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Rijksbegroting:
extra geld voor
3TU.Federatie
Voor de samenwerking tussen
de drie technische universi-
teiten komt met ingang van
2009 structureel ruim twee
miljoen euro extra ter beschik-
king. Naar verwachting stijgt
dat bedrag vanaf 2011 tot ruim
vijf miljoen. Dat werd dinsdag
16 september bekend bij het
aanbieden van de rijksbegro-
ting 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 wetenschap-
pelijk 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 onder-
steuning 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. 

Digitale studiekeuze coach zorgt voor minder uitval
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, coördi-
nator van het Pre University
College aan de TU/e, ontwik-
kelde als promotieopdracht
een ‘digitale studiekeuze
coach’ (DSC) die vwo-scholie-
ren 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 colle-
gejaar gevolgd. Een van de op-
merkelijkste conclusies: scho-
lieren die het advies van de DSC
volgen, houden het eerste stu-
diejaar beter vol dan andere
vwo’ers.
De DSC richt zich op de oplei-
dingen van de TU/e. Knoop:
“Maar nu is aangetoond dat deze
manier van studieadvies kan
zorgen voor minder uitval,

overwegen we er een 3TU-
instrument 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 ant-
woorden 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-

drachten die de vwo’ers moeten
uitvoeren. Een ervan is het bezoe-
ken van de opleiding die ze in de
toekomst willen gaan volgen.

Zachte bètastudie
De antwoorden van de meisjes
zorgen in veel gevallen voor het
advies om een ‘zachte’ bètastudie
te gaan zoals Technische
Innovatiewetenschappen, Bouw-
kunde of Biomedische Techno-
logie. De jongens op hun beurt
krijgen vaker te horen dat
Technische Natuurkunde,
Elektrotechniek of Werktuig-
bouwkunde 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 opleidin-
gen 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. 

Josje Knoop. Foto: Bart van Overbeeke

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 topweten-
schappers uitgenodigd om te
spreken. 

Volgens Sagitta Peters, business-
manager van ICMS, zullen de
grote uitdagingen op het onder-
zoeksgebied van het ICMS door
de gastsprekers vanuit ver-
schillende invalshoeken worden
besproken. Zowel Cees Dekker
(TU Delft) als Ben Feringa
(Rijksuniversiteit Groningen)
ontvingen de prestigieuze
Spinozapremie. Ook de andere
sprekers, Daan Frenkel (Cam-
bridge 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, wetenschap-
pelijk 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-

kunde, publiceerde vorige week
in Physical Review Letters over
polymeernetwerken. 
Verder gaat dr. Patricia Dankers
per 1 oktober met een Veni-
subsidie bij Biomedische
Technologie en het ICMS onder-
zoek doen naar multifunctionele
medicijnen. Volgens Peters is de
start van het instituut hiermee
veelbelovend: “Er is veel enthou-
siasme bij de onderzoekers, en
we merken dat we heel gemak-
kelijk 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 verschil-
lende disciplines samen om
onderzoek te doen naar het
mechanisme van zelf-organi-
satie, het principe achter al het
leven op aarde. Deze kennis
wordt gebruikt om moleculaire
fabriekjes te bouwen die een
nieuwe generatie van kataly-
satoren, nanocontainers en func-
tionele materialen produceren.
Daarnaast wil het instituut een
thuishaven worden voor interna-
tionale toponderzoekers, in de
vorm van een Advanced Study
Center.
Ook is er een animatiestudio
gevestigd binnen het ICMS, met
een visualisatieteam. De inter-
actie tussen wetenschappers en
de studio moet de wetenschap-
pelijke 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.

Dendrimeren op een oppervlak, in beeld
gebracht door de animatiestudio van
ICMS. Illustratie: Remco van de Gaag en
Thomas Hermans
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De week van/David
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 achter-
pagina. She said yes en deze week is het

zover: vrijdag wordt er getrouwd. Hell
yeah! Maar nog wel ff werken aan voor-

bereidingen huwelijk én het SG-
programma dat gewoon doorgaat.

MMaaaannddaagg:: Meteen vanuit trein naar
Zuidelijk Toneel om met collega decor-
stukken uit te zoeken en te sjouwen voor
zithoekje bij World Press Photo-tentoon-
stelling 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 aan-
staande die de ambtenaar burgerlijke
stand gaat voorlezen.

DDiinnssddaagg::  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 ringen-
mevrouw en omdat mijn huwelijksteksten
drie keer zo kort moesten.

WWooeennssddaagg::  Vrij omdat er nog veel werk
verzet moet worden: ceremoniemeesters
zijn zóóóóóóó 2007.

DDoonnddeerrddaagg:: Debiel om dag voor huwelijk
nog hard te werken, maar what the fuck.
Gaslab en omgeving verbouwen tot mini-
festivalterreintje. Gelukkig veel vrijwil-
ligers 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.

VVrriijjddaagg::  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 in-
drukken 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.

ZZaatteerrddaagg:: Uitslapen, cadeaus uitpakken en
eindelijk, na 35 jaar is het zover: ik ben
ontmaagd…

ZZoonnddaagg:: 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!

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 fabrie-
ken 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 com-
pleter beeld geven van de activi-
teiten, 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 docto-
raalscriptie ‘Ermoei troef’ (1978)
over de industrialisatie in
Helmond. Terug in zijn geboor-
testad was het moeilijk om werk
te vinden. Het onderwijs, de
meest voor de hand liggende
plaats voor afgestudeerde histo-
rici, lag hem niet zo. Nadat hij
een tentoonstelling had inge-
richt, 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 promotie-
onderzoek 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 stadshis-
toricus van Helmond, “dat is
meer een erebaantje; een beetje
een goedmakertje omdat het
Helmondse stadsarchief naar
Eindhoven is verhuisd”, relati-
veert hij meteen. Hij is uiteraard
lid van de stichting Industrieel
Erfgoed Helmond, die tentoon-
stellingen, lezingen en andere
activiteiten (mede)organiseert. 
In het voorwoord schrijft Van
Hooff: ‘Helmond aan het werk?
Tjee, dan is er danig wat ver-
anderd, zal menigeen denken.
Want was dat niet die oude

fabrieksstad met zijn grote werk-
loosheid en zijn ietwat werk-
schuwe bevolking die rapper is
met het ‘mundje’ dan met de
handen?’. “Maar honderd jaar
geleden was Helmond belang-
rijker dan Eindhoven. Dat ver-
anderde pas toen Philips zich
daar vestigde. Helmond was al
lang een echte industriestad met
veel textiel- en metaalindustrie
zoals de Koninklijke Begemann,
kartonnagebedrijven, melk-
fabrieken en de cacaofabriek. De
textielindustrie was onbetwist
nummer één. In 1960 werkten
bij Vlisco 3.600 mensen, weve-
rijen 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 pro-
fessionele opnames, die soms
speciaal op zondag werden
gemaakt als de werkplaatsen op-
geruimd waren. Anderzijds
geven privé-foto’s een levens-

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 uit-
reiking 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 arbo-
wetgeving, samen met de voort-
schrijdende 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 verf-
baden 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’, uit-
gegeven door Aprillis, ligt voor 18,50
euro in de winkel. 

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 onder-

ling”, 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.

“Honderd jaar geleden was Helmond belangrijker dan Eindhoven”

Giel van Hooff
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Ach en Wee

Opnieuw meer ruimte voor 
onderzoeker in begroting OCW
De wetenschapsbegroting van
OCW gaat verder op de inge-
slagen weg en biedt de beste
onderzoekers meer ruimte.
Ook vrouwelijke wetenschap-
pers 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 univer-
siteiten 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 weten-
schappers een gooi doen naar
beurzen uit de NWO-
Vernieuwingsimpuls (Veni-,
Vidi- en Vici-subsidies voor 
beginnende, gearriveerde en uit-
zonderlijk goede wetenschap-
pers). 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 doel-
stelling. Om de deelname van
meisjes aan technische oplei-
dingen te stimuleren, komt drie
miljoen beschikbaar.

Zesjesmentaliteit
Andere posten blijven onge-
wijzigd, zoals de twee miljoen
euro van de Mozaïeksubsidie,
bedoeld om meer allochtonen in
de wetenschap te krijgen. Ook de
Rubiconbeurzen voor pas afge-
studeerde, talentvolle academici
blijven voorlopig op de be-
groting: tot 2011 is er vier miljoen
euro voor uitgetrokken.
Om het onderwijs uitdagender te
maken en de ‘zesjesmentaliteit’
te bestrijden reserveert het mi-
nisterie ruim 21 miljoen euro
voor honoursprogramma’s en 
experimenten met topmaster-
opleidingen. 
Uit de aardgasbaten reserveert
het kabinet ‘maximaal 500
miljoen’ voor onderzoek, on-
derwijs en innovatie. Het gaat
daarbij om een ‘selectieve voort-
zetting’ van eerder gestarte pro-
jecten. De precieze invulling
ervan wordt bekendgemaakt in
de voorjaarsnota.

Sijbolt Noorda, voorzitter van
universiteitenvereniging VSNU,
hekelt de daling van de onder-
wijsuitgaven per student. Hij
noemt het ‘moeilijk te begrijpen’
en ‘wrang’ dat de universiteiten
nog geen half jaar geleden ambi-
tieuze 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 struc-
turele 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-doelstellin-
gen in 2010 zou moeten liggen.
De studentenorganisaties ISO en
LSVb zijn ook niet gelukkig.
Minister Plasterk heeft prachtige
plannen met het hoger onder-
wijs, maar het mag vooral niet
teveel kosten, aldus deze groepe-
ringen. 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 investe-
ringen voor leraren worden
betaald door verhoging van het
collegegeld”, stelt ze./.

Samenwerking TU/e met CERN ‘springlevend’

De samenwerking van de TU/e
met CERN, de Europese orga-
nisatie voor nucleair onder-
zoek, is nog altijd springlevend.
Dat meldt dr. Ad Aerts van de
faculteit Wiskunde & Informa-
tica 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 CMS-
experiment, 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.”/.

Personeel gemeente 
niet meer welkom in 
kantine van Kennispoort
Alleen personeel van de Kamer
van Koophandel (KvK), bedrij-
ven in Kennispoort en mede-
werkers 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 gemeen-
te, die sinds juli in de nabij-
gelegen Kennedytoren gehuis-
vest zijn.

De Dienst Stedelijke Ontwik-
keling 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 dinsdag-
middag 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 bezoekers-
aantal van de Kennispoort-
kantine 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 stu-
denten 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)

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

Eigen wil bestaat niet
HHeerrsseennoonnddeerrzzooeekkeerr  VViiccttoorr  LLaammmmee  zzooeekktt  hheett  bbeewwuussttzziijjnn..
HHiijj  nnaamm  rreecceenntt  mmeett  eeeenn  MMRRII--ssccaannnneerr  nnoogg  eeeenn  kkiijjkkjjee  iinn  hheett
bbrreeiinn  vvaann  RRoonnaalldd  PPllaasstteerrkk..  LLaammmmee  iiss  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt
ppssyycchhoollooggiiee  uuiitteeiinnddeelliijjkk  wwoorrddtt  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  bbiioollooggiiee..
““WWiiee  oovveerr  vviijjffttiigg  jjaaaarr  nnaaaarr  ddee  ppssyycchhoolloooogg  ggaaaatt,,  lliiggtt  iinn  ddee
ssccaannnneerr,,  nniieett  oopp  ddee  ssooffaa..  DDaatt  iiss  nnoogg  ggooeeddkkooppeerr  ooookk..””  DDee
hheerrsseennddeesskkuunnddiiggee  ggeelloooofftt  nniieett  iinn  eeeenn  sscchheeiiddiinngg  ttuusssseenn
bbeewwuusstt  eenn  oonnbbeewwuusstt..  ““JJee  kkoommtt  mmeeeerr  ttee  wweetteenn  oovveerr  ddee
zziieelleennrrooeerrsseelleenn  vvaann  mmeennsseenn  mmeett  eeeenn  hheerrsseennssccaann  ddaann  mmeett
eeeenn  ggeesspprreekk..  JJee  bbeenntt  ddee  oopptteellssoomm  vvaann  aalllleess  wwaatt  iinn  jjee  hhooooffdd
ggeebbeeuurrtt,,  eenn  ddaatt  iiss  wweeeerr  eeeenn  oopptteellssoomm  vvaann  jjee  ggeenneettiiccaa  eenn  jjee
ppeerrssoooonnlliijjkkee  ggeesscchhiieeddeenniiss..  EEiiggeenn  wwiill  bbeessttaaaatt  nniieett..””

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Verkeersborden inleveren
DDee  ppoolliittiiee  iinn  GGrroonniinnggeenn  hheeeefftt  eeeenn  ggeenneerraaaall  ppaarrddoonn
iinnggeesstteelldd  vvoooorr  ddiieevveenn  ddiiee  vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn  sstteelleenn..  IInn  ddee
mmaaaanndd  sseepptteemmbbeerr  mmooggeenn  zzee  hhuunn  bbuuiitt  zzoonnddeerr  bbooeettee  oopp  hheett
ppoolliittiieebbuurreeaauu  aafflleevveerreenn..  TToott  nnuu  ttooee  zziijjnn  114477  vveerrkkeeeerrss--
bboorrddeenn  iinnggeelleevveerrdd  bbiijj  ddee  ppoolliittiiee..  VVaannaaff  ookkttoobbeerr  wwoorrddeenn
bbooeetteess  uuiittggeeddeeeelldd  vvoooorr  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn  ddiiee  ttoocchh
vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn  aaaann  ddee  mmuuuurr  hheebbbbeenn..  ““EEeenn  llooooss  ddrreeiiggee--
mmeenntt””,,  zzeeggtt  hhoooogglleerraaaarr  RReecchhttsswweetteennsscchhaapp  JJaann  BBrroouuwweerr..
““HHeett  iiss  mmooeeiilliijjkk  ttee  bbeewwiijjzzeenn..  BBeehhaallvvee  oopp  hheetteerrddaaaadd
bbeettrraappppeenn,,  iiss  ddaatt  aalllleeeenn  mmooggeelliijjkk  vviiaa  zzooggeehheetteenn  sscchhuulldd--
hheelliinngg..  WWaatt  bbiijjzzoonnddeerr  llaassttiigg  iiss  aallss  eeeenn  oobbjjeecctt  iinn  eeeenn
ggeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  rruuiimmttee  hhaannggtt..  JJee  kkuunntt  nniieett  aallllee
bbeewwoonneerrss  vvaann  ddaatt  hhuuiiss  vveerrvvoollggeenn..””  DDee  bbooeettee  vvoooorr  hheett
sstteelleenn  vvaann  vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn  eenn  aannddeerr  ssttrraaaattmmeeuubbiillaaiirr  iiss
mmaaxxiimmaaaall  eeeenn  jjaaaarr  cceell  ooff  7744..000000  eeuurroo  bbooeettee..  SSttuuddeenntt  eenn
ssppiijjttooppttaanntt  AAlleexx  ggaaaatt  eeeenn  aaaannttaall  vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn
iinnlleevveerreenn..  OOpp  éééénn  nnaa::  AAlleexxaannddeerrssttrraaaatt..  ““EEeenn  vvrriieennddiinn  hheeeefftt
ddiiee  oopp  kkllaaaarrlliicchhttee  ddaagg  ssppeecciiaaaall  vvoooorr  mmiijj  ggeessttoolleenn..  ZZee  hhaadd
eerr  zzeellffss  eeeenn  oovveerraallll  vvoooorr  aaaannggeettrrookkkkeenn,,  zzooddaatt  hheett  lleeeekk
aallssooff  zzee  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee  wwaass..””

Observant - Universiteit Maastricht

U-raad tweetalig
IInn  ddee  uunniivveerrssiitteeiittssrraaaadd  vvaann  MMaaaassttrriicchhtt  zzaall  vvoooorrttaaaann  nnaaaarr
bbeelliieevveenn  NNeeddeerrllaannddss  ooff  EEnnggeellss  ggeesspprrookkeenn  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..
DDaatt  kkoonnddiiggddee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  UU--rraaaadd,,  pprrooff..  LLoouuiiss
BBeerrkkvveennss,,  aaaann  iinn  eeeenn  --EEnnggeellssttaalliiggee--  ssppeeeecchh..  DDee  mmaaaattrreeggeell
iiss  ggeennoommeenn  oomm  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss
tteeggeemmooeett  ttee  kkoommeenn..  DDee  oovveerrggrroottee  mmeeeerrddeerrhheeiidd  vvaann  ddee
rraaaadd  iiss  mmoommeenntteeeell  NNeeddeerrllaannddssttaalliigg..  BBeerrkkvveennss  vveerrzzeett  zziicchh
pprriinncciippiieeeell  tteeggeenn  hheett  EEnnggeellss  aallss  ddee  eenniiggee  vvooeerrttaaaall  iinn  ddee
rraaaadd..  ““NNeeddeerrllaannddeerrss  hheebbbbeenn  eerr  eevveennzzeeeerr  rreecchhtt  oopp  oomm  hhuunn
zzeeggjjee  ttee  ddooeenn  iinn  hhuunn  eeiiggeenn  ttaaaall..  DDaatt  iiss  eeeenn  kkwweessttiiee  vvaann
wweeddeerrzziijjddss  rreessppeecctt..””  NNiieetttteemmiinn  kklliinnkkeenn  ddee  ggeelluuiiddeenn  oomm
oovveerr  ttee  ggaaaann  oopp  EEnnggeellss  sstteeeeddss  sstteerrkkeerr..  ZZoo  wwoorrddtt  eerr  iinn  ddee  
UU--rraaaadd  ddoooorr  ssoommmmiiggeenn  ccoonnsseeqquueenntt  EEnnggeellss  ggeesspprrookkeenn,,  ooookk
bbiijj  aaffwweezziigghheeiidd  vvaann  aallllee  bbuuiitteennllaannddeerrss..

UT - Universiteit Twente

Steriele zoektocht op Mars
HHeett  UUTT--ssppiinn--ooffff  bbeeddrriijjffjjee  LLiioonniiXX  hhoooopptt  iinn  22001133  mmeeee  ttee
vvlliieeggeenn  mmeett  ddee  oonnbbeemmaannddee  mmiissssiiee  vvaann  ddee  EEuurrooppeessee  SSppaaccee
AAggeennccyy  ((EESSAA))  nnaaaarr  MMaarrss..  LLiioonniiXX  oonnttwwiikkkkeelltt  eeeenn  zzooggeehheetteenn
LLiiffee  MMaarrkkeerr  CChhiipp,,  eeeenn  mmiiccrroollaabboorraattoorriiuumm  ddaatt  oopp  ddee  rrooddee
ppllaanneeeett  ggaaaatt  zzooeekkeenn  nnaaaarr  mmoolleeccuulleenn  ddiiee  kkuunnnneenn  wwiijjzzeenn  oopp
vvrrooeeggeerr  lleevveenn..  HHeett  bbeeddrriijjff  ddiinnggtt,,  ssaammeenn  mmeett  ttwweeee  aannddeerree
NNeeddeerrllaannddssee  ccoonnccuurrrreenntteenn,,  nnaaaarr  eeeenn  pplleekk  iinn  ddee  EExxooMMaarrss--
mmiissssiiee..  NNeeddeerrllaanndd  sstteelltt  aacchhtt  mmiilljjooeenn  eeuurroo  bbeesscchhiikkbbaaaarr..
VVoollggeennss  aaddjjuunncctt--ddiirreecctteeuurr  HHeennkk  LLeeeeuuwwiiss  wwoorrddtt  oovveerr  hhaallff
jjaaaarr  dduuiiddeelliijjkk  ooff  zziijjnn  bbeeddrriijjff  ddee  rruuiimmttee  iinnggaaaatt..  ““PPiikkaanntt  iiss
ddaatt  ddee  EExxooMMaarrss--rroovveerr  hheelleemmaaaall  sstteerriieell  ddee  rruuiimmttee  iinnggee--
sscchhootteenn  mmooeett  wwoorrddeenn..  HHooee  zzee  ddaatt  ddooeenn,,  wweeeett  iikk  nniieett,,  mmaaaarr
EESSAA  sscchhiijjnntt  ddaatt  ttee  kkuunnnneenn..  GGeelluukkkkiigg  mmaaaarr,,  wwaanntt  wwee
mmooeetteenn  nnaattuuuurrlliijjkk  ggeeeenn  mmoolleeccuulleenn  nnaaaarr  MMaarrss  mmeeeenneemmeenn..
DDaann  vviinnddeenn  wwee  ssttrraakkss  iieettss  ddaatt  wwee  zzeellff  hheebbbbeenn  mmeeeeggee--
bbrraacchhtt..””

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

Kijk op www.nierstichting.nl 
of bel 035 697 80 55.

De Nierstichting
is jarig. Kadotip:
word donateur.

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/e-
terrein, 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 tijds-
verschil van zes uur te

beperken. Zo moesten ze
drie dagen voor vertrek zo
vroeg mogelijk licht op-
zoeken 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 metho-
des hebben geholpen.
Onder anderen zwemmer
Maarten van der Weijden,
die een gouden plak op de
tien kilometer binnen-
sleepte, 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, bonds-
coach van de hockey-
dames, 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 hockey-
sters gewonnen”, zegt
Schoutens. “Door de effec-
ten van een jetlag te redu-
ceren, 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 Winter-
spelen in 2010 in
Canada./.

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 studie-
voorlichting. 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 overlijdens-
advertentie 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. 

Oud-TU/e’er Gelten overleden

(Advertenties)
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Daey Ouwens Fonds voor
duurzame ontwikkeling

HHeett  kkaabbiinneett  ttrreekktt  eeeenn  hhaallff  mmiilljjaarrdd  eeuurroo  uuiitt  vvoooorr  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiiee--
pprroojjeecctteenn  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn..  DDaatt  mmaaaakkttee  mmiinniisstteerr  BBeerrtt  KKooeennddeerrss
vvaann  OOnnttwwiikkkkeelliinnggssssaammeennwweerrkkiinngg  vvoorriiggee  wweeeekk  bbeekkeenndd  iinn  eeeenn  bbrriieeff  aaaann  ddee
TTwweeeeddee  KKaammeerr..  EEeenn  ddeeeell  vvaann  hheett  ggeelldd,,  ttwwiinnttiigg  mmiilljjooeenn  eeuurroo,,  kkoommtt  tteerreecchhtt
iinn  hheett  DDaaeeyy  OOuuwweennss  FFoonnddss  --  vveerrnnooeemmdd  nnaaaarr  ddee  vvoorriigg  jjaaaarr  oovveerrlleeddeenn
eemmeerriittuuss  hhoooogglleerraaaarr  vvaann  ddee  TTUU//ee  pprrooff..ddrr..  KKeeeess  DDaaeeyy  OOuuwweennss..  HHeett  ffoonnddss
zzaall  hheett  ggeelldd  ddee  kkoommeennddee  ddrriiee  jjaaaarr  bbeesstteeddeenn  aaaann  hheett  bbeevvoorrddeerreenn  vvaann  kklleeiinn--
sscchhaalliiggee  pprroojjeecctteenn  vvoooorr  hheerrnniieeuuwwbbaarree  eenneerrggiiee  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn..
DDaaeeyy  OOuuwweennss  wwaass  iinn  ddee  jjaarreenn  vviijjffttiigg  bbiijj  PPhhiilliippss  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  ddee  pprroodduuccttiiee
vvaann  ddee  eeeerrssttee  zzoonnnneecceelllleenn,,  eenn  hheeeefftt  zziicchh  ssiinnddssddiieenn  iinnggeezzeett  vvoooorr  ddee  oonntt--
wwiikkkkeelliinngg  vvaann  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiiee..  VVaann  11999977  ttoott  22000011  hhiieelldd  hhiijj  zziicchh  aallss
ddeeeellttiijjddhhoooogglleerraaaarr  bbiijj  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  bbeezziigg  mmeett  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
bbiioommaassssaa  aallss  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiieebbrroonn..  OOookk  nnaa  zziijjnn  ppeennssiioonneerriinngg  bblleeeeff  DDaaeeyy
OOuuwweennss  aaccttiieeff,,  oonnddeerr  mmeeeerr  aallss  oopprriicchhtteerr  eenn  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  FFAACCTT
FFoouunnddaattiioonn  vvoooorr  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  bbiioobbrraannddssttooffffeenn  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggss--
llaannddeenn..  DDee  oopprriicchhttiinngg  vvaann  hheett  ffoonnddss  wweerrdd  vvoorriigg  jjaaaarr  bbiijj  hheett  llaaaattssttee
ppuubblliieekkee  ooppttrreeddeenn  vvaann  DDaaeeyy  OOuuwweennss  aall  aaaannggeekkoonnddiiggdd  ddoooorr  mmiinniisstteerr
JJaaccqquueelliinnee  CCrraammeerr..

Weekendopenstelling De Hal matig bezocht
De eerste weekendopenstelling
van de centrale bibliotheek, op
zaterdag 13 en zondag 14 sep-
tember, 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 studenten-
assistenten die de bibliotheek
bemanden, telden iedere twee
uur hoeveel werkplekken bezet
waren. De piek lag op 14 studen-
ten. 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 studie-
plek. De uitleenbalie is dan
gesloten.

TU/e-alumnus begint
topwielerploeg
Ir. Gérard Vroomen, die in 1995
afstudeerde bij Werktuigbouw-
kunde, is met zijn fietsen-
bedrijf 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.

Het fietsenbedrijf, dat zich richt
op ontwikkeling en productie van
fietsen voor professionele wiel-
renners, maakte de start van het
team eind augustus wereld-
kundig. 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 gewon-
nen Touretappes- en de 45-jarige
Nederlandse oud-sprinter Jean-
Paul 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 wieler-
sport. 
Cervélo heeft, met eigen geld en
dat van verschillende andere in-
vesteerders, 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 fiet-
senbedrijf 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 hoog-
tepunt de Tourwinst van Carlos
Sastre./.

Buitenlandse studenten klagen over
isolement in vakantiehuisjes

Internationale masterstuden-
ten die vanwege de vertraagde
oplevering van de spaceboxen
op de TU/e-campus tijdelijk
zijn ondergebracht zijn in
Mierlo klagen over het isole-
ment waarin zij terecht zijn
gekomen. Zo is er geen inter-
net in de vakantiehuisjes, en
ook het openbaar vervoer
schiet volgens hen ernstig
tekort.

Op het momenten verblijven
zo’n zestig internationale stu-
denten in ’t Wolfsven in Mierlo.
Per vakantiehuisje worden twee
studenten ondergebracht. Het
gaat om een tijdelijke situatie die
het gevolg is van te late ople-
vering van de spaceboxen. Dit
komt door een bezwaar dat is in-
gediend 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 omstandig-
heden erg moeilijk is om te
studeren. “In het kader van onze
opleiding kunnen we niet zonder
internet. Als we willen inter-
netten, moeten we naar
Eindhoven. Gelukkig is de bibli-
otheek 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 struc-
turele 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 huisvestings-
problemen. Zo hebben we op de
commerciële markt honderd stu-
dentenkamers geregeld. Wat
betreft het gebruikmaken van
internet, we zijn aan het kijken of
er in ’t Wolfsven een internet-
voorziening 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.”/.

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 universi-
teitsblad Univers.

Cabbolet zegt met zijn inge-
zonden 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 proef-
schrift. Tevens verwijt hij de
Tilburgse promotor Harrie de

Swart de Tilburgse voorge-
schiedenis 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 des-
kundigen 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 uit-
gekomen is dat hij in de brief aan
Van Duijn toegeeft dat de
Tilburgse procedure niet hele-
maal vlekkeloos is verlopen. Ook
zou Van der Duyn Schouten een
positief advies hebben uitge-
bracht over het doorgaan van de
promotie.

In een reactie verwerpt de
Tilburgse rector de beschuldi-
gingen. 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. 

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

KKeeeess  DDaaeeyy  OOuuwweennss..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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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 hon-
derdduizend 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 zonne-
energie 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 bedek-
ken 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 com-
merciële zonnecellen gemaakt van sili-
cium. 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 brand-
stoffen”, 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 poten-
tieel 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 zonne-
cellen snel en tegen geringe kosten
produceren. Daar komt nog bij dat de

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 sili-
ciumcellen zijn duizend maal zo dik, en
die zijn al niet dikker dan een mensen-
haar.

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 binnen-
vallende 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 promotie-
onderzoek achter dat het elektron-gat-
paar, eenmaal aangekomen op het
grensvlak tussen het donor- en het accep-
tormateriaal, nog slechts enkele nano-
seconden bestaat. Om effectief elek-
tronen 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 accep-
toren een werkende zonnecel oplevert, en
er is sinds die tijd ook vooruitgang
geboekt -van één naar vijf procent rende-
ment- maar het is niet duidelijk hoe de
cellen in detail werken. Veldman heeft
vooral gekeken naar de optische eigen-
schappen van zonnecelmateriaal bestaan-
de uit een aantal verschillende mengsels
van donoren en acceptoren. Bij het onder-
zoek paste Veldman geavanceerde laser-

technieken toe om de reactie van de
verschillende mengsels op het binnen-
vallende licht te bekijken - zowel opgelost
in vloeistof als in vaste vorm. “De
uiteindelijke zonnecellen zijn natuurlijk
in vaste vorm, maar de tests met vloei-
stoffen 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 ver-
volgens bekeek hij met een andere laser
welke kleuren licht door het materiaal
werden geabsorbeerd. Om de verande-
ringen 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 func-
tionele 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.”/.

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 achter-
halen hoe precies elektriciteit wordt opgewekt in de plastic

cellen, om zo efficiëntere zonnecellen te kunnen ontwikkelen.

Plastic zonnecellen
voor duurzame

toekomst
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HHeett  bbaabbyyppaakkjjee  ddaatt  SSiibbrreecchhtt  BBoouuwwssttrraa  llaaaatt
zziieenn,,  iiss  zzoo  kklleeiinn  ddaatt  hheett  eeeerrddeerr  ppooppppeenn--
kklleeddiinngg  lliijjkktt..  HHeett  iiss  oonnttwwoorrppeenn  vvoooorr
ccoouuvveeuusseekkiinnddeerreenn..  DDee  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  oonnttwwiikkkkeellddee  hheett  iinn  ooppddrraacchhtt  vvaann  hheett
MMááxxiimmaa  MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm  iinn  VVeellddhhoovveenn..
““KKiinnddeerreenn  iinn  ddee  ccoouuvveeuussee  kkrriijjggeenn  sseennssoorreenn
oopp  hhuunn  hhuuiidd  oomm  hhaarrttssllaagg,,  aaddeemmhhaalliinngg,,  zzuuuurr--
ssttooffggeehhaallttee  iinn  hheett  bbllooeedd  eenn  lliicchhaaaammss--
tteemmppeerraattuuuurr  iinn  ddee  ggaatteenn  ttee  hhoouuddeenn..  DDiiee
ppllaakkkkeerrss  zziijjnn  nniieett  pprreettttiigg  vvoooorr  ddee  bbaabbyy’’ss..
OOookk  iiss  ddee  ddrreemmppeell  vvoooorr  oouuddeerrss  hhoooogg  oomm  hhuunn
kkiinndd  vvaasstt  ttee  hhoouuddeenn..  HHeett  zzoouu  bbeetteerr  zziijjnn  aallss  ddee
sseennssoorreenn  nniieett  mmeeeerr  mmeett  ppllaakkkkeerrss  oopp  ddee  hhuuiidd
hhooeeffddeenn,,  mmaaaarr  vveerrwweerrkktt  kkoonnddeenn  wwoorrddeenn  iinn
eeeenn  ppaakkjjee  ooff  hheett  mmaattrraass  wwaaaarroopp  ddee  kkiinnddeerreenn
lliiggggeenn..””  HHeett  zziieekkeennhhuuiiss  vvrrooeegg  BBoouuwwssttrraa  oomm
eeeenn  eeeerrssttee  ssttaapp  ttee  zzeetttteenn..  ““IIkk  hheebb  eeeenn  ppaakkjjee
oonnttwwoorrppeenn  wwaaaarriinn  sseennssoorreenn  zziijjnn  vveerrwweerrkktt
ddiiee  hheett  hhaarrttrriittmmee  iinn  ddee  ggaatteenn  hhoouuddeenn..””
DDee  ssttuuddeenntt  lliieepp  ttwweeee  ddaaggeenn  mmeeee  mmeett  ddee  vveerr--
pplleeggiinngg..  OOookk  sspprraakk  zzee  mmeett  oouuddeerrss  vvaann  ccoouu--
vveeuusseekkiinnddeerreenn..  DDaaaarrnnaa  vveerrddiieeppttee  BBoouuwwssttrraa
zziicchh  iinn  ddee  tteecchhnniieekk::  hhooee  wweerrkktt  eeeenn  EECCGG,,  wwaatt
zziijjnn  ddee  eeiisseenn  aaaann  eelleekkttrrooddeenn..  ““IIkk  mmooeesstt  uuiitt--
zzooeekkeenn  wweellkkee  ggeelleeiiddeennddee  ssttooff  ooff  ssmmaarrtt
tteexxttiillee  hheett  bbeessttee  wwaass  oomm  aallss  eelleekkttrrooddeenn  ttee
ddiieenneenn  vvoooorr  ddee  EECCGG--mmeettiinngg..””  ZZee  kkwwaamm  uuiitt  bbiijj
nnyylloonn,,  ggeeccooaatt  mmeett  zziillvveerr..  DDee  eelleekkttrrooddeenn
vvooeelleenn  aaaann  aallss  ssooeeppeellee  ssttooff..  IInn  ttoottaaaall  hheeeefftt
zzee  zzeess  eelleekkttrrooddeenn  iinn  hheett  ppaakkjjee  vveerrwweerrkktt..
““DDrriiee  oopp  ddee  rruugg,,  eenn  ddrriiee  aaaann  ddee  vvoooorrkkaanntt,,
zzooddaatt  ddee  bbaabbyy  iinn  iieeddeerree  hhoouuddiinngg  ccoonnttaacctt
mmaaaakktt  mmeett  mmiinniimmaaaall  ddrriiee  sseennssoorreenn..””
DDee  eeiisseennlliijjsstt  vvoooorr  hheett  oonnttwweerrpp  wwaass  llaanngg..

MMoouuwweenn  kkoonnddeenn  nniieett,,  vvaannwweeggee  ddee  iinnffuusseenn..
OOookk  mmooeesstteenn  rruugg  eenn  bbuuiikk  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk
bblloooott  bblliijjvveenn,,  oommddaatt  vveeeell  ccoouuvveeuusseekkiinnddeerreenn
lliicchhtttthheerraappiiee  kkrriijjggeenn..
UUiitteeiinnddeelliijjkk  kkwwaamm  SSiibbrreecchhtt  uuiitt  oopp  eeeenn  ppaakkjjee
mmeett  eeeenn  mmuuttssjjee,,  ddaatt  aaaann  ddee  vvoooorrkkaanntt  mmeett
kklliitttteennbbaanndd  sslluuiitt..  DDee  aacchhtteerrkkaanntt  iiss  vvaann  ggaaaass--
aacchhttiigg  mmaatteerriiaaaall,,  zzooddaatt  eerr  lliicchhtt  ddoooorrhheeeenn
kkaann..  ““HHeett  zziieett  eerr  wwaatt  bblloooott  uuiitt,,  mmaaaarr  hheett
ppaakkjjee  hhooeefftt  ddee  bbaabbyy  nniieett  wwaarrmm  ttee  hhoouuddeenn..
DDaatt  ddooeett  ddee  ccoouuvveeuussee  aall..””  
AAllllee  ccoommppoonneenntteenn  mmooeesstteenn  zzoo  zzaacchhtt  mmooggee--
lliijjkk  zziijjnn..  BBoouuwwssttrraa::  ““DDee  oovveerrggaanngg  vvaann  hheett
zzaacchhttee  ggeelleeiiddeennddee  tteexxttiieell  nnaaaarr  ddee  ‘‘hhaarrddee’’
aappppaarraattuuuurr  wwaass  eeeenn  pprraakkttiisscchh  pprroobblleeeemm..  DDaatt
hheebb  iikk  ooppggeelloosstt  ddoooorr  kkoooollssttooffddrraaddeenn  ttee
ggeebbrruuiikkeenn  oomm  ddee  eelleekkttrrooddeenn  oopp  ddee  mmoonniittoorr
aaaann  ttee  sslluuiitteenn..  DDiiee  zziijjnn  ssooeeppeell  eenn  zzaacchhtt..””
BBoouuwwssttrraa  vveerrtteelltt  ddaatt  hheett  mmooeeiilliijjkksstt  wwaass  oomm
aalllleess  ssaammeenn  ttee  bbrreennggeenn::  ddee  tteecchhnniieekk,,  eeeenn
hhaannddiigg  eenn  vveeiilliigg  ppaakkjjee  éénn  eeeenn  aaaannttrreekkkkeelliijjkk
oonnttwweerrpp..  DDee  ssttuuddeenntt  ddooeett  ddee  kkoommeennddee  ttiijjdd
pprraakkttiijjkktteesstteenn..  ““IIkk  hhoooopp  vvoooorraall  ddaatt  hheett  hhuuiidd--
ccoonnttaacctt  mmeett  ddee  sseennssoorreenn  ggooeedd  ggeennooeegg  iiss..””
AAnnddeerree  ssttuuddeenntteenn  zzuulllleenn  vveerrddeerr  ggaaaann  mmeett
hheett  oonnddeerrzzooeekk::  ““UUiitteeiinnddeelliijjkk  mmooeetteenn  aallllee
sseennssoorreenn  iinn  hheett  ppaakkjjee  wwoorrddeenn  vveerrwweerrkktt..  DDaatt
wwoorrddtt  nnoogg  eeeenn  fflliinnkkee  kklluuss..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

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 design-
afdelingen is het vaak een kwestie van
‘fingerspitzengefühl’, ervaring en oog
hebben voor de tijdsgeest. Maar dat is
voor veel autoproducenten en fabri-
kanten van andere producten toch te
mager. Ze willen in de miljoenen ver-
slindende 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 kans-
rijk is. Het zou designwerk doelgerichter,
efficiënter en betrouwbaarder maken.
Een hele opgave, want kan het ‘karakter’
van een auto worden vertaald in betrouw-
bare parameters? Zijn er objectieve
waarden te geven voor subjectieve
gevoelens over schoonheid, robuustheid
of betrouwbaarheid? “Hoe fysieke aspec-
ten van onze omgeving -en van onszelf-
verbonden 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. 

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’ opti-
maal was. In een tweede ronde werden de
bevindingen van de vijftig leken getoetst
door het oordeel te vragen van tien TU/e-
studenten 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 auto-
ontwerp.

Geluidssignalen
Het tweede experiment richtte zich op de
geluidsignalen die door parkeersensoren
in werking worden gesteld. Veel auto-
mobilisten ervaren de pieptonen als
hinderlijk. Eichhorn bedacht ook hiervoor
parameters voor onder meer toonhoogte,
modulatie en de ruwheid van boven-
tonen. 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 waar-
schuwingssignaal plezierig, urgent,
duidelijk, modern of attent? Door deze
gevoelskwesties goed in kaart te brengen
en ze te relateren aan de parameters,

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 inter-
cultureel en universeel zijn. Maar DSPE
kan ook de individuele tijdgeest aan-
grijpen: een sportieve uitstraling bijvoor-
beeld werd vijftig jaar geleden door
andere parameters bepaald dan tegen-
woordig. 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 hulp-
middel 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 inter-
actie tussen ontwerpers en ingenieurs.
Binnen een goed ontwerpproces -en ons
dagelijkse leven- zijn creativiteit, intuïtie
en expertise niet alleen strikt noodzake-
lijke, 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 aspec-
ten van de experimentele resultaten
verwerkt in het ontwerpproces van toe-
komstige koplampen. Het belangrijkste
effect dat DPSE teweeg brengt, is een ver-
andering in de manier van denken.”/.

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



NNaaaasstt  ddee  nneevveennffuunnccttiiee  aallss  oonnttmmooeettiinnggsspplleekk,,
zziijjnn  ddee  llooooppbbrruuggggeenn  ooookk  ggeesscchhiikktt  vvoooorr  tteekkeenn--
lleesssseenn,,  mmuuzziieekkuuiittvvooeerriinnggeenn,,  eexxppoossiittiieess  eenn  hheett

ooppppllaakkkkeenn  vvaann  ccoonnffrroonntteerreennddee  lleeuuzzeenn  ooff
vvrriieennddeelliijjkkee  rreeccllaammee..
““DDee  llooooppbbrruuggggeenn  zziijjnn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk

ttrreeffppuunntt””,,  zzeeggtt  HHaannss  vvaann  LLaaaarrhhoovveenn..  VVaannaaff
zziijjnn  wweerrkkpplleekk  bbiijj  ddee  GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee
TTeecchhnniisscchhee  DDiieennsstt  oopp  ddee  bbeeggaannee  ggrroonndd  vvaann  ddee
WW--hhaall  kkoonn  hhiijj  ddeecceennnniiaallaanngg  ddee  oonnttmmooeettiinnggeenn
aaaannsscchhoouuwweenn..  VVaannaaff  11997711  zzaagg  hhiijj  ddaatt  TTUU//ee--
mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  ddiisscciipplliinneess
eellkkaaaarr  nnooddiigg  hhaaddddeenn..  ““VVoooorr  eeeenn  sstteekkkkeerrttjjee
lliieepp  eeeenn  wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddiiggee  nnaaaarr  hheett  eelleekk--
ttrroommaaggaazziijjnn..  NNuu  bbeessttaaaatt  ddaatt  mmaaggaazziijjnn  nniieett
mmeeeerr,,  iieeddeerree  ffaaccuulltteeiitt  hheeeefftt  zziijjnn  eeiiggeenn  bbuuddggeett
eenn  kkoooopptt  zziijjnn  eeiiggeenn  ssppuulllleenn  iinn..””  MMaaaarr  ddiitt
tteerrzziijjddee..  MMeett  wweeeemmooeedd  ddeennkktt  VVaann  LLaaaarrhhoovveenn
tteerruugg  aaaann  ddee  jjaarreenn  ddaatt  hhiijj  iinn  ddee  WW--hhaall  wweerrkkttee..
HHiijj  zziieett  nnoogg  vvoooorr  zziicchh  hhooee  SSiinntteerrkkllaaaass  oovveerr  ddee
llooooppbbrruugg  vvoooorrttsscchhrreeeedd  eenn  hhooee  ttiijjddeennss  ddee
iinnttrroodduuccttiieeddaaggeenn  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn  eerr
mmeett  bbaakkffiieettsseenn  ddoooorrhheeeenn  vvllooggeenn..  HHiijj  hhoooorrtt
nnoogg  ddee  kkaakkooffoonniiee  vvaann  oopp  zziicchhzzeellff  ssttaaaannddee
ggeelluuiiddeenn  ddiiee  ppaauuzzeerreennddee  TTUU//ee’’eerrss  mmaaaakktteenn..
““IInn  ddee  eennee  hhooeekk  zzaatt  eeeenn  aaccccoorrddeeoonniisstt,,  oopp  ddee
bbrruugg  nnaaaarr  PPootteennttiiaaaall  zzaatt  eeeenn  ttrroommppeettttiisstt  eenn  iinn
eeeenn  aannddeerree  pprroobbeeeerrddee  iieemmaanndd  mmuuzziieekk  uuiitt  eeeenn
vviiooooll  ttee  hhaalleenn..””  OOookk  bbiijjzzoonnddeerr  wwaass  ddee  ttiijjdd  ddaatt
ddee  mmiinniirrookk  iinn  ddee  mmooddee  wwaass..  WWee  hheebbbbeenn  hheett
oovveerr  ddee  jjaarreenn  zzeevveennttiigg..  VVaann  LLaaaarrhhoovveenn  kkaann
zziicchh  ggooeedd  vvoooorrsstteelllleenn  ddaatt  ssttuuddeenntteess  eenn  mmeeddee--

wweerrkksstteerrss  ttooeenn  nniieett  ggrraaaagg  oovveerr  ddee  lloooopp--
bbrruuggggeenn  oopp  44..2200  mm  hhooooggttee  lliieeppeenn,,  mmeett  aall  ddiiee
GGTTDD’’eerrss  oonnddeerr  zziicchh..

DDoocceenntt  hhaannddtteekkeenneenn  CClliiffff  HHaasshhaamm  vvaann
BBoouuwwkkuunnddee  kkiijjkktt  ddaaaarreenntteeggeenn  ggrraaaagg  vvaann
bboovveenn  nnaaaarr  oonnddeerreenn..  HHiijj  llaaaatt  ssttuuddeenntteenn  vvaaaakk
oopp  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  llooooppbbrruuggggeenn  vvaann  ddee
ccaammppuuss  iinn  ppeerrssppeeccttiieeff  tteekkeenneenn..  TTiijjddeennss  ddee
vveerrbboouuwwiinngg  vvaann  ddee  WW--hhaall  zzaall  hhiijj  ddee  mmooooiissttee
pplleekkkkeenn  nniieett  kkuunnnneenn  ggeebbrruuiikkeenn..  ““HHeett  iiss
jjaammmmeerr  ddaatt  hheett  ddeezzee  wwiinntteerr  nniieett  kkaann..  
’’ss  ZZoommeerrss  zziijjnn  wwee  bbuuiitteenn,,  mmaaaarr  iinn  ddee  wwiinntteerr
llaaaatt  iikk  ggrraaaagg  tteekkeenneenn  vvaannaaff  ddee  llooooppbbrruugg
ttuusssseenn  ddee  WW--hhaall  eenn  PPootteennttiiaaaall..  IIkk  kkaann  wweell
aannddeerree  pplleekkkkeenn  zzooeekkeenn,,  mmaaaarr  hheett  iiss  zzoonnddee  vvaann
ddee  lleessttiijjdd  oomm  vveerr  ttee  llooppeenn  mmeett  ddee  ssttuuddeenntteenn..
EEeenn  tteekkeennlleess  dduuuurrtt  mmaaaarr  vviieerr  uuuurr..””
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  iiss  ooookk  eeeenn  ffeerrvveenntt  ggee--
bbrruuiikkeerr  vvaann  ddee  llooooppbbrruuggggeenn..  OOpp  ddee  llooooppbbrruugg
iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  wweerrddeenn  ddiitt  vvoooorrjjaaaarr  ddee
eexxppoossiittiiee  AARRTT  ’’nn  RRiigghhttss  eenn  ddee  ppoosstteerrpprree--
sseennttaattiiee  vvaann  ddee  aaccaaddeemmiisscchhee  jjaaaarrpprriijjzzeenn  tteenn--
ttoooonnggeesstteelldd..  VVaannaaff  1166  ookkttoobbeerr  iiss  ddaaaarr  MMiijjnn
rruuiimmttee//mmiijjnn  pplleekk  ttee  zziieenn..
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Binnendoor wo
De 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 on-
geveer geklonken hebben. Maar het archi-
tectenbureau zette door, en nu kunnen
we niet meer zonder. Bijna elk gebouw op
de TU/e-campus is binnendoor te berei-
ken 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 vakinhou-
delijk 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 ven-
dingmachines 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 distri-
butie 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 regel-
matig met karren vol zware archiefdozen
vanuit De Hal naar allerlei faculteiten en
het College van Bestuur in het Hoofd-
gebouw. 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 alu-
minium container van een kubieke meter
en zit vol met wc-papier. Het magazijn
van zijn schoon-
maakbedrijf
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 Bouw-
kunde in Vertigo. Hij voorziet
problemen voor Industrial Design-
studenten 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.

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, verant-
woordelijk voor de uitvoering van
grootschalige renovatieprojecten.
In ieder geval is architecten-
bureau 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

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



Vooruitstrevende architectuur
DDee  oouuddssttee  ggeebboouuwweenn  vvaann  ddee
ccaammppuuss  zziijjnn  oonnttwwoorrppeenn  ddoooorr

aarrcchhiitteecctteennbbuurreeaauu  VVaann
EEmmbbddeenn,,  CChhooiissyy,,

RRoooorrddaa  vvaann
EEyyssiinnggaa,,
SSmmeelltt  eenn
WWiitttteerrmmaannss,,

wwaatt  nnuu  OODD
220055  hheeeett..  HHeett

ffeeiitt  ddaatt  zzee  mmeett  ddee
WW--hhaall  vveerrbboonnddeenn  zziijjnn
mmiiddddeellss  llooooppbbrruuggggeenn
mmaaaakktt  ddee  WW--hhaall  eeeenn

cceennttrraaaall  kkrruuiissppuunntt..  DDee  bbrruuggggeenn  ppaasssseenn
iinn  ddee  ttyyppiisscchhee  bboouuwwssttiijjll  vvaann  eeiinndd  jjaarreenn

vviijjffttiigg,,  wwaaaarriinn  eeffffiicciiëënnttiiee  eenn  kkoosstteennbbeessppaa--
rriinngg  hheett  ccrreeddoo  wwaarreenn..  EErr  wweerrdd  vveeeell  ggllaass,,  aalluu--
mmiinniiuumm  eenn  bbeettoonn  ggeebbrruuiikktt..  VVoooorr  ttrraaddiittiioonneellee
bbaakksstteeeenn  eenn  oovveerrbbooddiiggee  vveerrssiieerrsseellss  wwaass  ggeeeenn

ppllaaaattss..  HHeett  bbeeeelldd  mmooeesstt  eeeenn  iinndduussttrriiëëllee  oomm--
ggeevviinngg  wweeeerrssppiieeggeelleenn  wwaaaarriinn  ddee  ssttuuddeenntteenn
llaatteerr  zzuulllleenn  wweerrkkeenn..  DDee  ggllaazzeenn  wwaannddeenn  vvaann  ddee
llooooppbbrruuggggeenn,,  zzeeeerr  vvoooorruuiittssttrreevveenndd  iinn  ddee
bboouuwwwweerreelldd  iinn  ddiiee  ttiijjdd,,  mmaaaakkttee  hheett  ffyyssiieekkee
ccoonnttaacctt  ttuusssseenn  ddee  ffaaccuulltteeiitteenn  nniieett  aalllleeeenn
mmooggeelliijjkk  mmaaaarr  ooookk  zziicchhttbbaaaarr..
DDee  ssttrruuccttuuuurr  vvaann  eeeenn  ggeebboouuww  hheeeefftt  iinnvvllooeedd  oopp
ddee  bbeeddrriijjffssccuullttuuuurr,,  zzoo  wwiisstteenn  ddee  aarrcchhiitteecctteenn..
MMeett  ooppzzeett  ppllaaaattsstteenn  zzee  ddee  ccoolllleeggeezzaalleenn  iinn  eeeenn
cceennttrraaaall  ggeebboouuww  eenn  ddee  llaabboorraattoorriiaa  eenn  wweerrkk--
kkaammeerrss  oopp  aannddeerree  llooccaattiieess..  DDaatt  mmaaaakktt  hheett
nnooooddzzaakkeelliijjkk  vvoooorr  ddoocceenntteenn  oomm  hheeeenn  eenn  wweeeerr
ttee  llooppeenn..  OOmm  zzee  ddaatt  zzoonnddeerr  jjaass  ttee  kkuunnnneenn
llaatteenn  ddooeenn,,  wweerrdd  hheett  llooooppbbrruuggggeennsstteellsseell  oopp
ddee  eeeerrssttee  vveerrddiieeppiinngg  oonnttwwoorrppeenn..  EEiinndd  jjaarreenn
vviijjffttiigg  iiss  ddiitt  iiddeeee  uunniieekk  vvoooorr  eeeenn  NNeeddeerrllaannddss
uunniivveerrssiitteeiittssccoommpplleexx..  WWiitttteerrmmaannss  vveerrtteelltt  iinn
‘‘DDee  kklleeiinnee  TTUU//ee  eennccyyccllooppeeddiiee  11995566--22000066’’  ddaatt
ddee  rreeggeerriinngg  aaaannvvaannkkeelliijjkk  ddwwaarrss  llaagg..  ““HHeett  wwaass

eeeenn  ggeevvaaaarrlliijjkk  pprreecceeddeenntt!!  AAnnddeerree  uunniivveerrssii--
tteeiitteenn  zzoouuddeenn  ooookk  wweell  eeeennss  zzoo’’nn  sstteellsseell  wwiilllleenn
hheebbbbeenn  eenn  ddaatt  wwaass  ttee  dduuuurr..””  HHiijj  hheerriinnnneerrtt  zziicchh
ddee  lliisstt  oomm  ggeelldd  ttee  bbeessppaarreenn  ddoooorr  ddee  cceennttrraallee
vveerrwwaarrmmiinnggsslleeiiddiinnggeenn  nniieett  oonnddeerrggrroonnddss
((dduuuurr  oonnddeerrhhoouudd))  mmaaaarr  ddoooorr  ddee  llooooppbbrruuggggeenn
ttee  lleeggggeenn..  ““PPaass  llaatteerr  hheebb  iikk  mmee  ggeerreeaalliisseeeerrdd
ddaatt  eerr  ooookk  nnoogg  eeeenn  ssoocciiaaaallppssyycchhoollooggiisscchh
aassppeecctt  eeeenn  rrooll  ssppeeeelltt..  DDee  lluucchhttbbrruuggggeenn  zziijjnn
nneeuuttrraaaall  tteerrrreeiinn..””  ZZoo’’nn  ooppeennbbaaaarr  ggeebbiieedd
nneeeemmtt  bbaarrrriièèrreess  wweegg  eenn  mmaaaakktt  iinnffoorrmmeeeell
ccoonnttaacctt  mmooggeelliijjkk..
VVoooorr  VVaann  EEmmbbddeenn  hheeeefftt  ddee  vviissiiee  vvaann  ddrr..  GGiilllleess
HHoollsstt,,  ddee  ggrroonnddlleeggggeerr  vvaann  hheett  PPhhiilliippss
NNaattuuuurrkkuunnddiigg  LLaabboorraattoorriiuumm,,  aallss  iinnssppiirraa--
ttiieebbrroonn  ggeeddiieenndd..  IInn  hheett  oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee
NNaattLLaabb  oopp  SSttrriijjpp  SS  kkoommeenn  llaabboorraattoorriiaa  uuiitt  oopp
ggeezzaammeennlliijjkkee  ggaannggeenn,,  wwaaaarriinn  ddee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  aaffddeelliinnggeenn  eellkkaaaarr
tteeggeennkkwwaammeenn..

EEnn  hhooee  hhaannddiigg  zziijjnn  ddee  bbuuiitteennkkaanntteenn  vvaann  ddee
llooooppbbrruuggggeenn!!  DDee  hhooggee  vviiaadduucctteenn  ggeevveenn  rruuiimmttee
oomm  lleeuuzzeenn  oopp  ttee  ppllaakkkkeenn  ddiiee  nniieett  oovveerr  hheett
hhooooffdd  ttee  zziieenn  zziijjnn..  ‘‘DDeeeettmmaann,,  ggeeeeff  oonnss  ssttrraakkss
oonnss  ddaaggeelliijjkkss  bbrroooodd,,  eenn  vveerrggeeeeff  oonnss  oonnzzee
((hhooggee))  sscchhuullddeenn’’  ppaassttee  mmaakkkkeelliijjkk  oopp  ddee  bbrruugg
ttuusssseenn  EE--hhoooogg  eenn  ddee  WW--hhaall,,  zzooaallss  ttee  zziieenn  iiss  oopp
eeeenn  ffoottoo  iinn  ‘‘DDee  kklleeiinnee  TTUU//ee  eennccyyccllooppeeddiiee  11995566--
22000066’’..  DDaatt  wwaass  iinn  ddee  ttiijjdd  ddaatt  WWiimm  DDeeeettmmaann
oonnddeerrwwiijjssmmiinniisstteerr  wwaass,,  ttuusssseenn  11998822  eenn  11998899..
OOookk  llaatteerr  zziijjnn  eerr  nnoogg  wweell  oopprrooeeppeenn  aaaann--
ggeeppllaakktt,,  vvoooorraall  oomm  lliidd  ttee  wwoorrddeenn  vvaann  eeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..  SSiinnddss  eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr  mmaagg
ddaatt  nniieett  mmeeeerr..  DDaatt  iiss  vvoooorraall  oomm  ddee  sscchhoooonn--
mmaakkeerrss  tteeggeemmooeett  ttee  kkoommeenn  ddiiee  eerrgg  vveeeell  llaasstt
hheebbbbeenn  vvaann  ddee  ppllaakkbbaannddjjeess  ddiiee  nnaa  hheett
wweegghhaalleenn  vvaann  ddee  ppoosstteerrss  ttoocchh  bblliijjvveenn  kklleevveenn..
““VVrrooeeggeerr  mmoocchhtt  iieeddeerreeeenn  ddiiee  eeeenn  ffeeeessttjjee  iinn  zz’’nn
hhooooffdd  hhaadd,,  ppllaakkkkaatteenn  oopphhaannggeenn””,,  zzeeggtt  HHaayy
bbeecckkss,,  tteeaammlleeiiddeerr  vvaann  ddee  TTUU//ee--bbeevveeiilliiggiinngg..
““NNuu  mmaagg  eerr  aalllleeeenn,,  mmeett  ttooeesstteemmmmiinngg  vvaann  hheett
CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr,,  iieettss  wwoorrddeenn  ooppggeehhaannggeenn
rroonndd  ddee  vveerrkkiieezziinnggssttiijjdd  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiittss--,,
ffaaccuulltteeiittss--  ooff  ddiieennssttrraaaadd..””
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DDee  llooooppbbrruuggggeenn  hheebbbbeenn  dduubbbbeell  ggllaass..  DDaatt  iiss  mmeeeerr
oomm  ccoonnddeennssvvoorrmmiinngg  tteeggeenn  ttee  ggaaaann  ddaann  oomm  ddee
tteemmppeerraattuuuurr  ttee  nniivveelllleerreenn..  ZZóó  kkoouudd  iinn  ddee  wwiinntteerr
eenn  hheett  eeffffeecctt  vvaann  eeeenn  bbrrooeeiikkaass  iinn  ddee  zzoommeerr!!  HHeett
ooppeennzzeetttteenn  vvaann  kkllaapprraaaammppjjeess  mmaaaakktt  ddaann  nnaauu--
wweelliijjkkss  eenniigg  vveerrsscchhiill..
DDee  eeeerrssttee  bbeeddrriijjffssaarrttss  oopp  ddee  ccaammppuuss,,  AA..JJ..PP..
BBoorrssttllaapp  hheeeefftt  vvoollggeennss  GGTTDD’’eerr  HHaannss  vvaann
LLaaaarrhhoovveenn  rreeggeellmmaattiigg  ddee  llooooppbbrruuggggeenn  aaffggee--
ssllootteenn  oopp  mmeeddiisscchhee  ggrroonnddeenn..  ““HHeett  wwaass  eerr  ddaann
eecchhtt  oonnggeezzoonndd  wwaarrmm..  IInn  ddee  ggllaazzeenn  bbaakk  vvaann  ddee
llooooppbbrruugg  kkaann  hheett  wweell  4455  ggrraaddeenn  CCeellssiiuuss  wwoorrddeenn,,
aallss  hheett  nniieett  mmeeeerr  iiss..  DDaaaarr  hheellppeenn  ddee  kkllaapp--
rraaaammppjjeess  wweeiinniigg  aaaann..””  
DDee  vveerrbbiinnddiinnggeenn  ttuusssseenn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  eenn  
WW--hhaall  eenn  PPootteennttiiaaaall  eenn  WW--hhaall  zziijjnn  iinn  ddee  wwiinntteerr
jjuuiisstt  sstteerrvveennsskkoouudd..  EErr  iiss  ggeeeenn  vveerrwwaarrmmiinngg,,  ddee
dduubbbbeellee  bbeeggllaazziinngg  bbiieeddtt  ggeeeenn  ssooeellaaaass  eenn  eerr  zziitt
wweeiinniigg  aannddeerrss  oopp  ddaann  eeeenn  ddiikkkkee  jjaass  aaaannttrreekkkkeenn..
EEnn  ddaann  kkuunn  jjee  nneett  zzoo  ggooeedd  bbuuiitteennoomm  llooppeenn..  
IInn  hheett  hhuuiissvveessttiinnggssppllaann  CCaammppuuss  22002200,,  ddaatt  oovvee--
rriiggeennss  nnoogg  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinngg  iiss,,  iiss  bbeessllootteenn  oomm
aallllee  llooooppbbrruuggggeenn  vvaann  vveerrwwaarrmmiinngg  ttee  vvoooorrzziieenn..

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.
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Verkiezingen TU/e 2008
In 2008 worden voor de geleding
studenten verkiezingen gehouden voor
de universiteitsraad en de faculteits-
raden. 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 medewer-
kers ontvangen hiervan een kennis-
geving 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/ver-
kiezingen. 

Dienst Interne Zaken
Openingstijden kantines in
tentamenperiode
Alle kantines zijn vanaf maandag 29 sep-
tember 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 presenta-
tion? 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 instruc-
tions, 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 came-
ra. 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/cour-
se_information/), by email
(cursus.dpo@tue.nl) or phone (2520).

Course Teaching and learning in
higher education for teachers
and PhD’s
The course Teaching and learning in hig-
her 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 inex-
perienced 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 teach-
ing 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 works-
hop on Course design. Objective of the
workshop: enable teachers to design a
course in a systematic way. The works-
hop 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 pre-
paring 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 telepho-
ne (2520), e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by internet (www.tue.nl/educational_trai-
ning).

Promoties
N.A. Romero Herrera PDEng verdedigt
op maandag 22 september haar proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen 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 promo-
toren 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 stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. 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

23 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘The Brewer-
Dobson circulation: interannual varia-
bility 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.

M.J. Patricio Dias verdedigt op dinsdag
23 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. 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.

Ir. N. de Vries verdedigt op woensdag 24
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. 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 promo-
veert aan de faculteit Werktuigbouw-
kunde. 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, mede-
werker 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.

La Tuniña
Winnaar Intro-prijsvraag
Spanje, sangria, festival, lekker eten,
gratis….Allemaal goede antwoorden uit
de intro-prijspuzzel van Spaanse studen-
tenmuziekvereniging 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)

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 wor-
den neergelaten, brommers schieten
voorbij. De kruidenier heeft op een bij-
zettafeltje 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 rama-
dan 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 ontwikke-
ling. 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 enne-
agram 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 histori-
sche, 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.

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 develop-
ment coach (V28.025), Onderwijs en
Studenten Service Centrum (0,6 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten 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 maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten 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 bijla-
ge 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, depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, 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 bij-
lage 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 dienstver-
band, 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 universitei-
ten 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 universitei-
ten 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. 

Algemeen

Mensen
Studentenleven

Diversen

Vacatures

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  
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Balkans beats
in Gaslab
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 uni-
versal 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
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 enter-
prise 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.

Students desperate to move to space boxes
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 fur-
nished 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 pro-
cedure involved in ob-
taining 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.”

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 uni-
versity 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 Novem-
ber will distract them from
their studies, at a time
when they need to concen-
trate on their first exams at
the TU/e. The students are
also worried about trans-
porting 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 Rela-
tions 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 inter-
net 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 dif-
ference 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 invest-
ments in the supply of fur-
nished housing, the
problems for foreign

students and staff will
continue to grow. It would
be best if the housing cor-
porations made plans to
address this in cooperation
with the city.”
“However, we can do little
about public transport”, Ali
continues. “Our infor-
mation 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 coor-
dinate 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 dis-
turbed 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 sym-
posium 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 chal-
lenges in the research area
of the ICMS will be ap-
proached from different
angles by the guest speakers.

Both Cees Dekker (Delft
University of Technology)
and Ben Feringa (Univer-
sity of Groningen) have
received the prestigious
Spinoza Prize. The other
speakers, Daan Frenkel
(Cambridge University)
and Roeland Nolte (Rad-
boud 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 Depart-
ment, 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 re-
searchers, and we notice
that we can easily build
bridges between the dif-
ferent Departments. That
is one important object of
the ICMS.”
The ICMS is an initiative
developed by the TU/e pro-
fessors Meijer (ST, BMT),
Mark Peletier (W&I),
Rutger van Santen (ST) and
Jaap Schouten (ST). ICMS
brings scientists from
various disciplines to-
gether in order to conduct
research into the me-
chanism 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 ca-
talysts, nanocontainers
and functional materials.
Apart from this, the in-
stitute 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.

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

Going out
in Eindhoven
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Biodieselfabrikant uit Zeeland

Een dezer dagen neemt Rosendaal
Energy de fabrieken in bedrijf en
zullen de eerste liters van de jaar-

lijkse productie van 250.000 ton bio-
diesel 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 com-
merciële manier een mooi product te
maken, anderzijds ook uit ideële over-
wegingen. “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, achter-
blijvende 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 aan-
pakken: dit is een bulkmarkt en de prijs is
dan het enige dat telt. Je moet ook
voldoen aan eisen van kwaliteit en duur-
zaamheid. Maar dat is het. De fabriek
moest dus een zo groot mogelijke schaal-
grootte hebben om te kunnen concur-
reren 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 direc-
tor’ bij Rosendaal Energy.
In het ‘worst case scenario’ kan Rosen-
daal Energy blijven draaien door plant-
aardige olie te raffineren voor de con-
sumptiemarkt. Deze ‘food-grade olie’
wordt tijdens de opstart wel gemaakt,
maar daarna wordt volstaan met een zo-
genaamde semi-raffinage, waarna de olie
voldoende gezuiverd is om middels este-
rificatie 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

hele wereld kan rechtstreeks door zee-
schepen 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 (Amsterdam-
Rotterdam-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 wend-
baarheid worden onze sterktes.”

Algen
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 lab-
opstelling 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 samen-
werking 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 proces-
sen 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 alterna-
tieven 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 hoog-
waardige brandstof voor vliegtuigen, de
zogenaamde biojet fuel. Voor jet fuel
gelden veel zwaardere eisen dan voor
diesel en benzine. Traditionele biobrand-
stoffen zijn daarvoor ongeschikt.
Hiervoor dient een nieuwe klasse van
brandstoffen ontwikkeld te worden.
Bovendien zijn sommige brandstofalter-
natieven 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!”/.

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.

TU/e-alumnus en ondernemer ir. Bart
Rosendaal in de biodieselfabriek in Sluiskil.
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/Balkanbeats 
in Gaslab
BBaallkkaannbbeeaattss  zziijjnn  zzoo  aaaannsstteekkeelliijjkk
ddaatt  hheett  bbiijjnnaa  aauuttoommaattiisscchh  ffeeeesstt
wwoorrddtt..  VVaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerrddaagg  1188
sseepptteemmbbeerr,,  kkuunnnneenn  vvaannaaff  2200..3300  uuuurr
ddee  bbeeeennttjjeess  vvaann  ddee  vvllooeerr  iinn  hheett
GGaassllaabb..  MMeett  ooppzzwweeppeennddee  mmeelloo--
ddiieeëënn  uuiitt  ddee  BBaallkkaann  eenn  eexxpplloossiieevvee
rriittmmeess  uuiitt  LLaattiijjnnss--AAmmeerriikkaa  vvaann  MMaallaa
VViittaa..  DDee  bbaanndd  bbeessttaaaatt  uuiitt  zzeevveenn
lleeddeenn  mmeett  eeeenn  eeiiggeenn  nnaattiioonnaalliitteeiitt
eenn  mmuuzziikkaallee  aacchhtteerrggrroonndd..  HHeett
rreessuullttaaaatt  iiss  eeeenn  mmoonnddiiaaaall  ggeelluuiidd..
SSttrraaff  vvuulltt  hheett  GGaassllaabb  mmeett
ppoommppeennddee  ppoollddeerrppoollkkaa  eenn  DDJJ  KKuuiiff
ddrraaaaiitt  ddee  aavvoonndd  aaaann  eellkkaaaarr  mmeett
ssaammbbaassoouull,,  bbaallkkaannbbeeaattss  eenn  ggyyppssyy
ggrroooovveess..

/Campingdisco
in de Effenaar
VVoooorr  wwiiee  nnoogg  ggeeeenn  ggeennooeegg  hheeeefftt
vvaann  ddee  zzoommeerr::  EEeennhheeiiddsswwoorrsstt
hhoouuddtt  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr  oopp  zzaatteerrddaagg  2200
sseepptteemmbbeerr  vvaannaaff  2233..0000  uuuurr  ddee  ccaamm--
ppiinnggddiissccoo..  EErr  iiss  pplleekk  vvoooorr  hhoonnddeerrdd
ccaammppiinnggggaasstteenn,,  ddiiee  nnaaaarr  mmuuzziieekk
vvaann  ddjj’’ss  vvaann  RRoobboottRRoocckk,,  AAnnddyy  RRooyydd
eenn  AAttoommiiccaa  kkuunnnneenn  lluuiisstteerreenn..  OOookk
LLuussttiiggee  LLoollaa  eenn  WWeellttsscchhmmeerrzz  llaatteenn
vvaann  zziicchh  hhoorreenn..  WWiill  jjee  zzeellff  jjee  mmuu--
zziikkaallee  ttaalleenntteenn  vveerrttoonneenn,,  ggeeeeff  jjee
ddaann  oopp  vvoooorr  ddee  ppllaayybbaacckksshhooww  vviiaa
11hheeiiddsswwoorrsstt@@ggmmaaiill..ccoomm..  

/Egyptisch
orkest in Israël
EEeenn  EEggyyppttiisscchh  ppoolliittiieeoorrkkeesstt  ddaatt
ddoooorr  mmiissvveerrssttaannddeenn  iinn  eeeenn
IIssrraaëëlliisscchh  wwooeessttiijjnnssttaaddjjee  bbeellaannddtt..
HHiieerr  ggaaaatt  hheett  oomm  iinn  ‘‘TThhee  bbaanndd’’ss
vviissiitt’’,,  eeeenn  aaaannggrriijjppeennddee  eenn
ggeeeessttiiggee  ffiillmm  oovveerr  eeeennzzaaaammhheeiidd,,
vveerrvvrreeeemmddiinngg,,  nnoossttaallggiiee  eenn  hhoooopp..
DDee  oorrkkeessttlleeddeenn  pprroobbeerreenn  hheett  bbeessttee
ttee  mmaakkeenn  vvaann  eeeenn  vveerrlloorreenn  aavvoonndd
eenn  nnaacchhtt..  TTee  zziieenn  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss
oopp  1188,,  2233  eenn  2244  sseepptteemmbbeerr  vvaannaaff
2200..0000  uuuurr..

/Doppio trapt af
SSttuuddeenntteennttoonneeeellvveerreenniiggiinngg  DDooppppiioo
iiss  ddeezzee  wweeeekk  ggeessttaarrtt  mmeett  ddee  rreeppee--
ttiittiieess  vvoooorr  aacchhtt  pprroodduuccttiieess  iinn
ccoolllleeggeejjaaaarr  22000088--22000099..  VVoooorr  ttwweeee
pprroodduuccttiieess  kkuunn  jjee  nnoogg  iinnsscchhrriijjvveenn..
DDee  ppllaannnneenn  vvaann  ddee  rreeggiisssseeuurrss  zziijjnn
uuiitteeeennllooppeenndd::  zzee  vvaarriiëërreenn  vvaann
iinntteennssiieeff  bbeewweeggiinnggsstthheeaatteerr  ttoott
ddiieeppggaaaanndd  tteekkssttttoonneeeell..  DDooppppiioo
ssttaaaatt  hhaallff  jjaannuuaarrii,,  eeiinndd  mmeeii  eenn
bbeeggiinn  jjuunnii  oopp  ddee  ppllaannkkeenn  oopp  vveerr--
sscchhiilllleennddee  llooccaattiieess  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,
wwaaaarroonnddeerr  ooookk  hheett  GGaassllaabb..  DDooppppiioo
bbiieeddtt  iieeddeerr  jjaaaarr  ooookk  bbaassiissccuurrssuuss--
sseenn  ttoonneeeell  vvoooorr  nniieeuuwwee  lleeddeenn..  JJee
kkuunntt  jjee  nnoogg  ttoott  2222  sseepptteemmbbeerr
ooppggeevveenn  vvoooorr  ddee  ccuurrssuuss  ooff  vvoooorr  eeeenn
pprroodduuccttiiee..

/Chemistry 
in Eindhoven
HHeett  ddaannssffeeeesstt  CChheemmiissttrryy  wwoorrddtt
zzaatteerrddaagg  44  ookkttoobbeerr  vvaannaaff  2222..0000  uuuurr
ggeehhoouuddeenn  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr..
CChheemmiissttrryy  bbeeggoonn  ddeerrttiieenn  jjaaaarr
ggeelleeddeenn  eenn  iiss  iinnmmiiddddeellss  uuiittggee--
ggrrooeeiidd  ttoott  eeeenn  bbeeddrriijjff  ddaatt  ddaannss--
aavvoonnddeenn  eenn  ‘‘eevveennttss’’  mmeett  vveerr--
sscchhiilllleennddee  nnaammeenn  hhoouuddtt..  IInn  ddee
EEffffeennaaaarr  ssttaaaann  zzoowweell  AAmmsstteerrddaamm--
mmeerrss  aallss  EEiinnddhhoovveennaarreenn  aacchhtteerr  ddee
ddrraaaaiittaaffeellss..  MMaarrcceelllloo,,  BBaarrtt  SSkkiillss,,
JJuuaann  SSaanncchheezz,,  PPrreesseettoonnee,,  MMaakkcciimm
&&  EEll--PP,,  mmcc  MMaarrxxmmaann  eenn  vvjj  MMiicchhaa
KKlleeiinn  llaatteenn  vvaann  zziicchh  hhoorreenn..  

Voortbestaan ViRi hangt aan zijden draad

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 don-
derdag 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 mu-
ziekstijl 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 teke-
ningen bij de poëzie van dichter
Doeko L.. Kunstenaar Rogier
Roeters vervaardigde allerlei
sculpturale objecten, zoals knuf-
felachtige, manshoge poppen.

Eén van de publiekstrekkers was
de band Wild West Coniferen
(zie foto). Deze Eindhovenaren
brachten de sfeer erin met hun
‘easytune, balkansurf, woestijn-
rock, exotic tikitainment, hero-
ïsche westerntunes en hard-
boiled restaurant muziek’. Hun
instrumentale geluid heeft raak-
vlakken 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 mini-
festival 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 weg-
vallen 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.”/.

“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 ten-
toonstelling, 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 -positievere- 
dingen, 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 levens-
vreugde van de mensen te tonen.”
Zijn grote punt van kritiek is dat

fotografen steeds meer van het-
zelfde 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 por-
tretten 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 eigenzin-
nige 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 wiel-
rennen.’
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 auto-
mobilist. 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 Photo-
expositie is nog tot en met 5 oktober te
zien in de hal van het Hoofdgebouw en
Kennispoort.

Jochen Otten als underdog
ZZiijjnn  ooppttrreeddeennss  ssttaaaann  bbeekkeenndd  oomm  
ddee  sstteerrkk  ggeellaaaaggddee  hhuummoorr  eenn  ddee
vveerrffiijjnnddee  ffyyssiieekkee  ssppeeeellssttiijjll..  JJoocchheenn
OOtttteenn  ((TTiillbbuurrgg,,  11997733))  wwoonn  mmeett  zziijjnn
eeeerrssttee  pprrooggrraammmmaa  IInn  LLeevveennddeenn
LLiijjvvee  ddee  ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiiddsspprriijjss  oopp
CCaammeerreetttteenn,,  ddee  ppuubblliieekksspprriijjss  vvaann
ddee  HHoollllaanndd  CCaassiinnoo  ppooddiiuummpprriijjss  eenn
hhiijj  wwaass  ffiinnaalliisstt  oopp  hheett  LLeeiiddss  ccaabbaa--
rreettffeessttiivvaall..  HHiijj  ssttaaaatt  2244  wwooeennssddaagg
sseepptteemmbbeerr  oomm  2200..3300  uuuurr  mmeett  zziijjnn
ttrryy--oouutt  vvaann  ‘‘UUnnddeerrddoogg’’  oopp  ddee
ppllaannkkeenn  iinn  hheett  GGaassllaabb..
OOookk  hheett  ttwweeeeddee  pprrooggrraammmmaa  vvaann
OOtttteenn,,  ‘‘VVeerroovveerr  aallllee  vvrroouuwweenn  ooff  eeeenn

wweerreellddddeeeell  nnaaaarr  kkeeuuzzee’’,,  wweerrdd  ggooeedd
oonnttvvaannggeenn  ddoooorr  ppuubblliieekk  eenn  ppeerrss..
JJoocchheenn  ssppeeeelltt  iinn  hheett  tthheeaatteerrsseeiizzooeenn
22000088--22000099  zziijjnn  ddeerrddee  pprrooggrraammmmaa
‘‘UUnnddeerrddoogg’’  iinn  ddee  tthheeaatteerrss..  
OOvveerr  UUnnddeerrddoogg  ssttaaaatt  oopp  zziijjnn  eeiiggeenn
wweebbssiittee::  ‘‘SSttiijjllvvooll..  FFllaammbbooyyaanntt..  ZZee
bbeewweeggeenn  mmeett  aabbssoolluuttee  aauuttoorriitteeiitt..
DDaaaarrttuusssseenn  bbeewweeeegg  iikk,,  ddee  uunnddeerr--
ddoogg..  OOnnooppvvaalllleenndd..  AAffwwaacchhtteenndd..
WWeeggkkiijjkkeenndd..  UU  hhooeefftt  ggeeeenn  mmeeddee--
lliijjddeenn  ttee  hheebbbbeenn..  IIkk  wweeeett  wwaatt  iikk
ddooee..  IIkk  hheebb  nnaammeelliijjkk  eeeenn  ppllaannnneettjjee..’’
HHeett  DDaaggbbllaadd  vvaann  hheett  NNoooorrddeenn  oovveerr
OOtttteenn::  ‘‘OOtttteenn  hheeeefftt  eeeenn  iinnttrriiggeerreenn--

ddee  vvoorrmm  ggeevvoonnddeenn  aallss  tthheeaatteerr--
mmaakkeerr..  AAggrreessssiieeff,,  vveerrtteeddeerreenndd,,
vvrraaggeenndd  eenn  bbeesscchhoouuwweenndd..’’  DDee
GGeellddeerrllaannddeerr::  ‘‘FFeeiitt  iiss  ddaatt  OOtttteenn  zziijjnn
eeiiggeenn  ssttiijjll  hheeeefftt  ggeevvoonnddeenn..  EEeenn
vvoooorrsstteelllliinngg  vvaann  OOtttteenn  vveerrggeeeett  jjee
nniieett  lliicchhtt..  NNiieett  aalllleeeenn  ddoooorr  ddee  oopp--
vvaalllleennddee  vvoorrmm  eenn  ddee  ssnneellttrreeiinnvvaaaarrtt,,
mmaaaarr  vvoooorraall  ooookk  vvaannwweeggee  zziijjnn
sstteerrkkee  tthheeaatteerrppeerrssoooonnlliijjkkhheeiidd..’’
FFaaaamm::  ‘‘JJoocchheenn  ddeennddeerrtt  aallss  eeeenn  ttrreeiinn
ddoooorr  zziijjnn  vvoooorrsstteelllliinngg  eenn  llaaaatt  zziijjnn
ppuubblliieekk  nnaaaarr  aaddeemm  hhaappppeenndd  aacchhtteerr..
HHiijj  zzeett  sscchhiitttteerreennddee  ppeerrssoonnaaggeess
nneeeerr,,  ggeessppeeeelldd  mmeett  eeeenn  eennoorrmmee

iinntteennssiitteeiitt..’’
JJoocchheenn  ggaaff  lleess  vvoooorrddaatt  hhiijj  zziicchh
ssttoorrttttee  oopp  zziijjnn  ssoolloo--vvoooorrsstteelllliinnggeenn
((NNeeddeerrllaannddss,,  lliitteerraattuuuurr,,  ddrraammaa  eenn
CCKKVV--11))..  SSiinnddss  hhiijj  nnaaaarr  AAmmsstteerrddaamm
vveerrhhuuiissddee  iinn  22000044,,  vveerrddwweeeenn  hheett
lleessggeevveenn  eevveenn  nnaaaarr  ddee  aacchh--
tteerrggrroonndd..  TToocchh  kkaann  hhiijj  hheett  lleessggeevveenn
nniieett  lloossllaatteenn..  WWaannnneeeerr  zziijjnn  ssppeeeell--
sscchheemmaa  hheett  ttooeellaaaatt,,  ggeeeefftt  hhiijj
NNeeddeerrllaannddss  eenn  LLiitteerraattuuuurr  oopp  ddee
vvrriijjee  sscchhooooll  iinn  AAmmsstteerrddaamm..

Werk van Rogier Roeters. Foto’s: Rien Meulman

Foto uit Tour d’Afrique. Foto: Chris Keulen

Wild West Coniferen
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En hoe is het in Sydney?

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

gineel Australisch bush-
land, studeren zo’n zes-
tienduizend studenten
met een kleine honderd
verschillende nationali-
teiten. Een gigantische
mengelmoes van culturen
die met de Australische
‘no worries’-mentaliteit
prima met elkaar door
een deur kunnen.
Inmiddels alweer ander-
halve 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 op-
dracht omvat het ontwik-
kelen van een machine
die volledig automatisch
foto’s maakt van de nagel-
rand 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 in-
drukwekkende en drukke

Sydney, de rust
en de
natuurpracht van
de Blue
Mountains tot de
prachtige surf-
stranden 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

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

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.

Japie trapt van Maastricht
naar Eindhoven

Honderd kilometer op de
pedalen trappen, van
Maastricht naar Eind-
hoven. Studievereniging
Jan Pieter Minckelers van
Scheikundige Technologie
hield donderdag 11 septem-
ber haar jaarlijkse fiets-
tocht. Dertig mensen fiets-
ten mee. 
De stalen rossen gingen
donderdagochtend om

08.00 uur de vrachtwagen
in. Een uurtje later namen
studenten en mede-
werkers van Scheikundige
Technologie de trein naar
Maastricht. Volgens
traditie werd eerst het
Japielied gezongen bij het
standbeeld van Jan Pieter
Minckelers, de weten-
schapper 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 kam-
pioen wielrennen. De dag
eindigde met een
barbecue. /.

Cd-uitleen ‘overleden’

EEeenn  ggrroooott  kkrruuiiss,,  bbeehhaannggeenn  mmeett  ccdd’’ss,,  ssyymmbboo--
lliisseeeerrtt  hheett  eeiinnddee  vvaann  ddee  ccdd--uuiittlleeeenn..  JJaassppeerr
MMaassssiinnkk,,  WWiilllleemm  ZZeennhhoorrsstt  eenn  SSttiijjnn  vvaann  PPeelltt
bbeessllootteenn  eeeerrddeerr  ddiitt  jjaaaarr  ddaatt  ddee  ooppbbrreennggsstt  vvaann
ddee  uuiittvveerrkkoooopp  vvaann  ccdd’’ss  eenn  ddvvdd’’ss  eeeenn  ggooeeddee
bbeesstteemmmmiinngg  mmooeesstt  kkrriijjggeenn..  DDaatt  ddooeell  wweerrdd
hheett  VViiRRiiffeessttiivvaall  vvaann  ddoonnddeerrddaagg  1111  sseepptteemmbbeerr..
MMaassssiinnkk::  ““SSttiicchhttiinngg  VViirruuss  vvrrooeegg  oonnss  ooff  wwee

nnoogg  iieettss  ssppeecciiaaaallss  wwiillddeenn  ddooeenn..  EEeenn  wweeeekk
vvaann  tteevvoorreenn  bbeessllootteenn  wwee  oomm  ddiitt  kkrruuiiss  ttee
mmaakkeenn..  EEeenn  ddaagg  vvoooorr  hheett  ffeessttiivvaall  hheebbbbeenn  wwee
hheett  ggeebboouuwwdd..  HHeett  iiss  eeeenn  mmooooii  ssyymmbbooooll  vvoooorr
hheett  eeiinnddee  vvaann  ddee  ccdd--uuiittlleeeenn..  NNuu  zziijjnn  wwee  eecchhtt
oovveerrlleeddeenn..””  DDee  ccdd’’ss  eenn  ddvvdd’’ss  ddiiee  nniieett  zziijjnn
vveerrkkoocchhtt,,  zziijjnn  nnaaaarr  ddee  ccdd--uuiittlleeeenn  iinn  EEnnsscchheeddee
ggeeggaaaann..  

Het Japielied
AAaann  ddee  ooeevveerr  vvaann  ddee  DDoommmmeell,,

ttuusssseenn  SSttrriijjpp  eenn  TTiivvoollii,,
wwaass  ggeeeenn  lliicchhttjjee  ttee  bbeekkeennnneenn,,
nniieett  eeeenn  sscchhiijjnnsseell  ppoottvveerrddrriiee..  
DDiitt  bbeezziieennddee  sspprraakk  JJaann--PPiieetteerr,,

oonnzzee  eeiiggeenn  MMiinncckkeelleerrss::
““EErr  mmooeett  hhiieerr  nnuu  wwaatt  ggeebbeeuurreenn,,
hheett  wwoorrddtt  ttiijjdd  vvoooorr  uuiittvviinnddeerrss..””  

NNaauuwweelliijjkkss  hhaadd  hhiijj  ddiitt  ggeesspprrookkeenn,,
ooff  hhiijj  vvoonndd  hheett  ssttaaddssggaass  uuiitt..

EEiinnddhhoovveenn  nniieett  mmeeeerr  vveerrssttookkeenn,,
vvaann  hheett  lliicchhtt  ddaatt  hhiieerr  oonnttsspprruuiitt..  

DDee  mmoorraaaall  vvaann  ddeezzee  ssttoorryy,,
lliiggtt  bbeessllootteenn  iinn  ‘‘tt  rreeffrreeiinn,,

tteecchhnnoollooggeenn  zziijjnn  vveeeell  bbeetteerr,,
cchheemmiiccii  zziijjnn  mmiinnddeerr  ffiijjnn..  

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

Sander Quist (links) en Joost Verberk

VVaann  lliinnkkss  nnaaaarr  rreecchhttss::  JJaassppeerr  MMaassssiinnkk,,  WWiilllleemm  ZZeennhhoorrsstt  eenn  SSttiijjnn  vvaann  PPeelltt..  FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Tennistoernooi voor beginners en gevorderden
De Eindhovense Studenten Tennis-
vereniging 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 vrijdag-
middag 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 rugby-
spelers komen telkens op
de grasmat voor een partij-
tje van ongeveer een
kwartier. Volgens de ver-
eniging is het toernooi een
uitgelezen kans om met
een studentenhuis, vrien-
denkring, dispuut, studie-
vereniging 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 inschrij-
ven./.

‘Kandi’s’ bestormen 
bestuurstafel Thor
Het Kandidaatsbestuur
van studievereniging
Thor heeft op traditio-
nele wijze de bestuurs-
tafel bestormd. Dit
gebeurde met veel
trekken en duwen tijdens
de jaarlijkse Kandiborrel
donderdagmiddag 11 sep-
tember in het Walhalla.
Joost Greunsven, presi-
dent van Thor, spreekt
van ‘een waar spektakel’.

“De kandiborrel is een
combinatie van het studen-
tikoze brassen en vrien-
delijk 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 bestor-
men van de bestuurstafel
uit hun kleding getrokken.
Overhemd, giletje, niets
blijft gespaard. Volgens
Greunsven is het een sym-
bolische 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.”/.
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““VVeeeell  ttee  nneettjjeess!!””,,  mmeerrkktt
SStteevveenn  aallss  eeeerrssttee  oopp..  DDeezzee
ppeerrssoooonn  hheeeefftt  ssttiieekkeemm  vvaann  ttee
vvoorreenn  zziijjnn  kkaammeerr  ooppggeerruuiimmdd..
EEllkkee  vviinnddtt  ddaatt  ddee  kkaammeerr  eerrgg
vvooll  ssttaaaatt..  ZZee  ddeennkktt  ddaatt  ddee
kkaammeerr  vvaann  eeeenn  mmaann  iiss  eenn  ddaatt
hhiijj  vveeeell  kkooffffiiee  ddrriinnkktt..  SStteevveenn
zziieett  eeeenn  WWiiii  ssttaaaann  eenn  vviinnddtt
ddaatt  mmeennsseenn  mmeett  eeeenn  ssppeell--
ccoommppuutteerr  oovveerr  hheett  aallggeemmeeeenn
lluuii  vvaann  aaaarrdd  eenn  nniieett  ssppoorrttiieeff
zziijjnn..  EEllkkee  vviinnddtt  ddaatt  jjee  ddaatt  vvaann
ddee  WWiiii  nniieett  mmaagg  zzeeggggeenn..  HHuunn
oooogg  vvaalltt  oopp  ddee  ccoolllleeccttiiee  ddvvdd’’ss
eenn  ddee  ppookkeerrkkooffffeerr..  OOpp  ddee
ddeettaaiillffoottoo’’ss  zziieett  SStteevveenn
mmeetteeeenn  ddaatt  hheett  oomm  eellppeeeess
ggaaaatt..  SStteevveenn  ddeennkktt  aaaann  eeeenn
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ooff

TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa
ssttuuddeenntt..  AAaann  ddee  TTUU//ee--ttaass  iiss
ttee  zziieenn  ddaatt  hheett  oomm  eeeenn  ttwweeee--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  ggaaaatt..  HHeett
ttwweeeeppeerrssoooonnssbbeedd  eenn  ddee
kkaaaarrsseenn  oopp  ttaaffeell  ssuuggggeerreerreenn
ddaatt  hhiijj  eeeenn  rroommaannttiiccuuss  iiss..  DDee
ccaaccttuuss  bboovveennoopp  ddee  kkaasstt  oonntt--
kkrraacchhtt  ddiitt  eecchhtteerr..  ZZee  zziijjnn  hheett
eerroovveerr  eeeennss  ddaatt  hheett  eeeenn  mmaann--
nneelliijjkkee  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  iiss,,  ddiiee  nniieett
aaaann  ssppoorrtt  ddooeett..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy  iiss
WWiiii’’eenn  mmeett  eeeenn  eellppeeeettjjee  oopp
ddee  aacchhtteerrggrroonndd..  ZZiijjnn  mmuusstt--
hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn  iiPPoodd..  OOookk
mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  kkooffffiiee  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn..  
AAlleexxaannddeerr,,  RRaayymmoonndd  eenn
MMaarrccoo  vviinnddeenn  hheett  mmooeeiilliijjkk

oomm  ttee  zzeeggggeenn  ooff  ddee  bbeewwoonneerr
mmaann  ooff  vvrroouuww  iiss..  MMaarrccoo  vviinnddtt
ddee  llaammpp,,  ddee  ccaaccttuuss  eenn  ddee
kklleeuurrrriijjkkee  bbooeekkeenn  eeeenn
vvrroouuwweelliijjkk  aassppeecctt..  OOookk  vvaalltt
ddee  ggrroottee  ttvv  mmeett  WWiiii--ssppeell--
ccoommppuutteerr  hheemm  oopp..  RRaayymmoonndd
vviinnddtt  ddaatt  eeeenn  ggrroottee  ttvv  bbiijj  eeeenn
mmaann  hhoooorrtt..  HHeett  bbeedd  iiss  eecchhtteerr
nneettjjeess  ooppggeemmaaaakktt,,  iieettss  wwaatt
eeeenn  mmaann  nniieett  ssnneell  zzoouu  ddooeenn..
AAlleexxaannddeerr  vviinnddtt  ddaatt  ddeezzee
kkaammeerr  eeeenn  vvrroouuwweelliijjkkee  uuiitt--
ssttrraalliinngg  hheeeefftt..  TTeevveennss  vvaalltt
hheemm  oopp  ddaatt  eerr  eeeenn  ttwweeeeddee--
jjaaaarrss  TTUU//ee--ttaass  ssttaaaatt..  MMaarrccoo
ddeennkktt  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann
eeeenn  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  iiss,,
vvaannwweeggee  ddee  sstteevviiggee  ccoonn--
ssttrruuccttiiee  vvaann  ddee  hhaannggllaammpp..  DDee

sscchhiillddeerriijjeenn  hhaannggeenn  eecchhtteerr
nniieett  aaaann  zziicchhttbbaarree  ssppiijjkkeerrss
mmaaaarr  aaaann  nneettttee  hhaaaakkjjeess,,  wwaatt
mmeeeerr  iieettss  iiss  vvoooorr  eeeenn
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnnssttuuddeenntt..  ZZee
ddeennkkeenn  aalllleenn  ddaatt  ddeezzee
ppeerrssoooonn  HHaarrrryy  PPootttteerr--bbooeekkeenn
lleeeesstt..  EErr  zziijjnn  ggeeeenn  ssppoorrtt--
ssppuulllleenn  ttee  zziieenn,,  zzeeggtt
AAlleexxaannddeerr..  AAllss  ssppoorrtt  zzaall  zziijj
ddaann  wweell  mmiiddggeettggoollff  ddooeenn,,
ddeennkktt  RRaayymmoonndd..  ZZee  ddeennkkeenn
aallllee  ddrriiee  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann
eeeenn  vvrroouuwweelliijjkkee  ttwweeeeddeejjaaaarrss
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnnssttuuddeenntt  iiss..
AAllss  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  zzaall  zzee
wweell  eeeenn  mmpp33--ssppeelleerr  mmeett
ggrroottee  kkoopptteelleeffoooonn  hheebbbbeenn..  

JJoorriiss  vvaann  BBeeuurrddeenn  iiss  2222  jjaaaarr
eenn  vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
EElleekkttrrootteecchhnniieekk..  HHiijj  kkoommtt
oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  VVeegghheell..
HHiijj  iiss  ffrraaccttiieevvoooorrzziitttteerr  vvaann
ddee  ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee  PPFF..
TTeevveennss  iiss  hhiijj  aaccttiieeff  lliidd  bbiijj
TThhoorr  eenn  zziitt  ddaaaarr  bbiijj  TTOOCCOO
((TThhoorr  OOrraatthhoorr  CCoommmmiissssiiee))..
HHiijj  iiss  eeiinnddrreeddaacctteeuurr  vvaann  hheett
vveerreenniiggiinnggssbbllaadd
CCoonnnneecctthhoorr..  SSppoorrtteenn  ddooeett
hhiijj  bbiijj  vvoolllleeyybbaallvveerreenniiggiinngg
TTaammaarr,,  mmaaaarr  hhiijj  iiss  nnuu  ttiijj--
ddeelliijjkk  uuiittggeesscchhaakkeelldd
vvaannwweeggee  eeeenn  kknniieebblleessssuurree..
ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  vveerrddeerr
WWiiii’’eenn,,  lleezzeenn  eenn  bbiieerrttjjeess
ddrriinnkkeenn..  ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  iiss  eeeenn  bbooeekk,,  iieettss  wwaatt
hhiijj  aallttiijjdd  mmeeee  oopp  rreeiiss
nneeeemmtt..  ZZiijjnn  ffaavvoorriieettee
ddrraannkkjjee  ((nnaaaasstt  bbiieerr))  iiss
ggrreennaaddiinnee..  HHiijj  zzoorrggtt  eerr  ddaann
ooookk  vvoooorr  ddaatt  hhiijj  ddaatt  aallttiijjdd  iinn
hhuuiiss  hheeeefftt..

Het sleutelgat

Fan?

LLaannccee  vvllaammtt  ddee  ccoollss  oopp..  DDee
llaaaattssttee  rreennnneerr  ddiiee  kkoonn
vvoollggeenn,,  bbrreeeekktt  nnuu  ooookk..
MMaarrtt  SSmmeeeettss  rrooeepptt  ttrriioomm--
ffaanntteelliijjkk  ‘‘AArrmmssttrroonngg--
UUllrriicchh  33--00!!’’..  HHooee  hhiijj  ddiiee
ssccoorree  bbeerreekkeenndd  hheeeefftt,,  iiss
oonndduuiiddeelliijjkk..  DDee  bbooooddsscchhaapp
iiss  eecchhtteerr  hheellddeerr::  hheett  ggeeeell
ggaaaatt  wweeeerr  nnaaaarr  AArrmmssttrroonngg..
WWee  sscchhrriijjvveenn  jjuullii  22000055  eenn
hheett  iiss  ooookk  mmeetteeeenn  ddee
llaaaattssttee  kkeeeerr  ddaatt  LLaannccee
wwiinntt..  NNaa  aalllleess  eenn  iieeddeerreeeenn
vveerrssllaaggeenn  ttee  hheebbbbeenn  
--kkaannkkeerr,,  zziijjnn  rriivvaalleenn,,  ddee
ccrriittiiccii,,  ddee  ddooppiinnggtteesstteenn--
ssttoopptt  hhiijj  eerr  nnaammeelliijjkk  mmeeee,,
vvoooorrggooeedd!!

HHèèhhèè,,  eeiinnddeelliijjkk!!  NNaa  jjaarreenn
ggeehhoooopptt  ttee  hheebbbbeenn  oopp  eeeenn
sslliippppeerrttjjee  vvaann  ddee  bbeessttee
mmaann  ((ddaatt  nniieett  kkwwaamm)),,  bbaarrsstt
ddee  ssttrriijjdd  wweeeerr  llooss  iinn  hheett
ppeelloottoonn  eenn  kkaann  iieeddeerreeeenn
wweeeerr  wwiinnnneenn..  IIkk  bbeenn  ggeeeenn
ffaann  vvaann  LLaannccee,,  tteeggeenn  mmiijjnn
ggeewwoooonntteess  iinn..
SSyymmppaatthhiisseerreenn  mmeett  cchhrroo--
nniisscchhee  wwiinnnnaaaarrss  bbeessppaaaarrtt
jjee  iimmmmeerrss  eeeenn  hhoooopp  tteelleeuurr--
sstteelllliinnggeenn..  WWaaaarroomm  nnuu  ddaann
nniieett??  VVoooorr  zziijjnn  pprreessttaattiieess
kkuunn  jjee  nniieettss  aannddeerrss  ddaann
rreessppeecctt  hheebbbbeenn..  ZZiijjnn  vveerr--
ttoollkkiinngg  vvaann  ‘‘tthhee  AAmmeerriiccaann
ddrreeaamm’’,,  aallll  tthhee  wwaayy,,  oovveerr
tthhee  ttoopp,,  zzoorrggtt  bbiijj  mmiijj  vvoooorr
oonnggeemmaakkkkeelliijjkkee  kkrriieebbeellss;;
rreessppeecctt  wwoorrddtt  ggeeeenn  ssyymm--
ppaatthhiiee..

AAffggeellooppeenn  wweeeekk,,  kkooffffiiee,,
llaappttoopp  oopp  nnuu..nnll,,  hheett  iiss
wweeeerr  ttiijjdd  vvoooorr  ggrrooeeppsswweerrkk..
HHeett  bbeerriicchhtt  kkoommtt  vvoooorr  mmiijj
aallss  eeeenn  kklleeiinnee  sscchhookk,,
LLaannccee  ggaaaatt  wweeeerr  ffiieettsseenn..
CCoommeebbaacckkss  vvaann  ssppoorrtt--
hheellddeenn  hheebbbbeenn  vvaaaakk  iieettss
ttrreeuurriiggss  oovveerr  zziicchh,,  bbeehhaaaall--
ddee  rreessuullttaatteenn  bbiieeddeenn  ggeeeenn
ggaarraannttiiee  vvoooorr  ddee  ttooeekkoommsstt
eenn  ddaatt  iiss  wweell  wwaatt  hheett
ppuubblliieekk  vveerrwwaacchhtt..  EEllkkee
aannddeerree  pplleekk  ddaann  ddee  eeeerrssttee
wwoorrddtt  aallss  eeeenn  mmiisslluukkkkiinngg
ggeezziieenn..

TToocchh  ggaaaatt  LLaannccee  hheett
pprroobbeerreenn,,  vvoooorr  zziicchhzzeellff,,
vvoooorr  ddee  ssttrriijjdd  tteeggeenn  kkaannkkeerr
eenn  vvoooorr  ddee  ffaannss..  
WWaatt  ddeezzee  ccoommeebbaacckk  zzaall
bbrreennggeenn,,  bblliijjfftt  ddee  vvrraaaagg..
BBlliijjfftt  hheett  ddeezzeellffddee  ssttooïï--
cciijjnnssee  ‘‘bboossss’’  uuiitt  TTeexxaass  ddiiee
zziijjnn  aacchhttssttee  ttoouurr  kkoommtt
wwiinnnneenn??  OOff  vvaalltt  ‘‘tthhee
AAmmeerriiccaann  ddrreeaamm’’  iinn  dduuiiggeenn
eenn  bblliijjkktt  hhiijj  ttoocchh  eeeenn
ggeewwoooonn  mmeennss  ddiiee  ooookk  kkaann
vveerrlliieezzeenn??  IInn  hheett  llaaaattssttee
ggeevvaall  nniieett  ggeettrreeuurrdd  LLaannccee,,
jjee  hheebbtt  eerr  wweell  eeeenn  ffaann  bbiijj..

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

TTeekksstt::  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
eenn  JJiiuunnnn--DDaatt  CChhaann
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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 Innovatieweten-
schappen), 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.

Bamboe de lucht in

VVoooorrzziicchhttiigg  lliifftteenn  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  ddee
bbaammbbooeeccoonnssttrruuccttiiee  oopp..  OOnnddeerr  mmooeett  wweeeerr
eeeenn  nniieeuuwwee  vveerrddiieeppiinngg  kkoommeenn..  BBoovveenniinn
kklliinnkktt  vveerrvvaaaarrlliijjkk  ggeekkrraaaakk..  EEeenn  bbaammbbooee--
sstteennggeell  bboovveenniinn  kknnaapptt,,  mmaaaarr  ggeelluukkkkiigg  hhoouuddtt
ddee  ttoorreenn  hheett..  SSUUPPppoorrtt,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
vvoooorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  eenn  BBuuiillddiinngg  TTeecchhnnoollooggyy
vvaann  BBoouuwwkkuunnddee,,  hhiieelldd  wwooeennssddaagg  1100  sseepp--
tteemmbbeerr  eeeenn  bbaammbbooeewwoorrkksshhoopp..
ZZoo’’nn  2255  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  oopplleeiiddiinngg  mmoocchhtteenn
oopp  hheett  vveellddjjee  ttuusssseenn  VVeerrttiiggoo  eenn  hheett
HHooooffddggeebboouuww  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  hhoonnddeerrddeenn
eellaassttiieekkeenn  eenn  ttiieennttaalllleenn  bbaammbbooeesstteennggeellss..
’’ss  OOcchhtteennddss  wwaarreenn  eerr  eeeerrsstt  lleezziinnggeenn,,
ggeevvoollggdd  ddoooorr  hheett  ooeeffeenneenn  iinn  hheett  aaaanneeeenn--
kknnooppeenn  vvaann  bbaammbbooee..  IInn  ggrrooeeppjjeess  wweerrddeenn
oonnttwweerrppeenn  ggeemmaaaakktt,,  wwaaaarroonnddeerr  hheett  ddrriiee--
ppoottiiggee  bboouuwwwweerrkk  ddaatt  ddeezzee  wweeeekk  nnoogg  bbiijj  hheett
HHooooffddggeebboouuww  ssttaaaatt..

VVoollggeennss  JJoohhaann  HHeennddrriixx  vvaann  SSUUPPppoorrtt  iiss
bbaammbbooee  oonnttzzeetttteenndd  dduuuurrzzaaaamm..  ““HHeett  iiss  vvoolloopp
bbeesscchhiikkbbaaaarr  eenn  bbaammbbooee  iiss  éééénn  vvaann  ddee  ssnneellsstt
ggrrooeeiieennddee  ggrraasssseenn..  IInn  NNeeddeerrllaanndd  wwoorrddtt  hheett
vvoooorraall  nnoogg  ggeebbrruuiikktt  vvoooorr  ppaanneelleenn..  HHeett  iiss  iinn
ooppkkoommsstt  iinn  ddee  wweesstteerrssee  bboouuwwwweerreelldd..””
OOvveerriiggeennss  wwoorrddtt  aall  llaannggeerr  ggeesspprrookkeenn  oovveerr
bbaammbbooee  aallss  bboouuwwmmaatteerriiaaaall,,  ooookk  aaaann  ddee
TTUU//ee..  DDrr..iirr..  JJuulleess  JJaannsssseenn  mmaaaakkttee  zziicchh  eerr
hhaarrdd  vvoooorr  oomm  IISSOO--nnoorrmmeenn  vvoooorr  bbaammbbooee  vvaasstt
ttee  lleeggggeenn..  JJaannsssseenn  hhiieelldd  zziicchh  ssiinnddss  11997744
bbeezziigg  mmeett  hheett  mmaatteerriiaaaall  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee..  
SSUUPPppoorrtt  wwiill  ssttuuddeenntteenn  pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg
mmeeeeggeevveenn..  DDee  vveerreenniiggiinngg  hhiieelldd  eeeerrddeerr  ddiitt
jjaaaarr  wwoorrkksshhooppss  vvoooorr  llaasssseenn  eenn  mmeettsseelleenn..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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 vrou-
welijke atleten is volop
behoefte.

“We willen eerder de selec-
tie 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 Dommel-
loop 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/e-
Fontysteam voor de
Batavierenrace, een grote
estafetteloop voor studen-
ten. De 37ste Batavieren-
race wordt op 25 april 2009

gehouden. De inschrijving
hiervoor start 3 november.
Normaal gesproken regelt
de Eindhovense Studenten
Sport Federatie de inschrij-
vingen. 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 defi-
nitieve 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 ge-
worden bij de Dommel-
loop, terwijl ik niet eens
van mezelf wist dat ik goed
kon lopen.”/.
Voor meer informatie, mail naar
essf@tue.nl. 



18 september 2008 Cursor
16/ Ruis

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 modeverschijn-
sel. Het gaat om de baard als symbool.
Toch vooraf even dit: baarden verber-
gen 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 vol-
wassen 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 na-
volging van de Profeet, die volgens de
overlevering een baard droeg; op de
weinige afbeeldingen een bescheiden
baard, veel bescheidener dan de
baarden waarmee sommige ‘baard-
mannen’ 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.

WWiiee::  Joost Pijnenborg / 25 / zesdejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr::  sinds een half jaar of zo
WWaatt::  ‘Los Piratos Delinquentos’
WWaaaarroomm::  “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.”

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.

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