen optredens verwachten van onder
anderen Kap Bambino (electro punk uit Frankrijk), dichter
Doe ko L. en illustrator Marijke van Veldhoven (zie illustratie)
en kunstenaar Rogier Roeters.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor
elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Vincent Joanknecht en Céryl Wiltink (tweede- en vijfdejaars Technische
Innovatiewetenschappen) en Jornt van der Wiel (zevendejaars Technische
Informatica). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.
Olga Goor is 21 jaar en
tweedejaars studente
Biomedische Technologie.
Ze komt uit Puth. Ze is
actief lid bij de
Eindhovense Studenten
Schaatsvereniging ISIS. In
haar vrije tijd doet ze ook
veel aan andere sporten
zoals wielrennen,
skeeleren en fitnessen.
Een andere hobby van haar
is films kijken. Haar musthave-item is kauwgom.
Ook moet ze altijd de likeur
Sambuca in huis hebben.

Tekst: Berdien Zwarthoed en
Jiunn-Dat Chan
Foto’s: Bart van Overbeek

“Ik zie een paar roze slipper tjes”, merkt Céryl als eerste
op. Vincents eerste blik valt
op de bloemen die op het
nachtkastje staan. Duide lijker kan het niet: dit moet
de kamer van een vrouw zijn.
Knäckebröd en de zak met
appeltjes bevestigen zijn
vermoeden. Ze is erg geor dend, wat te zien is aan de
opgestapelde mokken.
Céryls oog valt op de twee
foto’s met schaatsers erop.
Misschien is ze dat zelf wel,
denkt Céryl. Vincent denkt
van niet. Maar je bent
volgens hem geen fan van
schaatsen als je zelf de sport
niet beoefent. Haar sport kan
dus wel eens schaatsen zijn.

Dan skeelert ze waarschijn lijk in de zomer, is de reactie
van Céryl. Vincent vindt dat
dit de kamer is van een
iemand die vaak alleen op d’r
kamer eet, wijzend naar de
magnetron. Hij spreekt
zichzelf echter tegen door te
zeggen dat ze misschien ook
vaak uit eten gaat. Ook denkt
hij dat ze niet vaak op haar
kamer is. Ze heeft misschien
een gezellige woonkamer in
haar studentenhuis. Een
vriendje heeft ze in ieder
geval niet, beslist Céryl. Dat
is namelijk te zien aan het
eenpersoonsbed. Volgens
Vincent zou ze best eens
Industrial Design of
Biomedische Technologie

kunnen studeren. Ze kunnen
op de foto’s echter geen dui delijke aanwijzing vinden
welke studie ze volgt. Céryl
voegt er aan toe dat je voor
Industrial Design geen
boeken nodig hebt. Vincent
denkt echter dat een IDstudent een ongeordende
kamer heeft. Céryl vermoedt
toch dat het hier gaat om een
vrouwelijke derdejaars
Industrial Design student.
Samen concluderen ze dat ze
lid zal zijn van de schaats vereniging en dat ze daar naast nog aan fitness en
skeeleren doet.
Ze is geen lid van een
studentenvereniging. Haar
must-have-item is lipgloss.

Ook zal ze altijd fruit in huis
hebben.
Jornts oog valt meteen op de
roze slippertjes. Vanwege de
familiefoto op de kast en het
feit dat de kamer erg netjes
is, concludeert ook hij dat dit
de kamer van een vrouw is.
Ze is erg sportief, wat te zien
is aan de sporttas en de
foto’s van schaatsers. Cola
light en knäckebröd geven
aan dat ze erg gezond eet.
Vanwege de felle kleuren en
inrichting van de kamer
denkt hij dat het hier om een
tweedejaars Industrial
Designstudent gaat. In ieder
geval geen ouderejaars, zegt
hij, omdat de spullen er nog
zo netjes uitzien. Ze is vast
en zeker lid van een sport vereniging, bijvoorbeeld de
schaatsvereniging. Een
studentenvereniging is niet
aan haar besteed, ze is
namelijk veel te druk bezig
met sport. Haar must-haveitem zou wel eens een iPod
kunnen zijn, die ze gebruikt
tijdens het sporten. Verder
moet ze altijd gezond eten in
huis hebben.

Ik fietste vorige week door
de stad en tot mijn ver bazing was het centrum
versierd met vlaggen met
het mooie opschrift
‘Eindhoven Studenten stad’. Waarom de gemeen te deze vlaggen heeft op gehangen, is me een
raadsel. Misschien als
goed voornemen ter ere
van de gemeentelijke
adviesnota over Eindho ven Studentenstad. Mijn
eigen ervaring is dat
Eindhoven inderdaad een
erg leuke studentenstad
is, maar ondanks en niet
dankzij de gemeente. Als
de gemeente bijvoorbeeld
enigszins had willen in vesteren in een studenten stad, dan had Eindhoven
nu een schitterend cultu reel studentencentrum
gehad in een statig monu mentaal gebouw in het
centrum van de stad. Nu
zijn de cultuurverenigin gen noodgedwongen
verhuisd vanuit Scala naar
De Bunker. Weliswaar
praktisch, maar met de
allure van een parkeer garage.
Maar er is hoop, er is een
nota. Hierin staat bijvoor beeld dat de gemeente
meer sociëteiten in de
binnenstad wil hebben.
Concreet betekent dit dat
het ESC een pand in de
binnenstad mag kopen.
Gul hoor. Iedere shoarma boer kan een pand in de
binnenstad kopen, en het
ESC nu dus ook. Ook wil de
gemeente studenten meer
zichtbaar maken door
mensen (en ik citeer uit de
nota) ‘desnoods [met]
cake naar de campus te
lokken.’ De belangrijkste
conclusies van de nota zijn
dat er drie jaar lang jaar lijks tweehonderdduizend
euro beschikbaar komt, en
dat er een projectleider
‘Eindhoven Studenten stad’ wordt aangesteld.
Inmiddels is de nota
overigens weer terugge stuurd om herschreven te
worden, want de toon zou
te betuttelend zijn. Het zal
me benieuwen of de
studenten ooit iets van het
geld zien. Ik denk dat de
projectleider zal fungeren
als een duurbetaalde
buffer tussen de studen ten en de gemeente, zodat
ze nog makkelijker kun nen zeggen dat er geen
geld is. Het beetje geld dat
overblijft, gaat wel op aan
vlaggen, het schrijven en
herschrijven van nota’s,
en aan cake.
Bram van Gessel is
student Technische
Natuurkunde
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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 (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Hetty de Groot / 58 / secretariaat en
kunstuitleen Studium Generale
Wanneer: sinds paar weken
Wat:
Djingerehber-moskee
Waarom: “Ik ben tien jaar geleden al eens in Mali
geweest en wilde graag nog ’n keer terug. Afgelopen
zomer was ik er weer en heb ik deze foto gemaakt in
Timboektoe. Een magische naam: iedereen heeft er
wel eens over gehoord, maar bijna niemand weet
waar het ligt. Rond 1300 was het een wereldberoemde
handelsstad en was men verder in beschaving dan
West-Europa die dagen. Mali is een prachtig land met
mooie natuur, mensen en architectuur. Deze moskee
is van leem gebouwd. Leuk is ook dat in een andere
Malinese stad, Djenné, TU/e-faculteit Bouwkunde
bezig is met het aanleggen
van riolering et cetera. Op
de foto zie je een arme
man die wat van een moskeeganger krijgt: een
moskee waar ik overigens
als vrouw niet naar
binnen mocht, maar dat is
weer een ander verhaal.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Strenger, schoolser, zwaarder”, luidt
een vette kop in De Volkskrant over het
universitaire onderwijs. Het is een
samenvatting van de academische jaaropeningen van 1 en 2 september, het
begin van de academische herfst.
De sprekers zijn veelal politieke ‘zwaargewichten’ met een kort academisch
verleden en weinig allure, en voorstanders van hard werken - door
studenten. Wat willen we met de universiteiten, master- en PhD-fabrieken:
strenger en schoolser? In Eindhoven
was op 1 september de zaal gevuld met
studenten en het hooglerarencortège.
Van het overige wetenschappelijk per-

soneel gaf een deel nog les, een ander
deel voelt zich al jaren niet aangesproken.
Wat je mist bij de jaaropeningen is
enige vorm van spiritualiteit of
bevlogenheid. We zouden misschien
eens een filosoof moeten uitnodigen of
een theoloog. Ik denk met vreugde
terug aan de toespraak van een Leidse
theoloog en oud-rector bij het afscheid
van Jack van Lint. Of moeten we een
dichter vragen? Gerrit Komrij misschien? Voor Gerrit Krol, dichter en
wiskundige, is het, vrees ik, te laat. Of
misschien Nachoem Wijnberg, dichter
en veelzijdig wetenschapper, en wat
jonger dan de meeste openingssprekers. Jammer dat Annie M.G.
Schmidt er niet meer is; zij zou het

‘strenger, schoolser, zwaarder’ prettig
kunnen relativeren.
De universiteiten zitten klem tussen de
te grote toestroom van niet zo begaafde
studenten en de bulkfinanciering van
het ministerie. We zitten niet te
springen om zeer grote aantallen
mensen met een diploma of een titel,
maar om kleine aantallen zeer begaafde
en creatieve mensen, die de ruimte
krijgen om ‘hun ding’ te doen. Een paar
stercolleges zijn daarvoor niet voldoende.
Op 5 september is hier de negentigste
verjaardag gevierd van professor De
Bruijn, een van de creatiefste wiskundigen van de wereld. Hij kwam in 1960
naar Eindhoven met als enige opdracht
te blijven doen wat hij deed: onderzoek,

vrij van onderwijs -gaf hij toch- en vrij
van bestuurlijke verplichtingen. Hij
heeft de TU/e veel talent en prestige
opgeleverd. In de huidige toestand zou
zo’n aanstelling hier niet mogelijk zijn op het NatLab trouwens ook niet.
Tijdens het symposium voor De Bruijn
werd aandacht gevraagd voor de
Internationale Wiskunde Olympiade
(IMO), die in 2011 voor het eerst in
Nederland zal zijn. Aan de organisatie
van deze krachtmeting voor toekomstige wiskundestudenten zou het
TU/e-bestuur aandacht en assistentie
kunnen geven; er zijn verschillende
TU/e-wiskundigen bij betrokken.
Mijn hoop voor de toekomst: losser,
vrijer en lichtvoetiger.

