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Rijksbegroting:
extra geld voor
3TU.Federatie
Voor de samenwerking tussen
de drie technische universiteiten komt met ingang van
2009 structureel ruim twee
miljoen euro extra ter beschikking. Naar verwachting stijgt
dat bedrag vanaf 2011 tot ruim
vijf miljoen. Dat werd dinsdag
16 september bekend bij het
aanbieden van de rijksbegroting voor het komende jaar.
“Met de structurele toekenning
van twee miljoen euro per jaar
voor de 3TU-samenwerking
maakt het ministerie van OCW
zichtbaar dat men dit initiatief
blijvend wil ondersteunen”, zegt
Peter van Dam, woordvoerder
van het College van Bestuur van
de TU/e. Al geeft ook Van Dam te
kennen dat het geen ontzettend
groot bedrag is. Vanaf 2011 kan
dit bedrag oplopen tot vijf
miljoen. De drie miljoen die er
dan op jaarbasis aan toegevoegd
gaat worden, maakt nu nog deel
uit van de zogeheten enveloppe-

middelen voor het wetenschappelijk onderwijs. De drie TU’s
hebben goede hoop dat ook dat
bedrag definitief toegekend gaat
worden, zo laat Van Dam weten.
Sinds 2007 ontvangen de drie
TU’s jaarlijks al tien miljoen euro
van OCW voor het opzetten van
vijf toponderzoeksinstituten, de
zogeheten Centers of Excellence.
Aan die financiële ondersteuning komt eind 2011 een
einde. Van Dam heeft inmiddels
een evaluatienota opgesteld,
waarin wordt aangegeven hoe de
doelen die bij aanvang van de
samenwerking gesteld zijn, voor
een deel al bereikt zijn. Het
betreft dan bijvoorbeeld de
omvang van de tweede en de
derde geldstroom, de omvang
van de studenteninstroom en de
uitstroom van afgestudeerden.
Van Dam weet nog niet wanneer
deze evaluatienota openbaar
wordt.
Meer begrotingsnieuws op pagina 3.

Spinozawinnaars spreken op symposium ICMS
Het Institute for Complex
Molecular Systems (ICMS)
viert zijn officiële opening op
vrijdag 19 september met een
symposium in de Blauwe Zaal.
Voor deze gelegenheid zijn vier
Nederlandse topwetenschappers uitgenodigd om te
spreken.
Volgens Sagitta Peters, businessmanager van ICMS, zullen de
grote uitdagingen op het onderzoeksgebied van het ICMS door
de gastsprekers vanuit verschillende invalshoeken worden
besproken. Zowel Cees Dekker
(TU Delft) als Ben Feringa
(Rijksuniversiteit
Groningen)
ontvingen
de
prestigieuze
Spinozapremie. Ook de andere
sprekers, Daan Frenkel (Cambridge University) en Roeland
Nolte (Radboud Universiteit
Nijmegen), hebben hun sporen
verdiend op wetenschappelijk
gebied. Het symposium wordt
om 13.00 uur geopend door
prof.dr. Bert Meijer, wetenschappelijk directeur van het ICMS, en
tevens Spinozaprijswinnaar.
Het openingssymposium valt
vrijwel samen met de eerste
publicatie in het kader van het
nieuwe instituut. Dr. Kees Storm,
onderzoeker bij het ICMS en de
faculteit Technische Natuur-

Dendrimeren op een oppervlak, in beeld
gebracht door de animatiestudio van
ICMS. Illustratie: Remco van de Gaag en
Thomas Hermans

kunde, publiceerde vorige week
in Physical Review Letters over
polymeernetwerken.
Verder gaat dr. Patricia Dankers
per 1 oktober met een Venisubsidie
bij
Biomedische
Technologie en het ICMS onderzoek doen naar multifunctionele
medicijnen. Volgens Peters is de
start van het instituut hiermee
veelbelovend: “Er is veel enthousiasme bij de onderzoekers, en
we merken dat we heel gemakkelijk bruggen slaan tussen de

verschillende faculteiten. Dat is
een belangrijk doel van het
ICMS.”
Het ICMS is een initiatief van de
TU/e-hoogleraren Meijer (ST,
BMT), Mark Peletier (W&I),
Rutger van Santen (ST) en Jaap
Schouten (ST). ICMS brengt
wetenschappers uit verschillende disciplines samen om
onderzoek te doen naar het
mechanisme van zelf-organisatie, het principe achter al het
leven op aarde. Deze kennis
wordt gebruikt om moleculaire
fabriekjes te bouwen die een
nieuwe generatie van katalysatoren, nanocontainers en functionele materialen produceren.
Daarnaast wil het instituut een
thuishaven worden voor internationale toponderzoekers, in de
vorm van een Advanced Study
Center.
Ook is er een animatiestudio
gevestigd binnen het ICMS, met
een visualisatieteam. De interactie tussen wetenschappers en
de studio moet de wetenschappelijke inzichten in het gedrag
van
complexe
moleculaire
systemen vergroten./

.

Belangstellenden kunnen zich tot vlak
voor aanvang van het symposium nog
aanmelden via icms@tue.nl.

Digitale studiekeuze coach zorgt voor minder uitval
drachten die de vwo’ers moeten
uitvoeren. Een ervan is het bezoeken van de opleiding die ze in de
toekomst willen gaan volgen.

Veel Nederlandse studenten
haken al in het eerste jaar van
hun opleiding af, omdat ze zich
verkijken op de aard van de
studie. Josje Knoop, coördinator van het Pre University
College aan de TU/e, ontwikkelde als promotieopdracht
een ‘digitale studiekeuze
coach’ (DSC) die vwo-scholieren helpt om de juiste richting
te kiezen.
Knoop begon vijf jaar geleden
aan haar promotieopdracht aan
de Universiteit van Tilburg. Ze
stelde twee vragenlijsten en een
reeks opdrachten samen die via
internet toegankelijk waren.
Onder leiding van een decaan
zijn een aantal klassen van 5 en 6
vwo ermee aan de slag gegaan. In
totaal deden 385 scholieren mee
aan het onderzoek. Daarvan zijn
er later 160 in hun eerste collegejaar gevolgd. Een van de opmerkelijkste conclusies: scholieren die het advies van de DSC
volgen, houden het eerste studiejaar beter vol dan andere
vwo’ers.
De DSC richt zich op de opleidingen van de TU/e. Knoop:
“Maar nu is aangetoond dat deze
manier van studieadvies kan
zorgen voor minder uitval,

Zachte bètastudie

Josje Knoop. Foto: Bart van Overbeeke

overwegen we er een 3TUinstrument van te maken. Het
staat nog in de kinderschoenen,
maar vanuit Twente en Delft is er
interesse.”
In de ene lijst die Knoop opstelde,
staan vragen als: ‘Kun je jezelf
langere tijd goed concentreren?’

en ‘Leer je pas kort voor een
proefwerk de oefenstof?’ De antwoorden moeten een beeld geven
van de bekwaamheden van de
scholieren. De andere vragenlijst
lanceert tien ‘maatschappelijk
relevante’ onderwerpen zoals het
fileprobleem, de wachtlijsten in

de gezondheidszorg en sport.
Voor ieder thema is een casus
bedacht door bachelors van de
TU/e. De scholieren hoeven
slechts per casus aan te vinken
wat ze interessant vinden.
De digitale studiekeuze coach
geeft verder een reeks op-

De antwoorden van de meisjes
zorgen in veel gevallen voor het
advies om een ‘zachte’ bètastudie
te gaan zoals Technische
Innovatiewetenschappen, Bouwkunde of Biomedische Technologie. De jongens op hun beurt
krijgen vaker te horen dat
Technische
Natuurkunde,
Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde beter bij hen past.
Knoop: “De kracht van de DSC is
dat het heel specifiek is. De
vragen zijn niet algemeen, maar
heel erg gericht op de opleidingen van de TU/e. Veel scholieren
weten al dat ze ‘iets’ in de zorg of
techniek willen. Maar juist door
hun competentie en interesse te
koppelen met het aanbod van de
TU/e zien ze precies welke
opleiding aan dat toekomstbeeld
beantwoordt.”/

.

Knoop promoveert vrijdag 19 september
aan de Universiteit van Tilburg.
De digitale studiekeuze coach is te
vinden op
www.tue.nl/studiekeuzecoach.
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Giel van Hooff
“Honderd jaar geleden was Helmond belangrijker dan Eindhoven”
Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
‘Weet je hoe je een groep
Helmonders uit elkaar krijgt?
Door er een overall tussen te
gooien.’ “Dit soort grappen
maken Helmonders onderling”, vertelt TU/e’er én
Helmonder dr. Giel van Hooff.
Onlangs verscheen het boek
‘Helmond aan het werk, een
beeld van het industrieel
verleden in de twintigste
eeuw’ van zijn hand.
Al pratend met Van Hooff merk
je dat hij zelf een echte
Helmonder is, die zijn verhalen
doorspekt met humoristische
relativeringen. Ook in zijn boek
‘Helmond aan het werk, een
beeld van het industrieel
verleden in de twintigste eeuw’,
komt die humor even terug. Het
is vooral een prachtig fotoboek
geworden. “Foto’s zeggen vaak
meer dan tekst. Ik wilde laten
zien wat er vroeger in de fabrieken gedaan werd, hoe het eruit

zag. Want ook veel Helmonders
kennen alleen de buitenkant of
de stank, of ze zagen een grote
constructie van Begemann naar
buiten gaan. Ik wilde een completer beeld geven van de activiteiten, het liefst met mensen aan
het werk.”
Van Hooff (1951) verzamelt al
dertig jaar gegevens over de
Helmondse industrie. Zijn vader
was actief in de vakbond en hij
herinnert zich dat arbeiders bij
hun thuis kwamen: “Ze kwamen
bijvoorbeeld vertellen ‘Dè ut
slecht gee mee den baos’, ofwel
dat het bedrijf bijna failliet was.”
Hij studeerde geschiedenis in
Nijmegen en maakte zijn doctoraalscriptie ‘Ermoei troef’ (1978)
over de industrialisatie in
Helmond. Terug in zijn geboortestad was het moeilijk om werk
te vinden. Het onderwijs, de
meest voor de hand liggende
plaats voor afgestudeerde historici, lag hem niet zo. Nadat hij
een tentoonstelling had ingericht, werd hij in 1982 gevraagd

voor de eindredactie van een
rapport voor een Nationaal
Techniekmuseum dat in
Helmond en/of Eindhoven
moest komen. Prof.dr.ir. Harry
Lintsen, die de commissie
hiervoor leidde, vroeg hem
vervolgens voor een promotieonderzoek bij de kersverse groep
rond de techniekgeschiedenis.
Zo kwam Van Hooff bij de sectie
Geschiedenis van de Techniek
aan de TU/e (TM) terecht. Hij is
sinds enkele jaren ook stadshistoricus van Helmond, “dat is
meer een erebaantje; een beetje
een goedmakertje omdat het
Helmondse stadsarchief naar
Eindhoven is verhuisd”, relativeert hij meteen. Hij is uiteraard
lid van de stichting Industrieel
Erfgoed Helmond, die tentoonstellingen, lezingen en andere
activiteiten (mede)organiseert.
In het voorwoord schrijft Van
Hooff: ‘Helmond aan het werk?
Tjee, dan is er danig wat veranderd, zal menigeen denken.
Want was dat niet die oude
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echter beeld, zoals arbeiders die
elkaar fotografeerden bij een
nieuwe installatie of constructie.
Toch zie je op de foto’s dat het
ook smerig werk was. “Bij de uitreiking van het eerste exemplaar
van het boek vertelde iemand dat
zijn vader op zijn dertigste al een
kunstgebit had, zo erg hadden
de dampen in de verzinkerij zijn
tanden aangetast. Er was dus
veel smerig werk; vergeet ook
niet dat beter toezicht en arbowetgeving, samen met de voortschrijdende techniek, pas vanaf
zo de jaren zestig echt invloed
kregen. Eerder was het vaak
zwaar werk. In de ververij
werden zware garenstrengen
met handkracht door de verfbaden gehaald. Er is wel gezegd
dat er met de teloorgang van de
textielindustrie veel gesjoemeld
is met de wao, maar veel
mensen zaten daar toch echt
terecht in”, aldus Van Hooff./

.

Het boek ‘Helmond aan het werk’, uitgegeven door Aprillis, ligt voor 18,50
euro in de winkel.

De week van/David
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fabrieksstad met zijn grote werkloosheid en zijn ietwat werkschuwe bevolking die rapper is
met het ‘mundje’ dan met de
handen?’. “Maar honderd jaar
geleden was Helmond belangrijker dan Eindhoven. Dat veranderde pas toen Philips zich
daar vestigde. Helmond was al
lang een echte industriestad met
veel textiel- en metaalindustrie
zoals de Koninklijke Begemann,
kartonnagebedrijven, melkfabrieken en de cacaofabriek. De
textielindustrie was onbetwist
nummer één. In 1960 werkten
bij Vlisco 3.600 mensen, weverijen als Raymakers en Diddens
& Van Asten hadden toen
honderden mensen in dienst.”
De opnamen voor dit boek
komen uit bedrijfsarchieven en
uit privé-bezit. Enerzijds zijn er
gelikte en fraai uitgelichte professionele opnames, die soms
speciaal op zondag werden
gemaakt als de werkplaatsen opgeruimd waren. Anderzijds
geven privé-foto’s een levens-

David Ernst (Studium Generale) vroeg in
de Cursor van eind juni zijn vriendin
Marit ten huwelijk middels zijn rubriek
Show me Your Desktop op de achterpagina. She said yes en deze week is het
zover: vrijdag wordt er getrouwd. Hell
yeah! Maar nog wel ff werken aan voorbereidingen huwelijk én het SGprogramma dat gewoon doorgaat.
Maandag: Meteen vanuit trein naar
Zuidelijk Toneel om met collega decorstukken uit te zoeken en te sjouwen voor
zithoekje bij World Press Photo-tentoonstelling in Hoofdgebouw die donderdag
opent. Aan gewone programmering
werken en vooral veel vergaderen en
plannen met jongens van Virus voor ViRi
van donderdag 11 september. ’s Avonds
gewerkt aan liefdestekst voor mijn aanstaande die de ambtenaar burgerlijke
stand gaat voorlezen.
Dinsdag: Vergaderen, meer Virus, meer
programmeren. ’s Avonds de ringen

ophalen (en betalen of corso) die we
speciaal hebben laten maken (zilver met
doorheengeboorde braille-tekst). Werd nog
laat door gezelligheid bij de ringenmevrouw en omdat mijn huwelijksteksten
drie keer zo kort moesten.
Woensdag: Vrij omdat er nog veel werk
verzet moet worden: ceremoniemeesters
zijn zóóóóóóó 2007.
Donderdag: Debiel om dag voor huwelijk
nog hard te werken, maar what the fuck.
Gaslab en omgeving verbouwen tot minifestivalterreintje. Gelukkig veel vrijwilligers en m’n vader die meehielp. ViRi een
groot succes, zo’n vier- à vijfhonderd man.
Om half elf naar huis met m’n aanstaande
en vriendinnen, onze student-assistent lag
na het gedane werk voor ViRi echter pas
om half vijf op bed.
Vrijdag: The big day. Wat kan ik zeggen:
love and happiness! De stadhuisdienst was
relaxed, grappig, liefdevol en vet. Prosecco

met een ieder die wilde, thuis keileuk en
het feest des avonds
beetje in een roes:
zoveel indrukken en
best vermoeid.
Maar damn,
wat tof om een
ring om je
vinger te
hebben en te
beseffen dat daar
mooiste liefste Marit bij hoort.
Zaterdag: Uitslapen, cadeaus uitpakken en
eindelijk, na 35 jaar is het zover: ik ben
ontmaagd…
Zondag: Treinnie naar Roffa: concert
Stevie Wonder in Ahoy en overnachting in
Hotel New York. Klinkt overdreven, maar
echt een van de leukste avondnachten die
ik ooit gehad heb. Zoals met bijna alles in
het concert des levens: een goed begin is
het halve werk. Lang leve de liefde!
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Opnieuw meer ruimte voor
onderzoeker in begroting OCW
De wetenschapsbegroting van
OCW gaat verder op de ingeslagen weg en biedt de beste
onderzoekers meer ruimte.
Ook vrouwelijke wetenschappers krijgen een duwtje in de
rug. Universiteitenvereniging
VSNU hekelt de daling van de
onderwijsuitgaven per
student.
De opvallendste post op de
nieuwe onderzoeksbegroting is
het geld voor de ontwikkeling van
zogeheten graduate schools. Het
bedrag daarvoor loopt van drie
miljoen euro in 2009 op naar
vijftien miljoen vanaf het 2011.
Minister Ronald Plasterk is een
vurig pleitbezorger van deze
Angelsaksische versie van de
onderzoeksschool en wil universiteiten graag helpen om die in te
voeren.
Het
belangrijkste
voordeel: grotere vrijheid voor
jonge onderzoekers, die hun
eigen ideeën uitwerken en zelf
hun begeleider mogen kiezen.
Daarmee berijdt Plasterk zijn
stokpaardje: talent moet de
ruimte krijgen. Hij ziet daarom
ook graag dat goede wetenschappers een gooi doen naar
beurzen
uit
de
NWOVernieuwingsimpuls
(Veni-,
Vidi- en Vici-subsidies voor
beginnende, gearriveerde en uitzonderlijk goede wetenschappers). Hij laat het budget
daarvoor oplopen tot 150 miljoen
per jaar. De komende twee jaar
staat er zelfs 164 miljoen op de
begroting, maar dat is tijdelijk.

Ook het onderzoekstalent van
vrouwen mag niet over het hoofd
gezien worden. Daarvoor bestaan
al middelen, maar OCW trekt nu
nog eens twee miljoen extra uit
om vrouwelijke hoogleraren te
steunen. Slechts elf procent van
alle Nederlandse hoogleraren is
vrouw. In 2010 zou dat vijftien
procent moeten zijn, maar dat
lijkt een erg ambitieuze doelstelling. Om de deelname van
meisjes aan technische opleidingen te stimuleren, komt drie
miljoen beschikbaar.

Zesjesmentaliteit
Andere posten blijven ongewijzigd, zoals de twee miljoen
euro van de Mozaïeksubsidie,
bedoeld om meer allochtonen in
de wetenschap te krijgen. Ook de
Rubiconbeurzen voor pas afgestudeerde, talentvolle academici
blijven voorlopig op de begroting: tot 2011 is er vier miljoen
euro voor uitgetrokken.
Om het onderwijs uitdagender te
maken en de ‘zesjesmentaliteit’
te bestrijden reserveert het ministerie ruim 21 miljoen euro
voor honoursprogramma’s en
experimenten met topmasteropleidingen.
Uit de aardgasbaten reserveert
het kabinet ‘maximaal 500
miljoen’ voor onderzoek, onderwijs en innovatie. Het gaat
daarbij om een ‘selectieve voortzetting’ van eerder gestarte projecten. De precieze invulling
ervan wordt bekendgemaakt in
de voorjaarsnota.

Sijbolt Noorda, voorzitter van
universiteitenvereniging VSNU,
hekelt de daling van de onderwijsuitgaven per student. Hij
noemt het ‘moeilijk te begrijpen’
en ‘wrang’ dat de universiteiten
nog geen half jaar geleden ambitieuze
inspanningsafspraken
hebben gemaakt met de minister
van OCW, en desalniettemin
volgend jaar minder geld krijgen.
De VSNU is wel verheugd dat er
aardgasbaten
beschikbaar
blijven voor onderzoek, maar
betreurt het gebrek aan structurele financiering. Nederland
investeert slechts 1,67 procent
van het BNP in onderzoek en
innovatie, en dat is bij lange na
niet de 3 procent waarop het
volgens de Lissabon-doelstellingen in 2010 zou moeten liggen.
De studentenorganisaties ISO en
LSVb zijn ook niet gelukkig.
Minister Plasterk heeft prachtige
plannen met het hoger onderwijs, maar het mag vooral niet
teveel kosten, aldus deze groeperingen. Merel van Wanrooij van
het ISO noemt de sector ‘een
ondergeschoven kindje’ dat niet
de prioriteit krijgt dat het
verdient. “Meevallers uit de
studiefinanciering gaan naar de
kinderopvang en extra investeringen voor leraren worden
betaald door verhoging van het
collegegeld”, stelt ze./

.

Samenwerking TU/e met CERN ‘springlevend’

Personeel gemeente
niet meer welkom in
kantine van Kennispoort
Alleen personeel van de Kamer
van Koophandel (KvK), bedrijven in Kennispoort en medewerkers en studenten van de
TU/e zijn vanaf 1 oktober nog
welkom in de kantine van
Kennispoort. Vanaf die dag
wordt bij de ingang van de
kantine gecontroleerd.
Aanleiding voor de maatregel
is de grote toestroom van
medewerkers van de gemeente, die sinds juli in de nabijgelegen Kennedytoren gehuisvest zijn.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de
gemeente, zo’n vierhonderd
medewerkers groot, verhuisde in
juli
dit
jaar
naar
de
Kennedytoren. In totaal zitten er
nu zo’n 550 mensen van de
gemeente in de toren, die echter
geen kantinevoorziening heeft.
Het personeel komt daarom in
grote aantallen naar de kantine
van gebouw Kennispoort, vertelt
Monique Kuyck, hoofd Services
van de TU/e en verantwoordelijk

voor de kantine van Kennispoort.
“Op een bepaalde dinsdagmiddag in augustus waren er 367
bezoekers, terwijl er maar 120
stoelen zijn. De rij stond tot
beneden in de hal”, aldus Kuyck.
“Ergens is het hartstikke leuk, dit
succes, maar je moet wel plaats
hebben voor je eigen mensen.”
Ze heeft daarom de gemeente
laten weten dat medewerkers van
de gemeente niet langer welkom
zijn in de kantine van
Kennispoort. Medewerkers van
de facilitaire dienst van de Kamer
van Koophandel zullen vanaf 1
oktober bij de ingang van de
kantine staan en bezoekers
vragen om zich te legitimeren.
Wie geen pas van de TU/e of
Kennispoort kan laten zien, komt
er niet in.
Overigens zat het bezoekersaantal van de Kennispoortkantine al anderhalf jaar in de lift,
laat Kuyck weten. “Maar sinds
het einde van de vakanties, half
augustus, is het bezoek explosief
gestegen.”/

.

Zesje is niet genoeg
Driekwart van de Nederlanders wil dat studenten geen genoegen
nemen met een zesje, maar dat ze voor maximale resultaten
moeten gaan. Toch vindt de helft van de ondervraagden een
bijbaan beter dan lenen. In opdracht van het ministerie van OCW
ondervroeg onderzoeksbureau TNS-Nipo twaalfhonderd burgers
voor de jaarlijkse Onderwijsmeter. De meesten denken dat studenten best een tandje kunnen bijzetten. Hun werkdruk zou niet
al te hoog zijn. Verdeeld zijn de meningen over de stelling dat het
hoger onderwijs studenten uitdaagt om hard te werken. 21 procent
denkt van wel, 27 procent denkt van niet en de rest is neutraal of
weet het niet. (HOP)

Ach en Wee

De CMS-detector, een van de vier van de Large Hadron Collider. De faculteit W&I is geassocieerd lid van het project.

De samenwerking van de TU/e
met CERN, de Europese organisatie voor nucleair onderzoek, is nog altijd springlevend.
Dat meldt dr. Ad Aerts van de
faculteit Wiskunde & Informatica naar aanleiding van het
bericht over de Large Hadron
Collider (LHC) dat vorige week
in Cursor verscheen.
Informatici van de TU/e zijn ook
nu nog structureel betrokken bij
het versnellerexperiment in
Genève. Volgens Aerts bestaat de

samenwerking al vanaf 1994 en
stond deze de eerste tien jaar
onder leiding van dr. Peter van
der Stok. De afgelopen vijf jaar
gaf Aerts zelf leiding aan de
samenwerking met het CMSexperiment, een onderdeel van
LHC. “Het is een zeer succesvolle
samenwerking”, zegt Aerts. “Het
gaat vooral om trainees van de
ontwerperopleiding
Software
Technology en afstudeerders van
de capaciteitsgroep Informatica.
Die doen hun eindopdracht op
CERN.” Volgens Aerts is in de

loop van de jaren de aandacht
verschoven van het parallel
verwerken van grote datastromen
naar de betrouwbare opslag en
verwerking van de informatie.
Met het van start gaan van het
experiment is de samenwerking
nog niet ten einde. “Er valt nog
heel wat te verbeteren aan het
systeem bij CERN, en ik verwacht
dat wij daar de komende jaren
wel een bijdrage aan zullen
leveren.”/

.
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Olympische sporters ‘hebben het licht gezien’
Het is niet onomstotelijk
bewezen, maar Toine
Schoutens, directeur van
de Stichting Onderzoek
Licht en Gezondheid
(SOLG) op het TU/eterrein, is er vrij zeker
van dat zijn methodes
tegen een jetlag de
Nederlanderse sporters
mede aan Olympische
medailles hebben
geholpen.
SOLG bracht in juli de
brochure ‘naar Beijing
zonder jetlag’ uit. De
brochure gaf Nederlandse
sporters handvatten om de
effecten van het tijdsverschil van zes uur te

beperken. Zo moesten ze
drie dagen voor vertrek zo
vroeg mogelijk licht opzoeken en voor het slapen
gaan niet teveel eten.
Toine Schoutens, directeur
van SOLG, lanceerde in
2006 tijdens het congres
Sport & Technologie het
idee om met lichttherapie
jetlag bij sporters te
voorkomen. Hij ontving
daarvoor de prijs voor
‘beste idee’. Schoutens
kreeg de gelegenheid zijn
concept uit te werken. Ook
de nationale zwembond
hoorde over zijn ideeën.
Schoutens werd eind 2007
adviseur van de technische
staf.

Schoutens
is
ervan
overtuigd dat zijn methodes hebben geholpen.
Onder anderen zwemmer
Maarten van der Weijden,
die een gouden plak op de
tien kilometer binnensleepte, was positief. “Hij
heeft me persoonlijk laten
weten dat hij er profijt van
heeft gehad.” Ook Pieter
van den Hoogenband zou
volgens Schoutens baat bij
de lichttherapie hebben
gehad. “Hij heeft heel goede
resultaten gehaald bij de
ochtendwedstrijden, terwijl
hij een avondmens is.”
Marc Lammers, bondscoach van de hockeydames, zou nog gebeld

hebben met zwemcoach
Jacco Verhaeren voor tips
die hij eerder van SOLG
had gekregen. “Verhaeren
heeft het advies gegeven
om met de gordijnen open
te slapen. De wedstrijd van
die dag hebben de hockeysters gewonnen”, zegt
Schoutens. “Door de effecten van een jetlag te reduceren, kun je meer dagen
effectief trainen. Het zijn
soms kleine succesjes,
maar daar gaat het om in de
sport.”
SOLG gaat nu een
methode ontwikkelen voor
de Olympische Winterspelen
in
2010
in
Canada./

.

Folia - Universiteit van Amsterdam

Eigen wil bestaat niet
Hersenonderzoeker Victor Lamme zoekt het bewustzijn.
Hij nam recent met een MRI-scanner nog een kijkje in het
brein van Ronald Plasterk. Lamme is overtuigd dat
psychologie uiteindelijk wordt vervangen door biologie.
“Wie over vijftig jaar naar de psycholoog gaat, ligt in de
scanner, niet op de sofa. Dat is nog goedkoper ook.” De
hersendeskundige gelooft niet in een scheiding tussen
bewust en onbewust. “Je komt meer te weten over de
zielenroerselen van mensen met een hersenscan dan met
een gesprek. Je bent de optelsom van alles wat in je hoofd
gebeurt, en dat is weer een optelsom van je genetica en je
persoonlijke geschiedenis. Eigen wil bestaat niet.”

Oud-TU/e’er Gelten overleden
Dr.ir. Marijn Gelten is 11 september op
64-jarige leeftijd in Nuenen
overleden. Gelten werkte van 1966 tot
2005 voor de faculteit Technische
Natuurkunde aan de TU/e. Hij was
jaren universitair docent. De laatste
jaren op de TU/e was hij actief op het

gebied van beleidszaken en studievoorlichting. Hij gaf mede vorm aan
de opleiding op het gebied van de
klinische fysica. Het bestuur van de
faculteit Technische Natuurkunde
typeert Gelten in een overlijdensadvertentie als een ‘sterke persoon-

lijkheid, die hoge eisen aan zichzelf
en zijn omgeving stelde.’ De
voormalig TU/e’er is sinds 2006
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was oprichter en bestuurslid van
de Maculadegeneratie Vereniging.
Maculadegeneratie is een oogziekte.

(Advertenties)

De Nierstichting
is jarig. Kadotip:
word donateur.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Verkeersborden inleveren
De politie in Groningen heeft een generaal pardon
ingesteld voor dieven die verkeersborden stelen. In de
maand september mogen ze hun buit zonder boete op het
politiebureau afleveren. Tot nu toe zijn 147 verkeers borden ingeleverd bij de politie. Vanaf oktober worden
boetes uitgedeeld voor studentenhuizen die toch
verkeersborden aan de muur hebben. “Een loos dreige ment”, zegt hoogleraar Rechtswetenschap Jan Brouwer.
“Het is moeilijk te bewijzen. Behalve op heterdaad
betrappen, is dat alleen mogelijk via zogeheten schuld heling. Wat bijzonder lastig is als een object in een
gemeenschappelijke ruimte hangt. Je kunt niet alle
bewoners van dat huis vervolgen.” De boete voor het
stelen van verkeersborden en ander straatmeubilair is
maximaal een jaar cel of 74.000 euro boete. Student en
spijtoptant Alex gaat een aantal verkeersborden
inleveren. Op één na: Alexanderstraat. “Een vriendin heeft
die op klaarlichte dag speciaal voor mij gestolen. Ze had
er zelfs een overall voor aangetrokken, zodat het leek
alsof ze van de gemeente was.”

Observant - Universiteit Maastricht
Kijk op www.nierstichting.nl
of bel 035 697 80 55.

U-raad tweetalig
In de universiteitsraad van Maastricht zal voortaan naar
believen Nederlands of Engels gesproken kunnen worden.
Dat kondigde voorzitter van de U-raad, prof. Louis
Berkvens, aan in een -Engelstalige- speech. De maatregel
is genomen om buitenlandse studenten en medewerkers
tegemoet te komen. De overgrote meerderheid van de
raad is momenteel Nederlandstalig. Berkvens verzet zich
principieel tegen het Engels als de enige voertaal in de
raad. “Nederlanders hebben er evenzeer recht op om hun
zegje te doen in hun eigen taal. Dat is een kwestie van
wederzijds respect.” Niettemin klinken de geluiden om
over te gaan op Engels steeds sterker. Zo wordt er in de
U-raad door sommigen consequent Engels gesproken, ook
bij afwezigheid van alle buitenlanders.

UT - Universiteit Twente

Steriele zoektocht op Mars

Ken jij jezelf ?
Ben je ﬂexibel, sociaal, enthousiast met ﬂink wat
doorzettingsvermogen. Word dan betaald om een
feestje te bouwen achter de bar of bruin te worden
op ons terras. Kortom, geïnteresseerd om te komen
werken als terrasloper, bartender of bediening?
Mail dan je CV met motivatie en foto naar
info@cafethomas.nl of info@grandcafespijker.nl

Het UT-spin-off bedrijfje LioniX hoopt in 2013 mee te
vliegen met de onbemande missie van de Europese Space
Agency (ESA) naar Mars. LioniX ontwikkelt een zogeheten
Life Marker Chip, een microlaboratorium dat op de rode
planeet gaat zoeken naar moleculen die kunnen wijzen op
vroeger leven. Het bedrijf dingt, samen met twee andere
Nederlandse concurrenten, naar een plek in de ExoMarsmissie. Nederland stelt acht miljoen euro beschikbaar.
Volgens adjunct-directeur Henk Leeuwis wordt over half
jaar duidelijk of zijn bedrijf de ruimte ingaat. “Pikant is
dat de ExoMars-rover helemaal steriel de ruimte inge schoten moet worden. Hoe ze dat doen, weet ik niet, maar
ESA schijnt dat te kunnen. Gelukkig maar, want we
moeten natuurlijk geen moleculen naar Mars meenemen.
Dan vinden we straks iets dat we zelf hebben meege bracht.”
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Buitenlandse studenten klagen over
isolement in vakantiehuisjes

TU/e-alumnus begint
topwielerploeg
Ir. Gérard Vroomen, die in 1995
afstudeerde bij Werktuigbouwkunde, is met zijn fietsenbedrijf Cervélo een wielerploeg
begonnen. Verschillende grote
namen zijn al vastgelegd,
onder wie Carlos Sastre, die dit
jaar de Tour de France won.
Vroomen wil komend jaar
onder meer aan de Tour
meedoen met het team.

Deze week zijn de werkzaamheden
voor het plaatsen van de spaceboxen
achter Potentiaal hervat.

Internationale masterstudenten die vanwege de vertraagde
oplevering van de spaceboxen
op de TU/e-campus tijdelijk
zijn ondergebracht zijn in
Mierlo klagen over het isolement waarin zij terecht zijn
gekomen. Zo is er geen internet in de vakantiehuisjes, en
ook het openbaar vervoer
schiet volgens hen ernstig
tekort.
Op het momenten verblijven
zo’n zestig internationale studenten in ’t Wolfsven in Mierlo.
Per vakantiehuisje worden twee
studenten ondergebracht. Het
gaat om een tijdelijke situatie die
het gevolg is van te late oplevering van de spaceboxen. Dit
komt door een bezwaar dat is ingediend bij de aanvraag van de
vergunning voor het plaatsen van
de spaceboxen. De vergunning is
inmiddels binnen.
De studenten zijn iedere dag veel
tijd kwijt met het op en neer
reizen
naar
Eindhoven.
Studenten vertellen dat ze er wel
eens tweeënhalf uur over hebben
gedaan om op de universiteit te
komen. Fietsen gaat sneller, in

drie kwartier is Eindhoven
bereikt. Arpit Sharma, uit New
Delhi, zegt: “Indiase studenten
zijn niet gewend om te fietsen.
Bovendien zijn ze gewend om
links te rijden. Ze vinden fietsen
in Nederland moeilijk, in India
zijn er geen regels voor fietsers.
Daarom gaan we bijna allemaal
met de bus.”
Evans Kaijage uit Tanzania stelt
dat het onder deze omstandigheden erg moeilijk is om te
studeren. “In het kader van onze
opleiding kunnen we niet zonder
internet. Als we willen internetten,
moeten
we
naar
Eindhoven. Gelukkig is de bibliotheek inmiddels wel in het
weekeinde open, maar toch
kunnen we niet optimaal
studeren.”

Ongelukkig
Dr. Karen Ali, hoofd van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU), geeft toe dat de
huidige problemen bijzonder
ongelukkig zijn. “Er is wat ons
betreft sprake van overmacht.
Deze zomer zijn grote tekorten
ontstaan in de huisvesting van
buitenlandse studenten. Als

gevolg van een geschil tussen
Vestide, de beheerder van
spaceboxen en de gemeente
Eindhoven is vertraging in de
bouw opgelopen. Op bestuurlijk
niveau is de TU/e bezig structurele maatregelen voor de
toekomst te treffen. Helaas wordt
er in Eindhoven tot dusver niet
structureel
geïnvesteerd
in
passende huisvesting voor onze
buitenlandse gasten. Als TU/e
hebben we hard gewerkt aan de
oplossing van de huisvestingsproblemen. Zo hebben we op de
commerciële markt honderd studentenkamers geregeld. Wat
betreft het gebruikmaken van
internet, we zijn aan het kijken of
er in ’t Wolfsven een internetvoorziening kan komen. De
centrale bibliotheek en de
ICTheek zijn sinds kort zeven
dagen per week tot 22.30 uur
open als experiment. Als dat
bevalt, gaat de bibliotheek ermee
door. We hebben overigens ook
complimenten gekregen van
studenten die in ’t Wolfsven
wonen. Sommigen willen er zelfs
langer blijven.”/

Het fietsenbedrijf, dat zich richt
op ontwikkeling en productie van
fietsen voor professionele wielrenners, maakte de start van het
team eind augustus wereldkundig. Sindsdien kon het
bedrijf al meerdere grote namen
bekendmaken die zich aan het
team verbonden hebben. Naast
kopman Sastre zijn dat onder
anderen de sprinter Thor
Hushovd -goed voor zes gewonnen Touretappes- en de 45-jarige
Nederlandse oud-sprinter JeanPaul van Poppel, die ploegleider
wordt.
Het team draagt voorlopig de
werknaam ‘Cervélo TestTeam’,

en dat geeft voor een deel weer
wat de opzet van de ploeg is. Waar
bij andere ploegen het doel alleen
‘winnen’ is, heeft dit nieuwe
team ook als belangrijk doel R&D
van wielrenfietsen. Het team
functioneert als testteam voor
productinnovaties in de wielersport.
Cervélo heeft, met eigen geld en
dat van verschillende andere investeerders, de middelen om de
ploeg minstens vier jaar in de
lucht te houden. Om hoeveel het
dan gaat, vertelt het bedrijf van
alumnus Vroomen niet. Maar de
Telegraaf meldde afgelopen
weekend dat het om minimaal
zes miljoen euro gaat, per jaar.
Gérard Vroomen begon vrijwel
direct na zijn afstuderen het fietsenbedrijf Cervélo, samen met
zijn Canadese studiegenoot Phil
White. Missie van het bedrijf: ‘To
help our customers win races’.
Het bedrijf was de afgelopen zes
jaar de fietsenleverancier van
wielerploeg CSC, met als hoogtepunt de Tourwinst van Carlos
Sastre./

.

Weekendopenstelling De Hal matig bezocht
De eerste weekendopenstelling
van de centrale bibliotheek, op
zaterdag 13 en zondag 14 september, is matig bezocht. “Druk
kunnen we het niet noemen”,
zegt Leo Delescen, hoofd
publieksdiensten bibliotheek.
“Maar dat kun je van de eerste
maal ook niet verwachten. Het
was minder druk dan in een
tentamenperiode.” De studentenassistenten die de bibliotheek
bemanden, telden iedere twee
uur hoeveel werkplekken bezet
waren. De piek lag op 14 studenten. Bij de ICTheek, waar ze een

eigen telling bijhouden, spreken
ze van een ‘redelijke bezetting’.
Vanaf het middaguur waren daar
steeds meer dan een dozijn
studenten aan het werk. Het
drukst was het rond vier uur ’s
middags met op zaterdag 19 en
op zondag 23 personen.
Bedoeling van de experimentele
openstelling op zaterdag- en
zondagen tot 5 oktober (van
10.00 tot 22.30 uur) is om te
kijken of er behoefte is aan een
weekendopenstelling als studieplek. De uitleenbalie is dan
gesloten.

Daey Ouwens Fonds voor
duurzame ontwikkeling

.

Cabbolet: “Tilburgse rector adviseerde
door te gaan met mijn promotie”
De Tilburgse rector magnificus
Frank van der Duyn Schouten
heeft op 27 december 2007 een
brief geschreven aan zijn
Eindhovense collega Hans van
Duijn waarin hij adviseert de
geplande promotie van
Marcoen Cabbolet te laten
doorgaan. Dat schrijft Cabbolet
in een open brief die hij vorige
week stuurde aan Cursor en
aan het Tilburgse universiteitsblad Univers.
Cabbolet zegt met zijn ingezonden brief nog te willen
reageren op de brief van Van der
Duyn Schouten, die op 31 januari
van dit jaar werd afgedrukt in
zowel Cursor als Univers. Daarin
schreef de rector dat er vanuit de
Tilburgse promotiecommissie
ernstige kritiek was op het proefschrift. Tevens verwijt hij de
Tilburgse promotor Harrie de

Swart de Tilburgse voorgeschiedenis te hebben verzwegen
in Eindhoven en dat De Swart in
Univers heeft gezegd dat
Cabbolet opnieuw welkom zou
zijn in Tilburg. In Eindhoven
besloot
het
College
voor
Promoties na advies van deskundigen het proefschrift alsnog
af te wijzen, ook al was het in
eerste instantie goedgekeurd
door de promotiecommissie van
de faculteit Wiskunde &
Informatica.
In zijn open brief van vorige week
verwijt Cabbolet de Tilburgse
rector dat hij er niet voor uitgekomen is dat hij in de brief aan
Van Duijn toegeeft dat de
Tilburgse procedure niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Ook
zou Van der Duyn Schouten een
positief advies hebben uitgebracht over het doorgaan van de
promotie.

In een reactie verwerpt de
Tilburgse rector de beschuldigingen. Cabbolet heeft zich zelf
teruggetrokken uit Tilburg en dat
maakt “een onomkeerbaar eind
aan zijn promotietraject in
Tilburg”. Het positieve advies
aan de Eindhovense rector is
daarmee volgens Van der Duyn
Schouten niet in tegenspraak.
“Het feit dat de promotie in
Tilburg is spaak gelopen, was op
zichzelf geen doorslaggevend
argument om het traject in
Eindhoven af te blazen. Wat
onverlet laat dat de Eindhovense
rector daar anders over kan
denken”, aldus Van der Duyn
Schouten. (Univers)/

.

De open brief van Marcoen Cabbolet en
de reactie daarop van de Tilburgse
rector Frank van der Duyn Schouten zijn
terug te vinden op www.tue.nl/cursor.

Kees Daey Ouwens.
Foto: Bart van Overbeeke
Het kabinet trekt een half miljard euro uit voor duurzame energie projecten in ontwikkelingslanden. Dat maakte minister Bert Koenders
van Ontwikkelingssamenwerking vorige week bekend in een brief aan de
Tweede Kamer. Een deel van het geld, twintig miljoen euro, komt terecht
in het Daey Ouwens Fonds - vernoemd naar de vorig jaar overleden
emeritus hoogleraar van de TU/e prof.dr. Kees Daey Ouwens. Het fonds
zal het geld de komende drie jaar besteden aan het bevorderen van klein schalige projecten voor hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden.
Daey Ouwens was in de jaren vijftig bij Philips betrokken bij de productie
van de eerste zonnecellen, en heeft zich sindsdien ingezet voor de ont wikkeling van duurzame energie. Van 1997 tot 2001 hield hij zich als
deeltijdhoogleraar bij Werktuigbouwkunde bezig met onderzoek naar
biomassa als duurzame energiebron. Ook na zijn pensionering bleef Daey
Ouwens actief, onder meer als oprichter en voorzitter van de FACT
Foundation voor het gebruik van biobrandstoffen in ontwikkelings landen. De oprichting van het fonds werd vorig jaar bij het laatste
publieke optreden van Daey Ouwens al aangekondigd door minister
Jacqueline Cramer.
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Plastic zonnecellen
voor duurzame
toekomst

In Murcia, in het zuidoosten van Spanje,
opende in augustus de grootste ‘solar
farm’ ter wereld. Op een oppervlak van
bijna tweehonderd voetbalvelden wordt
daar het zonlicht opgevangen door honderdduizend zonnepanelen, goed voor de
stroomvoorziening van twintigduizend
huishoudens. Dit soort zonneboerderijen
schiet vooral in Spanje momenteel als
paddenstoelen uit de grond. Maar als we
echt werk willen maken van zonneenergie zullen we nog groter moeten
denken, zegt Dirk Veldman (28). “Als we
de hele wereld in 2020 van zonne-energie
willen voorzien, dan zul je een oppervlak
ter grootte van heel Spanje moeten bedekken met zonnecellen.” Die berekening
gaat ervan uit dat zo’n twintig procent van
het zonlicht wordt omgezet in elektrische
energie. “Dat rendement gaat vast nog
wel iets omhoog, maar de winst die
daarmee te behalen valt, is beperkt”,
aldus Veldman.
Volgens Veldman is er daarom behoefte
aan zonnecellen die goedkoop en snel
geproduceerd kunnen worden.
Momenteel wordt 95 procent van de commerciële zonnecellen gemaakt van silicium. Maar eigenlijk zijn die nog te duur.
“De energie die op de solar farms wordt
opgewekt, is nog altijd twee tot drie keer
duurder dan energie uit fossiele brandstoffen”, zegt Veldman. Het probleem is
niet dat silicium zo zeldzaam is -het
wordt namelijk uit zand gewonnen-,
maar het kost erg veel moeite en energie
(en dus geld) om silicium van de juiste
zuiverheid te verkrijgen
Een oplossing ligt mogelijk in het gebruik
van plastic zonnecellen. Deze worden
gemaakt van een speciaal type plastic dat
licht absorbeert en ook nog stroom
geleidt. Plastic zonnecellen zijn potentieel goedkoper dan siliciumcellen omdat
het productieproces heel goedkoop is. Je
kunt zonnecellen maken uit dunne lagen
plastic met een ‘roll-to-roll’-techniek die
veel weg heeft van het drukken van
kranten. Zo kun je kilometers zonnecellen snel en tegen geringe kosten
produceren. Daar komt nog bij dat de

Zonnecellen/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Plastic zonnecellen krijgen wellicht een belangrijke rol in
onze zoektocht naar duurzame energie. Promovendus Dirk
Veldman deed bij Scheikundige Technologie onderzoek naar
de werking van dit alternatief voor siliciumcellen. Met behulp
van geavanceerde lasersystemen probeerde hij te achterhalen hoe precies elektriciteit wordt opgewekt in de plastic
cellen, om zo efficiëntere zonnecellen te kunnen ontwikkelen.
hoeveelheid grondstof die nodig is voor
het maken van de werkzame laag in
plastic zonnecellen eigenlijk heel klein is:
de hoeveelheid ruwe olie die nu in zeven
minuten uit de grond wordt gepompt, is
voldoende voor de huidige wereldwijde
energiebehoefte. Dat komt doordat de
plastics zo efficiënt licht absorberen dat
een laagje van honderd nanometer
volstaat. Ter vergelijking: de huidige siliciumcellen zijn duizend maal zo dik, en
die zijn al niet dikker dan een mensenhaar.

Donor
In zonnecellen worden onder invloed van
licht elektronen vrijgemaakt. Die
bewegen vervolgens naar een elektrode:
er gaat een stroom lopen. In silicium
ontstaat door de energie van het binnenvallende licht direct een vrij elektron, dat
naar de negatieve elektrode kan bewegen.
Tegelijkertijd ontstaat een soort virtueel
positief geladen deeltje dat eigenlijk niets
anders is dan een ontbrekend elektron:
een zogeheten ‘gat’. Deze gaten begeven
zich naar de positieve elektrode.
In plastic zonnecellen is het proces een
stapje ingewikkelder: de elektronen en
gaten blijven daar korte tijd aan elkaar
vastplakken, en bewegen samen door het
materiaal. Zo’n elektron-gat-paar draagt
een deel van de energie van het licht met
zich mee en bestaat maar een fractie van
een seconde. Er zijn twee materialen -een
elektrondonor en een elektronacceptor-

nodig om het paar te splitsen. Die
splitsing is alleen mogelijk als het paar op
tijd op een overgang tussen het donor- en
acceptormateriaal terechtkomt, voordat
het zijn energie op een andere manier
kwijtraakt. Daarvoor is het belangrijk dat
donor- en acceptormateriaal dicht bij
elkaar in de buurt liggen (binnen enkele
nanometers). Ze worden dan ook
gemengd in de werkzame laag van de
zonnecel aangebracht.
Veldman kwam er tijdens zijn promotieonderzoek achter dat het elektron-gatpaar, eenmaal aangekomen op het
grensvlak tussen het donor- en het acceptormateriaal, nog slechts enkele nanoseconden bestaat. Om effectief elektronen en gaten te kunnen verzamelen, is
het daarom volgens hem van belang dat
minstens één van beide materialen een
hoge geleiding heeft in de buurt van het
grensvlak tussen donor en acceptor.

Lasers
Het is al sinds 1995 bekend dat een
mengsel van plastic donoren en acceptoren een werkende zonnecel oplevert, en
er is sinds die tijd ook vooruitgang
geboekt -van één naar vijf procent rendement- maar het is niet duidelijk hoe de
cellen in detail werken. Veldman heeft
vooral gekeken naar de optische eigenschappen van zonnecelmateriaal bestaande uit een aantal verschillende mengsels
van donoren en acceptoren. Bij het onderzoek paste Veldman geavanceerde laser-

technieken toe om de reactie van de
verschillende mengsels op het binnenvallende licht te bekijken - zowel opgelost
in vloeistof als in vaste vorm. “De
uiteindelijke zonnecellen zijn natuurlijk
in vaste vorm, maar de tests met vloeistoffen zijn nu eenmaal erg handig omdat
je daarin bijvoorbeeld gemakkelijk de
temperatuur en concentratie van de
verschillende stoffen kunt variëren.”
Met een drietal verschillende lasers
schoot hij licht op zijn samples en vervolgens bekeek hij met een andere laser
welke kleuren licht door het materiaal
werden geabsorbeerd. Om de veranderingen in het materiaal -zoals de vorming
van de elektron-gat-paren- op heel korte
tijdschalen te kunnen volgen, gebruikte
hij extreem korte laserpulsjes, de kortste
niet langer dan een aantal femtoseconden
(een miljoenste van een miljardste
seconde).

Voetbal
Het blijkt dat de beste mengsels bestaan
uit een plastic donor, en een acceptor in
de vorm van fullerenen (voetbalvormige
koolstofmoleculen) met een extra functionele groep hieraan gekoppeld. “Die
fullerenen zijn wat minder eenvoudig en
goedkoop dan de standaard polymeren,
maar ze kunnen tegenwoordig al worden
gemaakt voor honderd euro per gram.
Dat betekent dat je voor tien euro per
vierkante meter klaar bent.” Geen
beperkende factor dus.
Door de focus op laserfysica is Veldman
niet toegekomen aan het zelf maken van
de stoffen die hij onderzocht, maar dat
vindt hij geen probleem: “Het leuke van
onze vakgroep, Moleculaire Materialen en
Nanosystemen, is dat we op het snijvlak
zitten van natuurkunde en scheikunde.
Onze professor, René Janssen, rent ook
voortdurend heen een weer tussen het
scheikunde- en het natuurkundegebouw.
De ene promovendus maakt nieuwe
materialen of organische zonnecellen, en
de ander karakteriseert die met fysische
technieken. Zo’n brede groep werkt heel
goed.”/

.
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Effecten van design zijn vooraf meetbaar
De meeste auto’s van tegenwoordig zijn
technisch betrouwbaar en verschillen
onderling nauwelijks. Daarom bepaalt
de vormgeving voor ongeveer zeventig
procent het verkoopsucces. Julian
Eichhorn uit Duitsland zocht naar een
methode om subjectieve kwaliteiten
aan een ontwerp te koppelen. Vandaag,
donderdag 18 september, promoveert
hij aan de faculteit Industrial Design
met het proefschrift ‘Design Parameter
Shift Evaluation’ (DPSE).
Het ontwerpen van een auto lijkt vaak
een ongrijpbaar proces. Voor veel designafdelingen is het vaak een kwestie van
‘fingerspitzengefühl’, ervaring en oog
hebben voor de tijdsgeest. Maar dat is
voor veel autoproducenten en fabrikanten van andere producten toch te
mager. Ze willen in de miljoenen verslindende ontwerpfase liefst vooraf zeker
zijn dat het nieuwe model een hit wordt.
Het concept van een toekomstige auto
dient daarom zeer nauwkeurig taxeerbaar
en voorspelbaar te zijn.
Eichhorn werkte bij BMW Group Design
in München en de faculteit Industrial
Design in Eindhoven ruim drie jaar aan
zijn onderzoek. Hij zocht naar objectieve
parameters waarmee vooraf beter kan
worden voorspeld of een ontwerp kansrijk is. Het zou designwerk doelgerichter,
efficiënter en betrouwbaarder maken.
Een hele opgave, want kan het ‘karakter’
van een auto worden vertaald in betrouwbare parameters? Zijn er objectieve
waarden te geven voor subjectieve
gevoelens over schoonheid, robuustheid
of betrouwbaarheid? “Hoe fysieke aspecten van onze omgeving -en van onszelfverbonden zijn met de hoedanigheden
die ieder van ons ervaart, is een vraag die
even oud als fascinerend is”, meent
Eichhorn. De promovendus bedacht twee
experimenten om aan te tonen dat het
mogelijk is subjectieve waarnemingen op
een betrouwbare manier aan design
aspecten te koppelen.

Een van de experimenten richtte zich op het ontwerp van koplampen.

In het eerste experiment kregen vijftig
testpersonen, leken op autogebied, een
reeks koplampen te zien. Het ging om
licht afwijkende varianten op een vast
ontwerp. De vijf parameters waren de
diameter van de lens, de diameter van de
lamp, de hoek en hoogte van de motorkap
boven de lamp en het zijknipperlicht.
Door deze onderdelen te veranderen,
ontstond telkens een ander aanzicht. De
testpersonen mochten een koplamp naar
eigen voorkeur kiezen en het karakter
ervan evalueren. Eichhorn koos bewust
voor een koplamp omdat die, net als bij
de ogen, oogleden en wenkbrauwen van
een mens, bij uitstek uitdrukking geeft
aan het ‘gezicht’ van een auto. In dit geval
het frontaanzicht van een zwarte BMW
uit de 5-serie. De testpersonen kregen
dan ook iedere keer de hele voorzijde van
de auto te zien, zodat het ‘karakter’ optimaal was. In een tweede ronde werden de
bevindingen van de vijftig leken getoetst
door het oordeel te vragen van tien TU/estudenten en tien designexperts.
Het experiment bewees dat de vijf toe-

gepaste designparameters een statistisch
meetbaar effect hadden op het karakter
van een auto. En dat het mogelijk is om
de parameters dusdanig te verschuiven
(‘shift’) waardoor vooraf beter richting te
geven is aan aspecten van een autoontwerp.

Geluidssignalen
Het tweede experiment richtte zich op de
geluidsignalen die door parkeersensoren
in werking worden gesteld. Veel automobilisten ervaren de pieptonen als
hinderlijk. Eichhorn bedacht ook hiervoor
parameters voor onder meer toonhoogte,
modulatie en de ruwheid van boventonen. Het leverde in totaal 36 varianten
op die in een testlab en op de openbare
weg door vijftig proefpersonen zijn
geprobeerd. Er werd gekeken naar de
subjectieve gevoelens die de pieptonen
teweeg brachten. Was het waarschuwingssignaal plezierig, urgent,
duidelijk, modern of attent? Door deze
gevoelskwesties goed in kaart te brengen
en ze te relateren aan de parameters,

Het babypakje dat Sibrecht Bouwstra laat
zien, is zo klein dat het eerder poppen kleding lijkt. Het is ontworpen voor
couveusekinderen. De student Industrial
Design ontwikkelde het in opdracht van het
Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.
“Kinderen in de couveuse krijgen sensoren
op hun huid om hartslag, ademhaling, zuur stofgehalte in het bloed en lichaams temperatuur in de gaten te houden. Die
plakkers zijn niet prettig voor de baby’s.
Ook is de drempel voor ouders hoog om hun
kind vast te houden. Het zou beter zijn als de
sensoren niet meer met plakkers op de huid
hoefden, maar verwerkt konden worden in
een pakje of het matras waarop de kinderen
liggen.” Het ziekenhuis vroeg Bouwstra om
een eerste stap te zetten. “Ik heb een pakje
ontworpen waarin sensoren zijn verwerkt
die het hartritme in de gaten houden.”
De student liep twee dagen mee met de ver pleging. Ook sprak ze met ouders van cou veusekinderen. Daarna verdiepte Bouwstra
zich in de techniek: hoe werkt een ECG, wat
zijn de eisen aan elektroden. “Ik moest uit zoeken welke geleidende stof of smart
textile het beste was om als elektroden te
dienen voor de ECG-meting.” Ze kwam uit bij
nylon, gecoat met zilver. De elektroden
voelen aan als soepele stof. In totaal heeft
ze zes elektroden in het pakje verwerkt.
“Drie op de rug, en drie aan de voorkant,
zodat de baby in iedere houding contact
maakt met minimaal drie sensoren.”
De eisenlijst voor het ontwerp was lang.

toonde Eichhorn aan dat het mogelijk is
om vooraf met complexe, interactieve
design parameters een doelgericht
karakter aan component te geven.
Eichhorn: “Design Parameter Shift
Evaluation (DPSE, red.) kan onderlinge
afhankelijkheden grijpen die intercultureel en universeel zijn. Maar DSPE
kan ook de individuele tijdgeest aangrijpen: een sportieve uitstraling bijvoorbeeld werd vijftig jaar geleden door
andere parameters bepaald dan tegenwoordig. Daarvoor moeten de juiste
vragen worden gesteld en een individuele
analyse plaatsvinden. De DPSE kan een
variabele input hanteren en is toepasbaar
op talloze kwaliteiten en producten.”
“Of DPSE een hinderpaal of juist hulpmiddel is bij het creatieve ontwerpproces?
Mijn antwoord luidt principieel: beide,
afhankelijk van hoe het idee achter DPSE
wordt gebruikt. Elk proces dat rechtlijnig
op een ander wordt toegepast, herbergt
het risico dat het oorspronkelijke idee
wordt verwrongen. Maar de gedachte
achter DPSE is om het ontwerp meer
communiceerbaar en expliciet te maken
in de productontwikkeling. En om een
dieper en betrouwbaarder inzicht te
krijgen in de parameters die een product
voor een bepaalde groep klanten
begerenswaardig maken. Uiteindelijk
blijft een uitstekend ontwerp nog altijd
het resultaat van teamwerk en de interactie tussen ontwerpers en ingenieurs.
Binnen een goed ontwerpproces -en ons
dagelijkse leven- zijn creativiteit, intuïtie
en expertise niet alleen strikt noodzakelijke, maar op de allereerste plaats uiterst
krachtige en efficiënte instrumenten. Ze
zijn niet vervangbaar, maar vervolledigbaar.”
“DPSE heeft nog geen gevestigde plaats
in het ontwerpproces, al zijn er wel aspecten van de experimentele resultaten
verwerkt in het ontwerpproces van toekomstige koplampen. Het belangrijkste
effect dat DPSE teweeg brengt, is een verandering in de manier van denken.”/

.

Mouwen konden niet, vanwege de infusen.
Ook moesten rug en buik zoveel mogelijk
bloot blijven, omdat veel couveusekinderen
lichttherapie krijgen.
Uiteindelijk kwam Sibrecht uit op een pakje
met een mutsje, dat aan de voorkant met
klittenband sluit. De achterkant is van gaas achtig materiaal, zodat er licht doorheen
kan. “Het ziet er wat bloot uit, maar het
pakje hoeft de baby niet warm te houden.
Dat doet de couveuse al.”
Alle componenten moesten zo zacht moge lijk zijn. Bouwstra: “De overgang van het
zachte geleidende textiel naar de ‘harde’
apparatuur was een praktisch probleem. Dat
heb ik opgelost door koolstofdraden te
gebruiken om de elektroden op de monitor
aan te sluiten. Die zijn soepel en zacht.”
Bouwstra vertelt dat het moeilijkst was om
alles samen te brengen: de techniek, een
handig en veilig pakje én een aantrekkelijk
ontwerp. De student doet de komende tijd
praktijktesten. “Ik hoop vooral dat het huid contact met de sensoren goed genoeg is.”
Andere studenten zullen verder gaan met
het onderzoek: “Uiteindelijk moeten alle
sensoren in het pakje worden verwerkt. Dat
wordt nog een flinke klus.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

18 september 2008 Cursor
8/ Achtergrond

Binnendoor wo
D

e glazen gangen op hoogte met het
gladde zwarte linoleum waren zeer
innovatief eind jaren vijftig, toen
de eerste campusgebouwen verrezen.
Den Haag moest over de streep getrokken
worden om hier geld aan te besteden.
“Straks wil iedere universiteit zo’n duur
verbindingstelsel”, moet het bezwaar ongeveer geklonken hebben. Maar het architectenbureau zette door, en nu kunnen
we niet meer zonder. Bijna elk gebouw op
de TU/e-campus is binnendoor te bereiken via de loopbruggen. Het hart van het
loopbruggenstelsel ligt in de W-hal, die op
de planning staat voor een grootscheepse
renovatie. Wanneer dit precies gaat
plaatsvinden, is nog niet duidelijk, noch
hoelang ’t gaat duren. Dienst Huisvesting
verwacht over een paar weken uitsluitsel
te kunnen geven hierover, wanneer de
planning van het project klaar is.
Er lopen ieder moment van de dag
TU/e’ers dwars door de W-hal. Een docent
die materiaal moet halen, een student op
weg naar college, een afstudeerder die
ergens iets gaat vragen. Zoals Olga
Korolkova van Biomedische Technologie.
Ze loopt via de W-hal van W-hoog naar het
Hoofdgebouw. Daar had ze een vakinhoudelijk gesprek met een van haar docenten
en ze wil nu weer verder werken aan haar
afstudeerproject op haar plek in kamer in
W-hoog.
Maurice Schuman rijdt iedere dag door
de W-hal met karren vol met bekers,
cacaopoeder, koffie, melk en suiker voor

de koffieautomaten. Hij is operator bij de
firma Maas. Dat bedrijf vult ook de vendingmachines met broodjes, snoep en
melk. Iedere week distribueert Maas 180
x 24 blikjes fris over de campus. Als de
loopbruggen dichtgaan, gaan ze ‘roeien
met de riemen die ze hebben’, aldus
Schuman. Die riemen bestaan uit een
auto waarin de voorraden vanuit het

magazijn in N-laag naar
Helix, Potentiaal, het
Hoofdgebouw en
Vertigo worden
gebracht. In die vier
gebouwen staan karren
voor de verdere distributie en van daaruit kan
Schuman overal komen.
“Al eerder was de brug
tussen Matrix en de
W-hal afgesloten, toen
hebben we het ook met
de auto opgelost”, zegt
hij.
Aan een auto hebben
Marjan van den Broek,
Kim Blankers en Fung Cheung nog niet
gedacht. Wel aan een golfkarretje. Ze zijn
archiefmedewerkers bij het Informatie
Expertise Centrum (IEC) en lopen regelmatig met karren vol zware archiefdozen
vanuit De Hal naar allerlei faculteiten en
het College van Bestuur in het Hoofdgebouw. De wielen van de karren zijn
echter niet berekend op stoeptegels en er
zit geen rand om het ‘tafelblad’ om de
trillende dozen op hun plaats te houden.
Bovendien moeten de spullen droog
blijven.
De kar van ISS-medewerker Ali Özdenir
kan ook niet over straat. Het is een aluminium container van een kubieke meter
en zit vol met wc-papier. Het magazijn
van zijn schoonmaakbedrijf
bevindt zich in
het Auditorium.
De materialen
die van daar
naar het Paviljoen moeten, worden
gebracht met de auto van een collega. Die
auto zal bij sluiting van de W-hal meer
kilometers moeten maken.
Voor anderen is het een minder groot
probleem wanneer ze niet meer door het
hart van het loopbruggenstelsel van de
TU/e kunnen gaan. “Dan loop ik gewoon
buitenom”, zegt Boyd van den Broek. Hij
komt dagelijks met de trein uit Waalwijk,
loopt over het Limbopad en glipt bij het
Hoofdgebouw de universiteit binnen. Via
de loopbrug gaat hij naar de collegezaal
van Werktuigbouwkunde in W-hoog. De
route buitenom weet hij nog niet goed, hij
is een eerstejaars student. Misschien
reageert hij daarom minder sterk dan
ouderejaars en medewerkers die al wat
winters op de TU/e hebben meegemaakt.

“Balen”, “ verschrikkelijk”, “een
ramp”, zijn de eerste woorden die
gebruikers van de loopbruggen
uiten op de vraag wat ze ervan
vinden dat de routes tijdelijk
worden afgesloten. Ze zien het
voor zich: regen, wind, dikke
jassen en paraplu’s.
Patrick Schellekens werkt bij de
maquettewerkplaats van Bouwkunde in Vertigo. Hij voorziet
problemen voor Industrial Designstudenten bij het afsluiten van de
W-hal. “Zij bouwen iets in Vertigo,
maar moeten het presenteren in
het Hoofdgebouw.” Met pas
geverfde spullen op waterbasis of
elektrische apparatuur is het lastig om
buitenom te moeten lopen.

Loopbruggen/N
Illustraties/J
Foto’s/Bart va
Het is onvermijdelijk: wanne
gerenoveerd wordt, zullen
Hoofdgebouw, Matrix, W-ho
worden. Dan is het tijdelijk
binnendoor, ontmoetingen op
en uitzicht to

Begrip
Dienst Huisvesting heeft begrip voor de
problemen en vindt het vervelend dat nog
niet duidelijk is hoelang de loopbruggen
gesloten zijn. “We gaan de W-hal zo laat
mogelijk afkoppelen. Het is echter nog
niet zeker of dat al in oktober
gebeurt”, zegt ir. Anne van
Dortmont, hoofd projectbureau
van Dienst Huisvesting, verantwoordelijk voor de uitvoering van
grootschalige renovatieprojecten.
In ieder geval is architectenbureau Ector Hoogstad
Architecten uit Rotterdam, dat
de verbouwplannen voor de
W-hal tekent, voornemens de
loopbruggen weer te laten
aansluiten op de Terminal,
zoals de W-hal straks wordt
genoemd./

.

Loopbruggen: trefpunt van TU/e’ers
Naast de nevenfunctie als ontmoetingsplek,
zijn de loopbruggen ook geschikt voor teken lessen, muziekuitvoeringen, exposities en het

opplakken van confronterende leuzen of
vriendelijke reclame.
“De loopbruggen zijn een belangrijk

trefpunt”, zegt Hans van Laarhoven. Vanaf
zijn werkplek bij de Gemeenschappelijke
Technische Dienst op de begane grond van de
W-hal kon hij decennialang de ontmoetingen
aanschouwen. Vanaf 1971 zag hij dat TU/emedewerkers van verschillende disciplines
elkaar nodig hadden. “Voor een stekkertje
liep een werktuigbouwkundige naar het elek tromagazijn. Nu bestaat dat magazijn niet
meer, iedere faculteit heeft zijn eigen budget
en koopt zijn eigen spullen in.” Maar dit
terzijde. Met weemoed denkt Van Laarhoven
terug aan de jaren dat hij in de W-hal werkte.
Hij ziet nog voor zich hoe Sinterklaas over de
loopbrug voortschreed en hoe tijdens de
introductiedagen studentenverenigingen er
met bakfietsen doorheen vlogen. Hij hoort
nog de kakofonie van op zichzelf staande
geluiden die pauzerende TU/e’ers maakten.
“In de ene hoek zat een accordeonist, op de
brug naar Potentiaal zat een trompettist en in
een andere probeerde iemand muziek uit een
viool te halen.” Ook bijzonder was de tijd dat
de minirok in de mode was. We hebben het
over de jaren zeventig. Van Laarhoven kan
zich goed voorstellen dat studentes en mede -

werksters toen niet graag over de loop bruggen op 4.20 m hoogte liepen, met al die
GTD’ers onder zich.
Docent handtekenen Cliff Hasham van
Bouwkunde kijkt daarentegen graag van
boven naar onderen. Hij laat studenten vaak
op de verschillende loopbruggen van de
campus in perspectief tekenen. Tijdens de
verbouwing van de W-hal zal hij de mooiste
plekken niet kunnen gebruiken. “Het is
jammer dat het deze winter niet kan.
’s Zomers zijn we buiten, maar in de winter
laat ik graag tekenen vanaf de loopbrug
tussen de W-hal en Potentiaal. Ik kan wel
andere plekken zoeken, maar het is zonde van
de lestijd om ver te lopen met de studenten.
Een tekenles duurt maar vier uur.”
Studium Generale is ook een fervent ge bruiker van de loopbruggen. Op de loopbrug
in het Hoofdgebouw werden dit voorjaar de
expositie ART ’n Rights en de posterpre sentatie van de academische jaarprijzen ten toongesteld. Vanaf 16 oktober is daar Mijn
ruimte/mijn plek te zien.
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ordt buitenom
Norbine Schalij
eannette Bos
an Overbeeke
eer de W-hal van top tot teen
de loopbruggen vanaf het
oog en Potentiaal afgesloten
gedaan met de korte routes
het kruispunt van loopbruggen
ot in de verte.

Stervenskoud of bloedheet
De loopbruggen hebben dubbel glas. Dat is meer
om condensvorming tegen te gaan dan om de
temperatuur te nivelleren. Zó koud in de winter
en het effect van een broeikas in de zomer! Het
openzetten van klapraampjes maakt dan nau welijks enig verschil.
De eerste bedrijfsarts op de campus, A.J.P.
Borstlap heeft volgens GTD’er Hans van
Laarhoven regelmatig de loopbruggen afge sloten op medische gronden. “Het was er dan
echt ongezond warm. In de glazen bak van de
loopbrug kan het wel 45 graden Celsius worden,
als het niet meer is. Daar helpen de klap raampjes weinig aan.”
De verbindingen tussen het Hoofdgebouw en
W-hal en Potentiaal en W-hal zijn in de winter
juist stervenskoud. Er is geen verwarming, de
dubbele beglazing biedt geen soelaas en er zit
weinig anders op dan een dikke jas aantrekken.
En dan kun je net zo goed buitenom lopen.
In het huisvestingsplan Campus 2020, dat ove rigens nog in ontwikkeling is, is besloten om
alle loopbruggen van verwarming te voorzien.

Vooruitstrevende architectuur
De oudste gebouwen van de
campus zijn ontworpen door
architectenbureau Van
Embden, Choisy,
Roorda van
Eysinga,
Smelt en
Wittermans,
wat nu OD
205 heet. Het
feit dat ze met de
W-hal verbonden zijn
middels loopbruggen
maakt de W-hal een
centraal kruispunt. De bruggen passen
in de typische bouwstijl van eind jaren
vijftig, waarin efficiëntie en kostenbespa ring het credo waren. Er werd veel glas, alu minium en beton gebruikt. Voor traditionele
baksteen en overbodige versiersels was geen

En hoe handig zijn de buitenkanten van de
loopbruggen! De hoge viaducten geven ruimte
om leuzen op te plakken die niet over het
hoofd te zien zijn. ‘Deetman, geef ons straks
ons dagelijks brood, en vergeef ons onze
(hoge) schulden’ paste makkelijk op de brug
tussen E-hoog en de W-hal, zoals te zien is op
een foto in ‘De kleine TU/e encyclopedie 19562006’. Dat was in de tijd dat Wim Deetman
onderwijsminister was, tussen 1982 en 1989.
Ook later zijn er nog wel oproepen aan geplakt, vooral om lid te worden van een
studentenvereniging. Sinds een paar jaar mag
dat niet meer. Dat is vooral om de schoon makers tegemoet te komen die erg veel last
hebben van de plakbandjes die na het
weghalen van de posters toch blijven kleven.
“Vroeger mocht iedereen die een feestje in z’n
hoofd had, plakkaten ophangen”, zegt Hay
becks, teamleider van de TU/e-beveiliging.
“Nu mag er alleen, met toestemming van het
College van Bestuur, iets worden opgehangen
rond de verkiezingstijd van de universiteits-,
faculteits- of dienstraad.”

plaats. Het beeld moest een industriële om geving weerspiegelen waarin de studenten
later zullen werken. De glazen wanden van de
loopbruggen, zeer vooruitstrevend in de
bouwwereld in die tijd, maakte het fysieke
contact tussen de faculteiten niet alleen
mogelijk maar ook zichtbaar.
De structuur van een gebouw heeft invloed op
de bedrijfscultuur, zo wisten de architecten.
Met opzet plaatsten ze de collegezalen in een
centraal gebouw en de laboratoria en werk kamers op andere locaties. Dat maakt het
noodzakelijk voor docenten om heen en weer
te lopen. Om ze dat zonder jas te kunnen
laten doen, werd het loopbruggenstelsel op
de eerste verdieping ontworpen. Eind jaren
vijftig is dit idee uniek voor een Nederlands
universiteitscomplex. Wittermans vertelt in
‘De kleine TU/e encyclopedie 1956-2006’ dat
de regering aanvankelijk dwars lag. “Het was

een gevaarlijk precedent! Andere universi teiten zouden ook wel eens zo’n stelsel willen
hebben en dat was te duur.” Hij herinnert zich
de list om geld te besparen door de centrale
verwarmingsleidingen niet ondergronds
(duur onderhoud) maar door de loopbruggen
te leggen. “Pas later heb ik me gerealiseerd
dat er ook nog een sociaalpsychologisch
aspect een rol speelt. De luchtbruggen zijn
neutraal terrein.” Zo’n openbaar gebied
neemt barrières weg en maakt informeel
contact mogelijk.
Voor Van Embden heeft de visie van dr. Gilles
Holst, de grondlegger van het Philips
Natuurkundig Laboratorium, als inspira tiebron gediend. In het oorspronkelijke
NatLab op Strijp S komen laboratoria uit op
gezamenlijke gangen, waarin de onder zoekers van verschillende afdelingen elkaar
tegenkwamen.
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Algemeen
Verkiezingen TU/e 2008
In 2008 worden voor de geleding
studenten verkiezingen gehouden voor
de universiteitsraad en de faculteitsraden. Voor de geleding personeel van de
faculteit Bouwkunde worden dit jaar zgn.
tussentijdse verkiezingen gehouden voor
de faculteitsraad.
De verkiezingen TU/e 2008 geschieden
voor beide geledingen door middel van
elektronisch stemmen.
Op maandag 06 oktober t/m woensdag
08 oktober ’08 liggen de kiezersregisters
ter inzage, schriftelijk en elektronisch.
Kiesgerechtigde studenten en medewerkers ontvangen hiervan een kennisgeving per mail.
De termijn van de kandidaatstelling is
vastgesteld op dinsdag 04 november t/m
donderdag 06 november ‘08.
Het elektronisch stemmen vindt plaats
op dinsdag 09 december en woensdag
10 december ’08. De stemmodule staat
gedurende betreffende periode continu
open, van 00:00 uur op de eerste dag tot
24:00 uur op 10 december ’08
(Nederlandse tijd).
Voor tijdschema/overige informatie, zie:
www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2008
In 2008 elections will be held for the
section of students for the University
Council and the Department Councils.
For the section of the staff members,
interim elections will be held for the
Department Council of the Department
Architecture, Building and Planning.
These elections will take place by means
of electronic voting.
The electoral register is available for
inspection at the Central Electoral
Committee, Traverse 0.02/0.03 (from
9:00 to 12:00 and from 14:00 to 17:00
hours) on Monday 06 thru Wednesday
08 October 2008.
The period of nomination has been set
for Tuesday 04 thru Thursday 06
November 2008.
Electronic voting will take place on
Tuesday 09 December and Wednesday
10 December 2008.
For further information: www.tue.nl/verkiezingen.

Dienst Interne Zaken
Openingstijden kantines in
tentamenperiode
Alle kantines zijn vanaf maandag 29 september tot en met vrijdag 3 oktober
beperkt open tot 14.00 uur. De kantine
van het Auditorium is geopend van 9.30
tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur.
Tijdens de avond openstelling zijn er ook
warme maaltijden te verkrijgen. Coffee &
More in het Auditorium is open van
8.30-14.00 uur. Café De zwarte doos is
geopend van 8.00 tot 22.30 uur.
University Club 9.00 tot 21.00 uur.

Verbouwing kantine N-laag
Wegens de verbouwing is kantine N-laag
gesloten tot en met vrijdag 10 oktober.
De aangepaste kantine is op maandag 12
oktober vanaf 10.00 uur weer geopend.

Educational training/DPO
Workshop Voice training
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presentation? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that case
you might want to participate in the
workshop Voice training. The workshop
aims at improving the use of your voice
in lectures, presentations and instructions, and at the prevention of a strained
voice.
During the workshop a teacher of speech
therapy will give you information and a
lot of exercises to work on.
Your performance is recorded on camera. You will be given advice based on that
recording.

The workshop consists of two sessions
that will take place on Monday, October
20th from 13.30 - 16.00 hours and on
Monday, November 10th from 13.30 16.30 hours. In between you’re supposed
to work on exercises.
For more information please contact
Willem van Hoorn (phone 4237).
Enrolment: by internet (www.tue.nl/course_information/), by email
(cursus.dpo@tue.nl) or phone (2520).

23 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 ‘The BrewerDobson circulation: interannual variability and climate change’. Haklander
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. H.M. Kelder en prof.dr.ir. G.J.F.
van Heijst.

Course Teaching and learning in
higher education for teachers
and PhD’s

M.J. Patricio Dias verdedigt op dinsdag
23 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 ‘Crack propagation
on highly heterogeneous composite
materials’. Patricio Dias promoveert aan
de faculteit Technologie Management.
De promotor is prof.dr. R.M.M. Mattheij.

The course Teaching and learning in higher education will take place on Tuesday
September 30th (whole day), Thursday
October 2nd (morning) and Tuesday
October 7th (whole day). The course is
intended for both experienced and inexperienced teachers, post docs and PhD
students. This course is also the first
course of the TU/e Educational training
program.
The course offers a broad orientation on
teaching activities and prepares for
giving lectures, tutorials and so on.
During the course, the participants will
be actively involved, for instance by giving
presentations and by exchanging ideas
and experiences. Participation for teaching staff of the TU/e is free of charge.
Further information can be obtained
from Harry van de Wouw (extension
3126). You can enrol for the course by
telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by Internet
(www.tue.nl/educational_training).

Workshop Course design
On October 28th, 2008 from 13.30 17.00 hours, DPO will carry out a workshop on Course design. Objective of the
workshop: enable teachers to design a
course in a systematic way. The workshop aims at UD, UHD’s and Professors
who are responsible for designing or
redesigning parts of the curriculum.
Topics in this short workshop will be:
- organizing principles
- educational models
- course design
After a short introduction participants
will work on the design of their own
course. Especially teachers who are preparing a new course will benefit from
this workshop.
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (extension 3126).
You can enroll for the course by telephone (2520), e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by internet (www.tue.nl/educational_training).

Mensen
Promoties
N.A. Romero Herrera PDEng verdedigt
op maandag 22 september haar 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 ‘Coordination of Interpersonal
Privacy in Mediated Communication’.
Romero Herrera promoveert aan de
faculteit Industrial Design. De promotoren zijn prof.dr.ir. L.M.G. Feijs en
prof.dr. D.G. Bouwhuis.
Ir. G.W.W. Quax verdedigt op maandag
22 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 ‘All-optical control
of the g-factor in self-assembled
(In,Ga)As/GaAs quantum dots’. Quax
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. P.M. Koenraad en prof.dr. M.E.
Flatté.
Drs. A.J. Haklander verdedigt op dinsdag

Ir. N. de Vries verdedigt op woensdag 24
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 ‘Spectroscopic study of
microwave induced plasmas Exploration
of active and passive methods’. De Vries
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. J.J.A.M. van der Mullen en
prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.
Ir. W.H.T.M. Aangenent verdedigt op
woensdag 24 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 ‘Nonlinear
Control for Linear Motion Systems An
Exploratory Study’. Aangenent promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir. M.
Steinbuch.
A.W. Koprowski MSc verdedigt op
donderdag 25 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 ‘Termination of
Rewriting and Its Certification’.
Koprowski promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr. H. Zantema en prof.dr.ir.
J.F. Groote.

Afscheid
Op 1 oktober gaat Piet Tutelaers, medewerker van Dienst ICT, met vervroegd
pensioen. Ter gelegenheid hiervan wordt
er op dinsdag 30 september een receptie
gehouden in het PVOC. Aanvang 16.00
uur.

Studentenleven
La Tuniña
Winnaar Intro-prijsvraag
Spanje, sangria, festival, lekker eten,
gratis….Allemaal goede antwoorden uit
de intro-prijspuzzel van Spaanse studentenmuziekvereniging La Tuniña. Samen
vormen ze de oplossing: La Tuniña.
Uit alle goede inzendingen hebben we
een winnaar getrokken, namelijk Moniek
van den Boogaard. Zij wordt verzocht
contact op te nemen met La Tuniña om
haar typisch Spaanse prijs persoonlijk in
ontvangst te komen nemen. (e-mail:
tunina@stack.nl, tel: 040-2124196,
www.tunina.nl)

Diversen
Tint
Vasten breken - Volg een dag
ramadan
De zon verdwijnt langzaam achter de
rode muren van Marrakech. De schemer
valt, de feestverlichting van de Koutoubia
moskee springt aan. In de smalle steeg-

jes van de soek spoedt het winkelend
publiek zich huiswaarts. Rolluiken worden neergelaten, brommers schieten
voorbij. De kruidenier heeft op een bijzettafeltje twee dampende kommen met
ramadansoep hariera klaarstaan. Voor de
ftoer, het breken van de vasten. Van
zonsopgang tot zonsondergang mogen
moslims niet eten, drinken, roken en
moeten ze zich onthouden van seks.
Door samen een dag te vasten, en ’s
avonds gezamenlijk het vasten te breken
kun je ervaren hoe de traditionele ramadan gevierd wordt. Tevens is het een dag
om stil te staan bij de voedselsituatie in
de wereld. Heb jij ook zin om samen een
dag te vasten en ’s avonds ervaringen uit
te wisselen onder het genot van een
gezellige maaltijd? Geef je dan nu op!
Kosten: 5 euro
Opgeven: voor 24 september via
tint@tue.nl

Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling wordt binnen
universiteiten steeds meer gezien als
onderdeel van de academische vorming.
Het is daarom ook geen luxe om eens
goed stil te staan bij je eigen ontwikkeling. Vanuit verschillende technieken
zullen deskundigen in vier avonden je
helpen met de vragen wie je bent, waar
je goed in bent en hoe je dat uitdraagt
naar de mensen om je heen.
Dinsdag 7 oktober: Contact en
Communicatie; De Goodfield-methode
door Wim de Leeuw.
Met de eerste workshop Contact en
Communicatie kijken we naar je verbale
en vooral non-verbale communicatie. De
bekende Goodfield therapie vormt de
basis voor deze workshop, waar we met
videobeelden je vaak onbewuste gedrag
zichtbaar maken.
Dinsdag 14 oktober: Ken je karakter;
Enneagram - Elisabeth Fricker, Martin
van Moorsel en Arnoud Rigter.
De tweede avond gebruiken we het enneagram om negen persoonlijkheidstypes
en hun drijfveren te leren kennen. Het
geeft inzicht in je persoonlijkheid, maar
ook die van mensen in je omgeving.
Dinsdag 21 oktober: Jij en je familie; De
systemische benadering van Nagy door
Dirk Strasser
Op de derde avond kijken we aan de
hand van de theorie van de Hongaarse
Amerikaan Iván Böszörményi-Nagy naar
je familie-systeem en de rol die jij daarin
hebt, maar ook naar hoe dat doorwerkt
in je studie en relaties.
Dinsdag 28 oktober: Onze religieuze en
culturele identiteit; Een historische kijk
door Otto Kroesen
De laatste avond gaat over het historische, religieuze en culturele perspectief,
over waar je vandaan komt en waar je nu
staat. Deze ‘bagage’ maakt voor een deel
uit hoe je naar de wereld en naar jezelf
kijkt. De hele training helpt je om, door
naar jezelf te kijken, ook een helderdere
visie op de wereld te ontwikkelen.
De workshops starten om 20.00 uur.
Vooraf kan samen gegeten worden om
18.00 uur.

Vacatures
Medewerker evaluaties (V28.024),
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (0,8 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.220 t/m 2.966 euro).
Studentenadviseur/professional development coach (V28.025), Onderwijs en
Studenten Service Centrum (0,6 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).
PhD Student on Rheology Control by
Branching Modeling (RheoConBram)
(V32.032), Centre for Analysis, Scientific
and Applications (CASA), department of

Mathematics and Computer science (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).
Full Professor in Multi-Scale
Engineering Fluid Dynamics (V35.404),
department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 26 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 1 (5.351
t/m 8.445 euro).
Full Professor Precision Mechatronics &
Robotics (V35.405), department of
Mechanical Engineering (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
26 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 hoogleraar 1 (5.351 t/m 8.445 euro).
PhD positions in Reactor Engineering
(V37.652), Chemische
Reactortechnologie, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).
Assistant/Associate Professor (V37.653),
Chemische Reactortechnologie, department of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4.337 t/m 5.279 euro).
Universitair (Hoofd) Docent Science en
Techniekeducatie (V37.654), Eindhoven
School of Education (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
13 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (4.337 t/m 5.279 euro).
PhD student Surfing the information
waves: finding, revealing, eval. inf. online
(V39.461), School of Innovation
Sciences, department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
Medewerker Animatiestudio (V40.001),
ICMS (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.441 t/m 3.352 euro).
PhD Student Multi-scale modeling of
cancellous bone behavior (V50.091),
Orthopedic Biomechanics, department of
Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
Assistant Professor Sensor Systems
(V51.061), Designed Intelligence group,
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.129 t/m 4.284 euro).
PhD position on Robots in the Metaverse
(V51.062), the Designed Intelligence
group, department of Industrial Design
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).
Kijk voor meer informatie op
www.tue.nl/vacatures.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Students desperate to move to space boxes

Balkans beats
in Gaslab

A number of sixty new
international Master
students feel they are
stuck between a rock and
a hard place as they wait
to move into space boxes
promised them by the
TU/e prior to their arrival
in the Netherlands.
“Please report about our
situation”, three
computer science
students plead when
asked how they feel
about waiting at least
another two months for
housing on campus. The
International Relations
Office (STU) says the
housing situation for
foreign students is most
unfortunate and they are
looking for solutions.
All foreign Master students
are offered a choice
between rooms in a
student house and furnished accommodation in
a space box. Little did this
year’s students know that
the construction of 102
space boxes would be
delayed by months because
housing
corporation
Vestide did not factor in a
delay in construction due
to the complaints procedure involved in obtaining a building permit.
A large group of new
foreign Master students
now have to stay months
longer in housing which while up to simple housing
standards- is not really
suitable for TU/e students.
About sixty new students
staying temporarily in
cabins at Bospark ‘t
Wolfsven in Mierlo have no
Internet access at home.
“This has made it hard for
us to make the kind of
serious start on our
courses that we wanted”,
says Evans Kaijage who is
from Dar es Salaam in
Tanzania. “I once went and
sat on those windy steps of
the main building on a
Saturday with my laptop
just to look something up
on the Internet. I’m glad
the library is now open on
Saturdays and Sundays.
But for the last few months
we have not had enough
Internet access, even
though we needed it for our
courses.”

Balkans beats are so
infectious that the party
takes off almost of its own
accord. Tonight, Thursday
18 September, you can
start dancing in the Gaslab
on the TU/e campus as of
20.30 hours. With stirring
melodies from the
Balkans and explosive
rhythms from Latin
America by Mala Vita. The
band has seven members
with different nationalities
and musical backgrounds,
which results in a universal sound. Straf fills the
Gaslab with a pumping
polder polka and DJ Kuif
will connect everything in
a roundabout way with
samba soul, Balkans beats
and gypsy grooves.

Chemistry in
Eindhoven
Arpit Sharma in ‘t Wolfsven. Photo: Bart van Overbeeke

Sometimes
students
staying at Wolfsven end up
spending up to 2.5 hours a
day in travelling and
waiting time to reach the
university, even though the
park is only 9.5 km from
the TU/e. Their trip starts
with a 15-minute walk to
the bus stop. The bus ride
is 35 minutes and buses
arrive about every 15
minutes but do not stop
when they are full. The bus
service is less frequent in
the evenings. Students pay
63 euros a month for a bus
pass, but also get a 63-euro
reduction on their rent
which is financed by the
TU/e.

Bike ride
The bike ride to the TU/e is
about 45 minutes, but is
hard for inexperienced
cyclists who are used to
driving on the left and have
just arrived from the
tropics. “Biking to the university is very tiring and
cold, and it feels risky
because we don’t know
about the regulations for
cyclists. There are none in
India. So, most of us travel
by bus. We are getting used
to being late even when we
try very hard to be on time”,
says
Arpit
Sharma,

recently arrived from New
Delhi.
Another disadvantage to
living at Wolfsven is the
need to plan every
shopping expedition, says
Shrinidhi Nagesh, who is
from Mangalore, India.
Students
on
limited
budgets cannot really
afford to go to the store in
the park and the number of
stores in Mierlo are
limited. Nagesh would
rather shop at markets, he
says.
Kaijage,
Nagesh
and
Sharma are worried the
move to campus in November will distract them from
their studies, at a time
when they need to concentrate on their first exams at
the TU/e. The students are
also worried about transporting their goods, which
they have more of than
when they arrived two
months ago. “I hope we
will be told the date we can
move in well in advance so
we can plan everything
properly”, says Kaijage.

STU on the case
The International Relations Office (STU) says
they are aware of the
problems and are putting a
lot of energy into finding

solutions. Dutch students
who leave for an internship
abroad are asked to rent
their accommodation to a
foreign student during the
time they are away. STU
has found hundred extra
rooms via the commercial
housing market. A stay at
Wolfsven is only organized
if no other accommodation
is available. According to
STU, some students really
appreciate living in the
forested park and have
asked to be allowed to stay
longer. Also, STU is
looking into realizing internet services at Wolfsven.
“We
understand
that
students are dissatisfied
about a number of
matters”, says dr. Karen
Ali, director of STU. “We
have a big shortage of
housing for our foreign
guests due to the delayed
construction of space
boxes, caused by a difference of opinion between
Vestide and the city. At the
moment Vestide cannot
keep up with the numbers
of foreign students coming
to the TU/e. As long as the
city of Eindhoven does not
make structural investments in the supply of furnished
housing,
the
problems
for
foreign

students and staff will
continue to grow. It would
be best if the housing corporations made plans to
address this in cooperation
with the city.”
“However, we can do little
about public transport”, Ali
continues. “Our information is that there are
four buses an hour to
Eindhoven from 6.30 a.m.
The ten-km bike ride
should not be too hard;
students can wear extra
clothes if they are cold. The
TU/e has also invested in
free bus passes for these
students.”
According to Ali, the TU/e
has also advised students
about where to shop. “We
advised them to shop at
Albert Heijn in Geldrop,
near the bus stop. There is
also a Lidl in nearby Mierlo
village, which has cheaper
prices.”
STU promises to coordinate the move of the
students in Wolfsven to the
space boxes when they are
completed. Possibly a bus
will be hired to transport
students’
possessions.
They also promise to plan
the moving date in such a
way that students are disturbed as little as possible
in the exam period./

.

Spinoza winners speak at ICMS symposium
The Institute for Complex
Molecular Systems
(ICMS) is celebrating its
official opening on Friday
19 September with a symposium in the Blauwe
Zaal. For this occasion
four Dutch top scientists
have been invited as
speakers.
According
to
Sagitta
Peters, business manager
of ICMS, the major challenges in the research area
of the ICMS will be approached from different
angles by the guest speakers.

Both Cees Dekker (Delft
University of Technology)
and Ben Feringa (University of Groningen) have
received the prestigious
Spinoza Prize. The other
speakers, Daan Frenkel
(Cambridge
University)
and Roeland Nolte (Radboud University Nijmegen),
have also earned their spurs
in science. The symposium
will be opened at 13.00
hours by prof.dr. Bert
Meijer, scientific director
of the ICMS.
The opening symposium
virtually coincides with the

first publication under the
aegis of the new institute.
Last week dr. Kees Storm, a
researcher at the ICMS and
the Applied Physics Department, published an article
about polymer networks in
Physical Review Letters. In
addition,
dr.
Patricia
Dankers will on 1 October
be starting research into
multifunctional medicines
at Biomedical Engineering
and the ICMS, supported
by a Veni subsidy. Peters
consequently calls the start
of the institute auspicious:
“There is a great deal of ent-

husiasm among the researchers, and we notice
that we can easily build
bridges between the different Departments. That
is one important object of
the ICMS.”
The ICMS is an initiative
developed by the TU/e professors Meijer (ST, BMT),
Mark Peletier (W&I),
Rutger van Santen (ST) and
Jaap Schouten (ST). ICMS
brings scientists from
various disciplines together in order to conduct
research into the mechanism of self-organi-

zation,
the
principle
behind all life on this
planet. This knowledge is
utilized to build molecular
factories that will produce a
new generation of catalysts,
nanocontainers
and functional materials.
Apart from this, the institute wants to become a
haven for international top
researchers, in the form of
an
Advanced
Study
Center./

.

Anyone interested in attending
the symposium can register until
right before it starts via
icms@tue.nl.

The Chemistry dance
party will be held in the
Effenaar as of 22.00 hours
on Saturday 4 October.
Chemistry started thirteen
years ago and has now
developed into an enterprise that organizes dance
nights and events with
various names. For
instance, there was the
festival Generations of
Love, celebrating that
house has been known for
twenty years in the
Netherlands. In de
Effenaar there will be DJs
from Amsterdam as well
as from Eindhoven
turning the tables.
Marcello, Bart Skils, Juan
Sanchez, Presetone,
Makcim & El-P, mc
Marxman and vj Micha
Klein will make an audible
appearance. Presales via
www.chemistry.nu and at
de Effenaar. See:
www.effenaar.nl for more
information.

Camping disco
in de Effenaar
For most people the
holidays will be over, but
at de Effenaar you can
relish the memory of the
holiday a bit longer on
Saturday 20 September,
the last day of summer,
during the Camping disco.
There is space for one
hundred camping guests,
who can listen to music
from DJs of RobotRock,
Andy Royd and Atomica.
Lustige Lola and
Weltschmerz will also be
there. If you want to show
your own musical talents,
why not enlist for the
playback show via
1heidsworst@gmail.com.
Tickets via the larger post
offices, GWK’s, VVV’s, the
Ticketlijn and at the box
office of de Effenaar.
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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Biodieselfabrikant uit Zeeland
E

en dezer dagen neemt Rosendaal
Energy de fabrieken in bedrijf en
zullen de eerste liters van de jaarlijkse productie van 250.000 ton biodiesel geleverd worden. Dit kan ongeveer
drie procent van de Nederlandse behoefte
aan diesel dekken. Bart Rosendaal begon
aan zijn avontuur als ondernemer,
enerzijds uit de behoefte om op een commerciële manier een mooi product te
maken, anderzijds ook uit ideële overwegingen. “We willen als Rosendaal
Energy wat doen in deze wereld”, zo
vertelt de afgestudeerde scheikundige.
“Het staat vast dat we als maatschappij
snel iets moeten veranderen aan onze
energieconsumptie. Als producent van
biodiesel kunnen we daar ons steentje
aan bijdragen. De negatieve verhalen van
de laatste tijd schetsen een verkeerd
beeld. Zo zou de productie van biodiesel
ten koste gaan van het eten van de armste
mensen in deze wereld. Honger en hoge
voedselprijzen zijn echter gevolgen van
onder andere politieke onwil, achterblijvende investeringen in de landbouw
en de gestegen welvaart in Zuidoost-Azië.
Wij brengen een nieuwe duurzame
brandstof op de markt die in principe
oneindig is en voor een veel kleinere
aanslag op ons leefklimaat zorgt dan
fossiele brandstoffen.”
Dr.ir. Han van Kasteren en dr.ir. Mark
Prins (inmiddels werkzaam bij Shell) van
het Innovation Lab begeleidden een
aantal studies waarbij de afgelopen jaren
ongeveer twintig studenten betrokken
zijn geweest. “Dit was een heel goede
mogelijkheid voor studenten om eens
echt met de praktijk in aanraking te
komen”, vindt Van Kasteren. “Ze moesten
allerlei berekeningen en proeven doen.
En rapporteren aan de opdrachtgever. Als
docenten stonden wij uiteraard garant
voor de kwaliteit van de inzet.”

Groot aanpakken
Rosendaal, die in 1997 afstudeerde, heeft
in het verleden gewerkt voor Q8, DSM en
later Sabic in zowel de procestechnologie,
de commercie als de logistiek. “Ik wilde
altijd al een eigen bedrijf beginnen, iets
maken en verkopen. In 2004 kwam ik in
contact met biodiesel en schreef een
plannetje voor een bedrijf dat 10.000 ton
biodiesel per jaar zou gaan leveren. Al
snel bleek dat je zoiets groot moet aanpakken: dit is een bulkmarkt en de prijs is
dan het enige dat telt. Je moet ook
voldoen aan eisen van kwaliteit en duurzaamheid. Maar dat is het. De fabriek
moest dus een zo groot mogelijke schaalgrootte hebben om te kunnen concurreren en daarbij hoorde een investering
van zestig miljoen euro. Dat geld hebben
we kunnen lenen op grond van onze
plannen. Ik nam in 2006 ontslag en ging
me fulltime met dit bedrijf bezighouden.”
Rosendaal is nu ‘commercial/R&D director’ bij Rosendaal Energy.
In het ‘worst case scenario’ kan Rosendaal Energy blijven draaien door plantaardige olie te raffineren voor de consumptiemarkt. Deze ‘food-grade olie’
wordt tijdens de opstart wel gemaakt,
maar daarna wordt volstaan met een zogenaamde semi-raffinage, waarna de olie
voldoende gezuiverd is om middels esterificatie omgezet te worden in biodiesel.
De fabriek, die begin oktober in bedrijf
genomen wordt, is één van de meest
flexibele ter wereld en kan vrijwel alle
grondstoffen aan, van plantaardige olies
van hoge kwaliteit (bijvoorbeeld van
koolzaad, zonnebloem, soja, kokos en de
tropische jatophraplant) tot dierlijk vet uit
slachtafval en afgewerkt frituurvet. Ook
van algen kan hier in principe biodiesel
gemaakt worden. Plantaardige olie uit de

Biodiesel/Paula van de Riet
Foto’s/Bart van Overbeeke
Een jaar geleden lag het noordelijke terrein van de oude
cokesfabriek in Sluiskil bij Terneuzen er nog verlaten bij.
Sinds vorig jaar verrijst er een compleet nieuwe onderneming:
Rosendaal Energy. Een olieraffinaderij, een biodieselfabriek,
opslagtanks en een eigen terminal en kade waar zeeschepen
kunnen laden en lossen. Aan de wieg van dit bedrijf staat
scheikundig ingenieur en TU/e-alumnus ir. Bart Rosendaal,
die in de afgelopen drie jaar met verschillende faculteiten en
het Innovation Lab van de TU/e samenwerkte
om de beste mogelijkheden voor de productie
van biodiesel te achterhalen.

hele wereld kan rechtstreeks door zeeschepen geleverd worden aan de tien
meter diepe kade van Rosendaal Energy
langs het kanaal van Gent naar
Terneuzen. Ook het bijproduct glycerine
kan daar verladen worden. Rosendaal is
dan ook trots dat hij zo’n toegankelijk
eigen terrein in de ARA (AmsterdamRotterdam-Antwerpen) trading zone
heeft kunnen bemachtigen.
“Wij streven naar de grootst mogelijke
flexibiliteit”, stelt hij. “Wij zijn in deze
markt nog klein en kunnen niet opboksen
tegen de grote machten in deze markt.
Daarom moeten we de ontwikkelingen
vóór proberen te zijn. Slimheid en wendbaarheid worden onze sterktes.”

Algen

TU/e-alumnus en ondernemer ir. Bart
Rosendaal in de biodieselfabriek in Sluiskil.

Het plan is om binnen een paar jaar nóg
een biodieselfabriek te bouwen op deze
locatie die 800.000 ton biodiesel gaat
produceren en ongeveer 200-250 miljoen
euro moet kosten. Als alles goed gaat, wil
Rosendaal, wellicht in samenwerking met
een ander energiebedrijf, daarna een
fabriek met zogenaamde BTL-technologie
(Biomass-To-Liquid) inrichten, waar
biomassa en afval tot biodiesel wordt
verwerkt, wat ook wel bekend staat als
tweede-generatie biobrandstoffen.
“Er zijn nu verschillende processen
bekend voor BTL en nog geen enkele
techniek is commercieel toepasbaar. De
meeste verkeren tussen laboratorium en
pilot plant. Het verschil tussen een labopstelling en een commerciële fabriek is
het verschil tussen een koffiezetapparaat
voor vier kopjes koffie en één voor een
miljoen kopjes. Bij het opschalen van een
proces om een veel grotere productie te
bereiken, komen weer hele andere
dingen kijken”, aldus Rosendaal.
Vanwege de grote concurrentie in deze
markt wil Rosendaal niet te veel zeggen
over het onderzoek dat loopt in samenwerking met TU/e en de Universiteit
Wageningen. Wel wil hij kwijt dat hij erg
geïnteresseerd is in de mogelijkheden om
algen als grondstof voor biobrandstoffen
te gebruiken. Algen kunnen theoretisch
een productie halen die tientallen malen
hoger ligt dan bij bijvoorbeeld koolzaad.
Bovendien zijn algen ook op de zee te
telen. Van Kasteren werkt aan de processen die nodig zijn om algen te verwerken.
De Universiteit Wageningen onderzoekt
de algenproductie. Van Kasteren: “Wij
hebben allerlei mogelijkheden rondom
biodiesel vanaf 2006 onderzocht. Elk jaar
leverden we een stukje werk af. Over wat
er uit de reststromen te halen valt. Over
alternatieven voor de gangbare olies
waarvan biodiesel gemaakt wordt. Over
de markt en wat te doen als de prijzen van
grondstoffen fluctueren. Ook de alternatieven voor biodiesel, zoals ethanol,
hebben we onder de loep genomen. Het
bedrijf moest zo flexibel mogelijk
worden.”
Rosendaal: “Zoals gezegd onderzoeken
we ook de mogelijkheden van algen als
grondstof voor biodiesel en voor hoogwaardige brandstof voor vliegtuigen, de
zogenaamde biojet fuel. Voor jet fuel
gelden veel zwaardere eisen dan voor
diesel en benzine. Traditionele biobrandstoffen zijn daarvoor ongeschikt.
Hiervoor dient een nieuwe klasse van
brandstoffen ontwikkeld te worden.
Bovendien zijn sommige brandstofalternatieven zoals elektriciteit en waterstof
niet toepasbaar in de huidige luchtvaart.
Kerosine is ook nog eens een stuk
duurder dan diesel. Al met al een markt
die veel belooft voor de toekomst en waar
we als Rosendaal Energy verwachten wel
een stukje vanaf te kunnen snoepen!”/

.
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“Ik wil ook de kracht en levensvreugde in Afrika tonen”
Met zijn serie wielrenfoto’s in
Centraal Afrika won hij in 2001
de World Press Photo.
Persfotograaf Chris Keulen gaf
donderdag 11 september een
lezing in Kennispoort bij de
opening van de befaamde tentoonstelling, editie 2008. Zijn
werk toont een andere kant van
Afrika.
Beelden van zwarte kindjes met
enorme buiken, omringd door
vliegen. Een man met een
pistool op zijn hoofd. De
doodsangst is in zijn ogen te
lezen. Volgens persfotograaf
Chris Keulen belangrijke foto’s,
alleen; “het zijn wel steeds
dezelfde kanten van Afrika die
worden getoond.”
Tot zo’n tien jaar geleden legde
ook hij vooral de misère in het
continent vast. “Misstanden aan
de kaak stellen is belangrijk.
Maar er is meer. Ik zag ook
allerlei andere -positieveredingen, maar die kon ik niet
kwijt in mijn series. Ik wilde
voor mezelf meer balans in mijn
werk. Het was mijn bedoeling
ook de kracht en de levensvreugde van de mensen te tonen.”
Zijn grote punt van kritiek is dat

Foto uit Tour d’Afrique. Foto: Chris Keulen

fotografen steeds meer van hetzelfde op de plaat vastleggen.
“Deels komt dat ook doordat er
minder tijd en geld is.” Hij heeft
bewondering voor diegenen die
een originele invalshoek kiezen
en meerdere kanten van een
kwestie belichten.
De omslag in zijn werk kwam
tijdens een wielerwedstrijd in
Limburg. “Ik hoorde over
koersen in landen als Eritrea,
Congo en Burkina Faso. Ik heb
helemaal geen sportachtergrond,

maar ik wilde wel kijken wat
sport in die samenlevingen
betekent.” In vijf jaar tijd legde
hij een reeks intrigerende portretten vast van renners in
Centraal Afrika. Hij bracht ze uit
in april 2008 in het boek Hete
glassplinters / Tour d’Afrique. In
het juryrapport van World Press
Photo werd vooral de eigenzinnige benadering van de sport
geprezen. ‘Eigenlijk is de sport
bijzaak, het gaat om de kunst
van het leven. Het Afrikaanse

leven aan de hand van het wielrennen.’
Aan de portretten kleven stuk
voor stuk verhalen. Zo is daar de
foto van een groep renners in
Burkina Faso. “De fietsers waren
allemaal bij de start, alleen de
organisatie was elders. Moest de
hele groep midden door het
centrum heen om vervolgens te
horen dat de start toch weer op
de oorspronkelijke plek was”,
vertelt Keulen in zijn lezing. Een
andere foto toont een man die
met zijn wielrenfiets aan de
hand een verlaten zandweg
afloopt. “Er was een auto voor
hem gekomen. Maar in plaats
van dat ze dan met de auto naar
hem rijden, laten ze hem dat
hele stuk lopen. Met je westerse
achtergrond verwacht je dan dat
hij kwaad wordt op de automobilist. Niets van dat alles. Hij
verfoeide alleen het materiaal.
“Het is fascinerend dat ze er
ondanks beperkingen toch iets
van proberen te maken.”/

.

De reizende World Press Photoexpositie is nog tot en met 5 oktober te
zien in de hal van het Hoofdgebouw en
Kennispoort.

Jochen Otten als underdog
Zijn optredens staan bekend om
de sterk gelaagde humor en de
verfijnde fysieke speelstijl. Jochen
Otten (Tilburg, 1973) won met zijn
eerste programma In Levenden
Lijve de persoonlijkheidsprijs op
Cameretten, de publieksprijs van
de Holland Casino podiumprijs en
hij was finalist op het Leids caba retfestival. Hij staat 24 woensdag
september om 20.30 uur met zijn
try-out van ‘Underdog’ op de
planken in het Gaslab.
Ook het tweede programma van
Otten, ‘Verover alle vrouwen of een

werelddeel naar keuze’, werd goed
ontvangen door publiek en pers.
Jochen speelt in het theaterseizoen
2008-2009 zijn derde programma
‘Underdog’ in de theaters.
Over Underdog staat op zijn eigen
website: ‘Stijlvol. Flamboyant. Ze
bewegen met absolute autoriteit.
Daartussen beweeg ik, de under dog. Onopvallend. Afwachtend.
Wegkijkend. U hoeft geen mede lijden te hebben. Ik weet wat ik
doe. Ik heb namelijk een plannetje.’
Het Dagblad van het Noorden over
Otten: ‘Otten heeft een intrigeren -

de vorm gevonden als theater maker. Agressief, vertederend,
vragend en beschouwend.’ De
Gelderlander: ‘Feit is dat Otten zijn
eigen stijl heeft gevonden. Een
voorstelling van Otten vergeet je
niet licht. Niet alleen door de op vallende vorm en de sneltreinvaart,
maar vooral ook vanwege zijn
sterke theaterpersoonlijkheid.’
Faam: ‘Jochen dendert als een trein
door zijn voorstelling en laat zijn
publiek naar adem happend achter.
Hij zet schitterende personages
neer, gespeeld met een enorme

intensiteit.’
Jochen gaf les voordat hij zich
stortte op zijn solo-voorstellingen
(Nederlands, literatuur, drama en
CKV-1). Sinds hij naar Amsterdam
verhuisde in 2004, verdween het
lesgeven even naar de ach tergrond. Toch kan hij het lesgeven
niet loslaten. Wanneer zijn speel schema het toelaat, geeft hij
Nederlands en Literatuur op de
vrije school in Amsterdam.

Het is de bedoeling dat het
komend jaar meer versies van
het minifestival ViRi komen.
Zekerheid hierover kan de
stichting Virus echter niet
bieden. Het bestuur komt nog
leden tekort. Vorige week donderdag was in ieder geval weer
een editie in het Gaslab op het
TU/e-terrein. De toekomst
moet uitwijzen of dit voorlopig
de laatste editie was.
Gedichten, illustraties, maar
vooral allerlei vormen van
muziek. Daar draait het allemaal
om bij het ViRifestival, dit keer
georganiseerd door stichting

Virus, Studium Generale en de
inmiddels opgeheven cd-uitleen.
Bezoekers konden vorige week
onder meer los op de Franse
band Kap Bambino. De muziekstijl van deze groep laat zich
nog het best omschrijven als
rauwe electro punk. Ze staan
bekend om hun enorm
energieke optredens, waardoor
het publiek zich gemakkelijk
mee laat voeren. Marijke van
Veldhoven maakte live tekeningen bij de poëzie van dichter
Doeko L.. Kunstenaar Rogier
Roeters vervaardigde allerlei
sculpturale objecten, zoals knuffelachtige, manshoge poppen.

Balkanbeats zijn zo aanstekelijk
dat het bijna automatisch feest
wordt. Vanavond, donderdag 18
september, kunnen vanaf 20.30 uur
de beentjes van de vloer in het
Gaslab. Met opzwepende melo dieën uit de Balkan en explosieve
ritmes uit Latijns-Amerika van Mala
Vita. De band bestaat uit zeven
leden met een eigen nationaliteit
en muzikale achtergrond. Het
resultaat is een mondiaal geluid.
Straf vult het Gaslab met
pompende polderpolka en DJ Kuif
draait de avond aan elkaar met
sambasoul, balkanbeats en gypsy
grooves.

/Campingdisco
in de Effenaar

Voor wie nog geen genoeg heeft
van de zomer: Eenheidsworst
houdt in de Effenaar op zaterdag 20
september vanaf 23.00 uur de cam pingdisco. Er is plek voor honderd
campinggasten, die naar muziek
van dj’s van RobotRock, Andy Royd
en Atomica kunnen luisteren. Ook
Lustige Lola en Weltschmerz laten
van zich horen. Wil je zelf je mu zikale talenten vertonen, geef je
dan op voor de playbackshow via
1heidsworst@gmail.com.

/Egyptisch
orkest in Israël

Een Egyptisch politieorkest dat
door misverstanden in een
Israëlisch woestijnstadje belandt.
Hier gaat het om in ‘The band’s
visit’, een aangrijpende en
geestige film over eenzaamheid,
vervreemding, nostalgie en hoop.
De orkestleden proberen het beste
te maken van een verloren avond
en nacht. Te zien in De Zwarte Doos
op 18, 23 en 24 september vanaf
20.00 uur.

/Doppio trapt af

Voortbestaan ViRi hangt aan zijden draad

Wild West Coniferen

/Balkanbeats
in Gaslab

Studententoneelvereniging Doppio
is deze week gestart met de repe tities voor acht producties in
collegejaar 2008-2009. Voor twee
producties kun je nog inschrijven.
De plannen van de regisseurs zijn
uiteenlopend: ze variëren van
intensief bewegingstheater tot
diepgaand teksttoneel. Doppio
staat half januari, eind mei en
begin juni op de planken op ver schillende locaties in Eindhoven,
waaronder ook het Gaslab. Doppio
biedt ieder jaar ook basiscursus sen toneel voor nieuwe leden. Je
kunt je nog tot 22 september
opgeven voor de cursus of voor een
productie.

Werk van Rogier Roeters. Foto’s: Rien Meulman

Eén van de publiekstrekkers was
de band Wild West Coniferen
(zie foto). Deze Eindhovenaren
brachten de sfeer erin met hun
‘easytune, balkansurf, woestijnrock, exotic tikitainment, heroïsche westerntunes en hardboiled restaurant muziek’. Hun
instrumentale geluid heeft raakvlakken met pop en filmmuziek.
De drank was gratis en het bier
kostte één euro. Dit dankten de
bezoekers met name aan de
gulle gift van de cd-uitleen. Die
stopte er voor de zomer mee en
hield toen uitverkoop. De cd’s en
dvd’s brachten in totaal meer
dan vijfduizend euro op. De cd-

uitleen had voor de gelegenheid
een met cd’s behangen kruis
laten maken, dat ook te zien was
op het festival (zie pagina 14/15).
Stichting Virus houdt het minifestival ViRi sinds 2002 drie tot
vier keer per jaar. Of het festival
kan worden voortgezet, wordt
binnenkort duidelijk. Roy de
Vries van Virus: “Door het wegvallen van het Virusfestival is het
moeilijker om aan leden te
komen. We bespreken komende
week met het huidig bestuur wat
we doen. Het StuKaFest gaat
overigens wel door.”/

.

/Chemistry
in Eindhoven

Het dansfeest Chemistry wordt
zaterdag 4 oktober vanaf 22.00 uur
gehouden in de Effenaar.
Chemistry begon dertien jaar
geleden en is inmiddels uitge groeid tot een bedrijf dat dans avonden en ‘events’ met ver schillende namen houdt. In de
Effenaar staan zowel Amsterdam mers als Eindhovenaren achter de
draaitafels. Marcello, Bart Skils,
Juan Sanchez, Presetone, Makcim
& El-P, mc Marxman en vj Micha
Klein laten van zich horen.
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Tennistoernooi voor beginners en gevorderden

Japie trapt van Maastricht
naar Eindhoven
Honderd kilometer op de
pedalen trappen, van
Maastricht naar Eindhoven. Studievereniging
Jan Pieter Minckelers van
Scheikundige Technologie
hield donderdag 11 september haar jaarlijkse fietstocht. Dertig mensen fietsten mee.
De stalen rossen gingen
donderdagochtend
om

08.00 uur de vrachtwagen
in. Een uurtje later namen
studenten
en
medewerkers van Scheikundige
Technologie de trein naar
Maastricht.
Volgens
traditie werd eerst het
Japielied gezongen bij het
standbeeld van Jan Pieter
Minckelers, de wetenschapper en uitvinder
waaraan de studievereni-

ging haar naam ontleent.
De deelnemers fietsten
niet allemaal in hetzelfde
tempo, maar wat wil je ook
als Job Vissers meedoet.
Hij
werd
dit
jaar
Nederlands amateur kampioen wielrennen. De dag
eindigde
met
een
barbecue. /

.

Het Japielied

Van links naar rechts: Job Vissers (Nederlands amateur
kampioen wielrennen), Johan van de Sande, Wieb Kingma,
Chris Schiepers en Stijn de Loos.

Aan de oever van de Dommel,
tussen Strijp en Tivoli,
was geen lichtje te bekennen,
niet een schijnsel potverdrie.
Dit beziende sprak Jan-Pieter,
onze eigen Minckelers:
“Er moet hier nu wat gebeuren,
het wordt tijd voor uitvinders.”
Nauwelijks had hij dit gesproken,
of hij vond het stadsgas uit.
Eindhoven niet meer verstoken,
van het licht dat hier ontspruit.
De moraal van deze story,
ligt besloten in ‘t refrein,
technologen zijn veel beter,
chemici zijn minder fijn.
EEN ECHTE LAMP IS...VIERKANT!

De Eindhovense Studenten Tennisvereniging Fellenoord houdt van maandag
13 tot en met donderdag 16 oktober van
17.30 tot 23.00 uur de Eindhovense
Studenten Tennis Kampioenschappen op
de tennisvelden op het TU/e-terrein.
Voorheen was dit toernooi een veredeld
clubkampioenschap, vertelt Dennis van
den Berg, wedstrijdcommissaris van de

vereniging. “Dit jaar hopen we meer
andere geïnteresseerden aan te trekken.”
Deelnemers hoeven geen ervaring te
hebben. De niveaus variëren van beginner
tot ver gevorderd. Het is handig als je zelf
een tennisracket meeneemt. Je kunt je
inschrijven voor de enkelwedstrijden, de
dubbel en de mix. Inschrijven kan via
www.fellenoord.nl.

Rugbytoernooi voor nieuwkomers
Rugbyvereniging The
Elephants houdt vrijdagmiddag 3 oktober het
jaarlijkse Studenten
Rugby Huizentoernooi.
Het evenement is
speciaal voor mensen
zonder rugbyervaring,
om kennis te maken met
de sport.
“Vooraf aan het toernooi
leggen we ’s ochtends eerst
de spelregels uit en doen

we een korte training”,
zegt Ralf van den Boom van
de studentenclub.
Teams met zeven rugbyspelers komen telkens op
de grasmat voor een partijtje van ongeveer een
kwartier. Volgens de vereniging is het toernooi een
uitgelezen kans om met
een studentenhuis, vriendenkring, dispuut, studievereniging of andere club
op het strijdtoneel te ver-

schijnen. De sportieve
strijd begint om twaalf uur
’s middags op sportpark De
Hondsheuvel. Inschrijven
is mogelijk op de website
van
The
Elephants
(www.elephants.nl) of voor
aanvang van het toernooi.
Belangstellenden kunnen
ook individueel of met
kleinere groepen inschrijven./

.

Cd-uitleen ‘overleden’

‘Kandi’s’ bestormen
bestuurstafel Thor
Het Kandidaatsbestuur
van studievereniging
Thor heeft op traditionele wijze de bestuurstafel bestormd. Dit
gebeurde met veel
trekken en duwen tijdens
de jaarlijkse Kandiborrel
donderdagmiddag 11 september in het Walhalla.
Joost Greunsven, president van Thor, spreekt
van ‘een waar spektakel’.
“De kandiborrel is een
combinatie van het studentikoze brassen en vriendelijk vechten”, aldus
Greunsven. Volgens de

regels mogen tijdens het
brassen de revers niet
worden losgelaten en is
alleen duwen en trekken
toegestaan.
Bij Thor gaan ze grondig te
werk.
De
kandidaten
worden tijdens het bestormen van de bestuurstafel
uit hun kleding getrokken.
Overhemd, giletje, niets
blijft gespaard. Volgens
Greunsven is het een symbolische
bestorming.
Iemand ‘groeit’ uit zijn
kandi-kleding om daarna
een bestuurspak aan te
trekken.
Dit jaar moesten vier kan-

didaat-bestuurders het een
dik uur opnemen tegen wel
veertien
opponenten.
“Ach, als de kandi’s leren
samenwerken en helemaal
zijn moegestreden, is dat
genoeg. Het gaat meer om
het idee.”
De president van Thor:
“Soms
bezeert
zich
iemand wel eens, maar
kneuzingen of botbreuken
komen niet voor. Een
aantal
mensen
blijft
nuchter en er staat altijd
iemand klaar met een
EHBO-koffer, voor het
geval dat.”/

.

Van links naar rechts: Jasper Massink, Willem Zenhorst en Stijn van Pelt. Foto: Rien Meulman
Een groot kruis, behangen met cd’s, symbo liseert het einde van de cd-uitleen. Jasper
Massink, Willem Zenhorst en Stijn van Pelt
besloten eerder dit jaar dat de opbrengst van
de uitverkoop van cd’s en dvd’s een goede
bestemming moest krijgen. Dat doel werd
het ViRifestival van donderdag 11 september.
Massink: “Stichting Virus vroeg ons of we

nog iets speciaals wilden doen. Een week
van tevoren besloten we om dit kruis te
maken. Een dag voor het festival hebben we
het gebouwd. Het is een mooi symbool voor
het einde van de cd-uitleen. Nu zijn we echt
overleden.” De cd’s en dvd’s die niet zijn
verkocht, zijn naar de cd-uitleen in Enschede
gegaan.

En hoe is het in Sydney?

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.

De University of
Newcastle ligt in een
suburb van Newcastle,
zo’n honderdzestig kilometer ten noorden van
Sydney. Op een prachtige
groene campus, gelegen
middenin een stuk ori-

gineel Australisch bushland, studeren zo’n zestienduizend studenten
met een kleine honderd
verschillende nationaliteiten. Een gigantische
mengelmoes van culturen
die met de Australische
‘no worries’-mentaliteit
prima met elkaar door
een deur kunnen.
Inmiddels alweer anderhalve maand geleden
kwam ik, samen met
medestudent
Elektrotechniek Sander
Quist, aan in Newcastle.
Na enig zoeken vonden
we een kamer in een
gezellig studentenhuis
met vijf Australische
medebewoners. In de
tuin staat, zoals de
Australiërs het gewoon
zijn, een grote bbq
waarop ‘a real Ozzie

barbie’ gehouden kan
worden.
Het onderwerp van mijn
stage is Nailfold
Capillaroscopy. Dit is een
manier om de bloedvaten
in de huid vlak onder de
nagelrand zichtbaar te
maken. Hiermee kunnen
artsen diagnoses stellen
over de toestand van de
bloedvaten in de rest van
het lichaam. Mijn opdracht omvat het ontwikkelen van een machine
die volledig automatisch
foto’s maakt van de nagelrand van een patiënt en
deze overzichtelijk aan de
arts presenteert.
In de weekenden trek ik
vaak samen met Sander
de omgeving in om zoveel
mogelijk van dit prachtige
land te zien. Van het indrukwekkende en drukke

Sydney, de rust
en de
natuurpracht van
de Blue
Mountains tot de
prachtige surfstranden van
Newcastle. Er is
hier zoveel te
zien dat elk
weekend wel een
trip gepland is.
Na afloop van de
stage ga ik nog
een paar weken
de befaamde
backpackersroute
van zuid naar
noord langs de
oostkust volgen. Van
Sydney naar de beroemde
Whitsunday Islands,
middenin het Great
Barrier Reef. Eigenlijk is
een paar maanden veel te
weinig tijd om alles te

Sander Quist (links) en Joost Verberk

zien wat Australië te
bieden heeft. En de
mensen zijn hier zo laid
back dat je meteen het
gevoel hebt alsof je hier al
jaren woont. Aan het eind
van mijn reis zal ik dan

ook met pijn in het hart
afscheid nemen van the
land down under...
Joost Verberk, student
Elektrotechniek
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Bamboe de lucht in

Dommelloop 2009
vervroegd voor
Batavierenrace
Om op tijd aan goede
lopers en loopsters voor
het TU/e-team voor de
Batavierenrace te komen,
wordt de Dommelloop
2009 naar verwachting
vervroegd naar januari.
Dit laten twee leden van
atletiekvereniging
Asterix weten, die dit jaar
de organisatie op zich
nemen. Vooral aan vrouwelijke atleten is volop
behoefte.

Voorzichtig liften Bouwkundestudenten de
bamboeconstructie op. Onder moet weer
een nieuwe verdieping komen. Bovenin
klinkt vervaarlijk gekraak. Een bamboe stengel bovenin knapt, maar gelukkig houdt
de toren het. SUPport, de studievereniging
voor Construction en Building Technology
van Bouwkunde, hield woensdag 10 sep tember een bamboeworkshop.
Zo’n 25 studenten van de opleiding mochten
op het veldje tussen Vertigo en het
Hoofdgebouw aan de slag met honderden
elastieken en tientallen bamboestengels.
’s Ochtends waren er eerst lezingen,
gevolgd door het oefenen in het aaneen knopen van bamboe. In groepjes werden
ontwerpen gemaakt, waaronder het drie potige bouwwerk dat deze week nog bij het
Hoofdgebouw staat.

Joris van Beurden is 22 jaar
en vierdejaars student
Elektrotechniek. Hij komt
oorspronkelijk uit Veghel.
Hij is fractievoorzitter van
de studentenfractie PF.
Tevens is hij actief lid bij
Thor en zit daar bij TOCO
(Thor Orathor Commissie).
Hij is eindredacteur van het
verenigingsblad
Connecthor. Sporten doet
hij bij volleybalvereniging
Tamar, maar hij is nu tij delijk uitgeschakeld
vanwege een knieblessure.
Zijn hobby’s zijn verder
Wii’en, lezen en biertjes
drinken. Zijn must-haveitem is een boek, iets wat
hij altijd mee op reis
neemt. Zijn favoriete
drankje (naast bier) is
grenadine. Hij zorgt er dan
ook voor dat hij dat altijd in
huis heeft.

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

Volgens Johan Hendrix van SUPport is
bamboe ontzettend duurzaam. “Het is volop
beschikbaar en bamboe is één van de snelst
groeiende grassen. In Nederland wordt het
vooral nog gebruikt voor panelen. Het is in
opkomst in de westerse bouwwereld.”
Overigens wordt al langer gesproken over
bamboe als bouwmateriaal, ook aan de
TU/e. Dr.ir. Jules Janssen maakte zich er
hard voor om ISO- normen voor bamboe vast
te leggen. Janssen hield zich sinds 1974
bezig met het materiaal bij de faculteit
Bouwkunde.
SUPport wil studenten praktijkervaring
meegeven. De vereniging hield eerder dit
jaar workshops voor lassen en metselen.

Foto: Bart van Overbeeke

“We willen eerder de selectie van deelnemers bij de
Dommelloop voor de
Batavierenrace maken. De
afgelopen jaren zat er te
weinig tijd tussen de twee
wedstrijden. We hebben
het idee om de Dommelloop in januari te houden”,
vertelt
Marjon
van
Ginneken van Asterix.
Tot nu toe werd de loop, die
over het TU/e-terrein
voert, een maand voor de
Batavierenrace gehouden.
De Dommelloop geldt als
kwalificatie voor het TU/eFontysteam
voor
de
Batavierenrace, een grote
estafetteloop voor studenten. De 37ste Batavierenrace wordt op 25 april 2009

gehouden. De inschrijving
hiervoor start 3 november.
Normaal gesproken regelt
de Eindhovense Studenten
Sport Federatie de inschrijvingen. Omdat zij met
bestuursproblemen zitten,
heeft Asterix deze taak nu
op zich genomen.
Van Ginneken wijt de
teruggang van het aantal
lopers aan verschillende
zaken. “Veel eerstejaars
studenten kennen de
Batavierenrace niet. De
Dommelloop werd steeds
een week voor de definitieve inschrijving van het
volledige team en slechts
een maand voor de race
gehouden. Verder denk ik
dat voorgaande jaren niet
op tijd via via genoeg
navraag is gedaan naar
vrouwelijk looptalent.”
Volgens Van Ginneken
hebben veel studenten
heel wat in hun mars,
terwijl ze zich daar niet
eens van bewust zijn. “Ik
ben zelf eerder tweede geworden bij de Dommelloop, terwijl ik niet eens
van mezelf wist dat ik goed
kon lopen.”/

.

Voor meer informatie, mail naar
essf@tue.nl.

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: Elke Klaassen
en Steven Brouwer de Koning (beiden derdejaars Technische Innovatiewetenschappen), Raymond Smeets (tweedejaars Technische Innovatiewetenschappen),
Alexander Colditz (vijfdejaars Biomedische Technologie) en Marco van de Griend
(derdejaars Bouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.
“Veel te netjes!”, merkt
Steven als eerste op. Deze
persoon heeft stiekem van te
voren zijn kamer opgeruimd.
Elke vindt dat de kamer erg
vol staat. Ze denkt dat de
kamer van een man is en dat
hij veel koffie drinkt. Steven
ziet een Wii staan en vindt
dat mensen met een spel computer over het algemeen
lui van aard en niet sportief
zijn. Elke vindt dat je dat van
de Wii niet mag zeggen. Hun
oog valt op de collectie dvd’s
en de pokerkoffer. Op de
detailfoto’s ziet Steven
meteen dat het om elpees
gaat. Steven denkt aan een
Industrial Design of

Technische Informatica
student. Aan de TU/e-tas is
te zien dat het om een twee dejaars student gaat. Het
tweepersoonsbed en de
kaarsen op tafel suggereren
dat hij een romanticus is. De
cactus bovenop de kast ont kracht dit echter. Ze zijn het
erover eens dat het een man nelijke tweedejaars student
Industrial Design is, die niet
aan sport doet. Zijn hobby is
Wii’en met een elpeetje op
de achtergrond. Zijn musthave-item is een iPod. Ook
moet hij altijd koffie in huis
hebben.
Alexander, Raymond en
Marco vinden het moeilijk

om te zeggen of de bewoner
man of vrouw is. Marco vindt
de lamp, de cactus en de
kleurrijke boeken een
vrouwelijk aspect. Ook valt
de grote tv met Wii-spel computer hem op. Raymond
vindt dat een grote tv bij een
man hoort. Het bed is echter
netjes opgemaakt, iets wat
een man niet snel zou doen.
Alexander vindt dat deze
kamer een vrouwelijke uit straling heeft. Tevens valt
hem op dat er een tweede jaars TU/e-tas staat. Marco
denkt dat dit de kamer van
een Bouwkundestudent is,
vanwege de stevige con structie van de hanglamp. De

schilderijen hangen echter
niet aan zichtbare spijkers
maar aan nette haakjes, wat
meer iets is voor een
Industrial Designstudent. Ze
denken allen dat deze
persoon Harry Potter-boeken
leest. Er zijn geen sport spullen te zien, zegt
Alexander. Als sport zal zij
dan wel midgetgolf doen,
denkt Raymond. Ze denken
alle drie dat dit de kamer van
een vrouwelijke tweedejaars
Industrial Designstudent is.
Als must-have-item zal ze
wel een mp3-speler met
grote koptelefoon hebben.

Fan?
Lance vlamt de cols op. De
laatste renner die kon
volgen, breekt nu ook.
Mart Smeets roept triom fantelijk ‘ArmstrongUlrich 3-0!’. Hoe hij die
score berekend heeft, is
onduidelijk. De boodschap
is echter helder: het geel
gaat weer naar Armstrong.
We schrijven juli 2005 en
het is ook meteen de
laatste keer dat Lance
wint. Na alles en iedereen
verslagen te hebben
-kanker, zijn rivalen, de
critici, de dopingtestenstopt hij er namelijk mee,
voorgoed!
Hèhè, eindelijk! Na jaren
gehoopt te hebben op een
slippertje van de beste
man (dat niet kwam), barst
de strijd weer los in het
peloton en kan iedereen
weer winnen. Ik ben geen
fan van Lance, tegen mijn
gewoontes in.
Sympathiseren met chro nische winnaars bespaart
je immers een hoop teleur stellingen. Waarom nu dan
niet? Voor zijn prestaties
kun je niets anders dan
respect hebben. Zijn ver tolking van ‘the American
dream’, all the way, over
the top, zorgt bij mij voor
ongemakkelijke kriebels;
respect wordt geen sym pathie.
Afgelopen week, koffie,
laptop op nu.nl, het is
weer tijd voor groepswerk.
Het bericht komt voor mij
als een kleine schok,
Lance gaat weer fietsen.
Comebacks van sport helden hebben vaak iets
treurigs over zich, behaal de resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst
en dat is wel wat het
publiek verwacht. Elke
andere plek dan de eerste
wordt als een mislukking
gezien.
Toch gaat Lance het
proberen, voor zichzelf,
voor de strijd tegen kanker
en voor de fans.
Wat deze comeback zal
brengen, blijft de vraag.
Blijft het dezelfde stoï cijnse ‘boss’ uit Texas die
zijn achtste tour komt
winnen? Of valt ‘the
American dream’ in duigen
en blijkt hij toch een
gewoon mens die ook kan
verliezen? In het laatste
geval niet getreurd Lance,
je hebt er wel een fan bij.
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde
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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:

Joost Pijnenborg / 25 / zesdejaars
Bouwkunde
Wanneer: sinds een half jaar of zo
Wat:
‘Los Piratos Delinquentos’
Waarom: “Het is een mooie tekening van
Erosie, een lid van de Sol-crew, een Eindhovens
graffiti-collectief. Hij is het meest tekende lid
van de crew, de anderen zijn meer grafisch
ingesteld. Die piraten zijn gewoon cool: knokige
ongeschoren mannetjes en daar identificeer ik
mezelf wel mee. Zelf teken ik ook wel, vroeger
realistisch en nu meer ongedefinieerd alle
kanten uitkriebelend. Ik heb het ook als desktop
omdat ik stiekem coole dingen uit Eindhoven
wil laten zien, want veel
mensen denken dat
hier niets gebeurt.”

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

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Al die willen te kaap’ren varen moeten
mannen met baarden zijn.’ Aldus een
oud kaperslied. Mannen is het
trefwoord - vrouwen met een baard
vind je hooguit op de kermis.
Je kunt op verschillende manieren
tegen de baard aankijken. Over ‘der
Bart an sich’ wil ik het niet hebben, ook
niet over de baard als modeverschijnsel. Het gaat om de baard als symbool.
Toch vooraf even dit: baarden verbergen vaak iets: een zwakke kin, een
schoppenaas of, volgens Trijntje Fop,
zelfs een muis. Baarden transformeren
kleine mannen onweerstaanbaar tot

kabouters. Er zijn verschillende
redenen om een baard te willen dragen:
je hoeft je niet te scheren (de oudere
prins Bernard); je wordt er mooier van
(zwakke kin); je wilt niet herkend
worden (Sinterklaas, Saddam
Hoessein); je wilt iets uitstralen (een
zeerover zijn of een artiest of… een
geleerde). We hebben niet zo heel veel
baarden op de TU/e.
Maar ter zake, terwijl jonge mannen de
baard in de keel hebben, dragen volwassen mannen de baard rond de kin.
Baarden zijn een teken van volwassen
mannelijkheid, niet speciaal in
seksuele zin. In veel culturen is de
baard een teken van mannelijke ernst.
Bij joden, moslims en sommige

christenen is de baard een bewijs van
gelovigheid. Bij joden en christenen is
het dragen van een baard meestal een
individuele keuze; de Taliban in
Afghanistan stelden het dragen van een
baard verplicht, en het groeisel moest
minsten zo groot zijn als een vuist. Het
dragen van een baard is hier een navolging van de Profeet, die volgens de
overlevering een baard droeg; op de
weinige afbeeldingen een bescheiden
baard, veel bescheidener dan de
baarden waarmee sommige ‘baardmannen’ hun vroomheid etaleren.
Oost-Aziaten hebben maar weinig
baardgroei en produceren een
miezerige sik. In het islamitische
Indonesië zie je daarom weinig

mannen met baarden.
In andere culturen is juist het niet
dragen van een baard een teken van er
(niet) bij willen horen. Atatürk had
geen baard en heeft het dragen van
baarden zelfs verboden, zoals in China
het dragen van de traditionele vlecht
werd verboden: achterlijk! Alexander
de Grote had geen baard en verbood
zijn soldaten die te dragen: gevaarlijk
bij het lijf-aan-lijfgevecht. Andere echte
mannen zonder baard: Julius Caesar,
Napoleon, Nelson, Michiel de Ruijter
en Johan Cruijff.
Maar, ‘Jan, Pier, Tjores en Corneel die
hebben baarden’ - niet in hun keel.

