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Nieuwe aanpak
onderzoeks-
stimulering
Hoogleraren en universitair
hoofddocenten kunnen met
ingang van 2009 aanvragen
indienen voor de onder-
steuning van vernieuwende,
multidisciplinaire onderzoeks-
programma’s. De financiële
steun aan de acht profilerings-
gebieden van de TU/e vervalt
daarmee. In 2009 heeft het
College van Bestuur 1 miljoen
euro beschikbaar voor de pro-
gramma’s, en dat bedrag loopt
de komende jaren stapsgewijs
op naar 2,5 miljoen per jaar.

Het CvB gaat met ingang van
2009 het onderzoek aan de TU/e
op een andere manier stimu-
leren. Faculteitsbesturen, hoog-
leraren en universitair hoofd-
docenten ontvingen begin deze
week een brief met daarin uitleg
over de nieuwe aanpak. De
huidige ondersteuning van de
acht onderzoeksprofilerings-
gebieden, die begin 2005 werden
gedefinieerd, biedt te weinig
mogelijkheden om het onder-
zoek op centraal niveau te

kunnen sturen. Volgens Peter
van Dam, woordvoerder van het
CvB, komt dit omdat die gebie-
den te groot zijn. “Bij elkaar
vormen ze bijna driekwart van al
het onderzoek dat aan de TU/e
wordt uitgevoerd”, aldus Van
Dam. “Het blijven ook in de
toekomst de gebieden waarmee
we de TU/e in de etalage zetten,
maar ze zijn te grofmazig en
slecht bruikbaar als je er je onder-
zoek mee wil sturen.”
Dit jaar ontvingen de acht profi-
leringsgebieden en twee zoge-
heten koestergebieden elk nog
een kwart miljoen aan onder-
steuning. Vanaf volgend jaar gaat
het CvB zich richten op het
stimuleren van ‘risicovolle,
vernieuwende, faculteitsoverstij-
gende, c.q. multidisciplinaire
onderzoeksprogramma’s’, aldus
de brief. De nieuwe aanpak
maakt deel uit van de ‘Onder-
zoeksvisie TU/e’, een beleidsnota
die naar verwachting volgende
week wordt vastgesteld door het
CvB.
Lees verder op pagina 3

Miljoenensubsidie voor
onderzoek gepulste plasma’s
Een programmavoorstel voor
onderzoek naar gepulste
plasma’s is voorlopig goed-
gekeurd door technologie-
stichting STW. Het gaat om een
subsidie van 4,6 miljoen euro
voor een project waarbij onder
andere TU/e-vakgroep
Elementaire Processen in
Gasontladingen van prof.dr.ir.
Gerrit Kroesen is betrokken.

De voorlopige goedkeuring werd
afgelopen maandag telefonisch
gemeld aan de indieners. Nadat
het programma verder is uit-
gewerkt, volgt doorgaans de defi-

nitieve toekenning. Het gaat om
een bedrag van ruim 4,6 miljoen
euro, aangevraagd door prof.dr.
Gerrit Kroesen en collega’s van
de capaciteitsgroep Elementaire
Processen in Gasontladingen, in
samenwerking met de faculteit
Elektrotechniek, de Universiteit
Twente, het Centrum voor
Wiskunde en Informatica in
Amsterdam en beoogde indus-
triële partners als ASML, Philips,
Bradford Engineering en ingeni-
eursbureau Oranjewoud. 

Lees verder op pagina 3

DDee  PPuubblliieekkssddaagg  vvaann  zzoonnddaagg  55  ookkttoobbeerr  wwaass  mmeeeerr  ddaann  eeeenn  ssuucccceess..
WWee  hheebbbbeenn  rroonndd  hheett  tthheemmaa  ‘‘eenneerrggiiee’’  aaaann  --  nnaaaarr  sscchhaattttiinngg  --  77000000

bbeezzooeekkeerrss  llaatteenn  zziieenn  wwaatt  tteecchhnniieekk  zzoo  lleeuukk  eenn  bbooeeiieenndd  mmaaaakktt..  DDaatt  lluukktt
oonnss  aalllleeeenn  mmaaaarr  ddaannkkzziijj  ddee  iinnzzeett  vvaann  vveeeell  TTUU//ee’’eerrss  vvoooorr  ddeezzee  ddaagg..

JJuulllliiee  wwiisstteenn  mmeett  eenntthhoouussiiaassmmee  eexxttrraa  eenneerrggiiee  oovveerr  ttee  bbrreennggeenn..  
NNaammeennss  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  wwiill  iikk  iieeddeerreeeenn  bbeeddaannkkeenn  vvoooorr

zziijjnn//hhaaaarr  eenneerrggiieekkee  bbiijjddrraaggee  aaaann  ddeezzee  ddaagg..  

HHaarrrryy  RRoouummeenn,,  sseeccrreettaarriiss  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt

Publieksdag trekt zevenduizend bezoekers
EEeenn  kklleeiinnee  zzeevveenndduuiizzeenndd  bbeezzooeekkeerrss  kkwwaamm  zzoonnddaagg  55
ookkttoobbeerr  oopp  ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPuubblliieekkssddaagg  vvaann  ddee  TTUU//ee  aaff..
JJoonngg  eenn  oouudd  kkoonn  aaccttiieeff  mmeett  wweetteennsscchhaapp  aaaann  ddee  ssllaagg
oonnddeerr  hheett  tthheemmaa  ‘‘DDaaaarr  kkrriijjgg  jjee  eenneerrggiiee  vvaann!!’’..  VVoollggeennss
SSuussaannnnee  DDeenniiss  vvaann  ddee  oorrggaanniissaattiiee  iiss  eerr  vvoooorr  ‘‘eenneerrggiiee’’

ggeekkoozzeenn  ‘‘oommddaatt  ddaatt  eeeenn  hhoott  iitteemm  iiss’’..  ““BBoovveennddiieenn
mmooeesstteenn  aallllee  ffaaccuulltteeiitteenn  mmeett  hheett  oonnddeerrwweerrpp  uuiitt  ddee
vvooeetteenn  kkuunnnneenn..””  DDeenniiss  kkaann  nniieett  mmeett  zzeekkeerrhheeiidd  zzeeggggeenn
wwaaaarroomm  eerr  ddiitt  jjaaaarr  bbiijjnnaa  ttwweeeedduuiizzeenndd  mmeennsseenn  mmeeeerr
nnaaaarr  ddee  PPuubblliieekkssddaagg  kkwwaammeenn..  ““MMiisssscchhiieenn  kkoommtt  hheett

ddoooorr  hheett  wweeeerr  eenn  zzoocchhtteenn  mmeennsseenn
bbiinnnneenn  vveerrmmaaaakk..””
BBeezzooeekkeerrss  kkoonnddeenn  ddee  ssnneellhheeiidd  llaatteenn
mmeetteenn  wwaaaarrmmeeee  bbllooeedd  ddoooorr  ddee
bbllooeeddvvaatteenn  ssttrroooommtt..  DDee  ssttiicchhttiinngg
TTeecchhnniieekkpprroommoottiiee  vveerrzzoorrggddee  ddee
CChheemmiieesshhooww  eenn  ddee  IInnffoorrmmaattiiccaasshhooww..
VVoollwwaasssseenneenn  eenn  kkiinnddeerreenn  kkoonnddeenn
lleezziinnggeenn  eenn  ccoolllleeggeess  vvoollggeenn  oovveerr  oonnddeerr--
wweerrppeenn  aallss  ‘‘TTeecchhnniieekk  vvoooorr  ddee  eenneerrggiieekkee
oommaa’’..  GGeeïïnntteerreesssseeeerrddeenn  kkoonnddeenn  vveerrddeerr
eeeenn  vviirrttuueellee  ooppeerraattiiee  uuiittvvooeerreenn,,  zzeellff
ttaannddppaassttaa  eenn  sshhaammppoooo  mmaakkeenn  iinn  hheett
TToovveerrllaabb  eenn  tteekkeenniinnggeenn  vvaann  EEsscchheerr  iinn
eellkkaaaarr  vvoouuwweenn..

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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De week van/Amanda
Amanda Visser is stagiaire van de
evenementenorganisatie van het

Communicatie Expertise Centrum. Haar
stageopdracht is het creëren van een

‘beleving’ rond de open 
dagen van de TU/e. 

MMaaaannddaagg:: De eerste dag van de week 
voor de Publieksdag. De spanning begint
te stijgen. De laatste puntjes moeten op de
i worden gezet.

DDiinnssddaagg::  De voetstapstickers en T-shirts
worden geleverd. Communicatie-
medewerkers Yves en Hanny van
Wiskunde & Informatica komen ons ‘het-
grote-de-week-voor-de-Publieksdag-
overlevingspakket’ brengen: een grote
boodschappentas met leuke cadeautjes en
snoepjes. We hebben al besloten dat de
knuffelbeer uit het pakket onze mascotte
wordt. Onze dag is weer helemaal goed
gemaakt. ’s Avonds ga ik naar Dekate
Mousa. Het is vandaag spelletjesavond

voor de ontspanning tijdens de tentamen-
week.

WWooeennssddaagg:: De badges voor de mede-
werkers moeten gemaakt worden. De
laatste bestelde kaartjes voor de shows en
lezingen gaan vandaag met de post mee.

DDoonnddeerrddaagg::  Eerst de generale repetitie van
de catwalk. ’s Middags moet ik de kaartjes
voor de show en lezingen uittellen en de 
T-shirts sorteren voor de faculteiten.

VVrriijjddaagg:: ’s Ochtends komt iedereen de 
T-shirts ophalen voor de Publieksdag. 
’s Avonds eten we met z’n allen pizza.
Daarna gaan we verder met het opbouwen.

ZZaatteerrddaagg:: Het is gelukkig best lekker weer.
De voetstapstickers die de routes aangeven
voor de Publieksdag moeten vandaag
geplakt worden. Deze klus kost best veel
tijd. Gelukkig doen we dit met z’n tweeën.
Na een tijdje worden we steeds creatiever

en zitten de stickers
ook op de schoor-
steen en over de
boven- en
voorkant van
de traptreden.

ZZoonnddaagg::
Vandaag is het
de grote dag. We
moeten al erg vroeg
beginnen. Om 8.00 uur staan we klaar om
de puntjes op de i te zetten. Om 12.00 uur
barst het feest los. Het is meteen druk. Ik
werk eerst bij de informatiebalie. Vanaf
15.30 uur mag ik foto’s maken. Eerst ga ik
even in de Zwarte Doos kijken. Daarna heb
ik foto’s gemaakt bij de catwalk in het
Auditorium. Als laatste ben ik nog bij
Vertigo gaan fotograferen. Je kunt merken
dat het al bijna 17.00 uur is. Na 17.00
wordt heel snel afgebouwd en om 19.30
uur zijn we klaar. Het was een erg
gezellige en drukke dag!

Bij diabetes denkt men meestal
aan type 2. Dit type, ook wel
ouderdomssuiker genoemd en
veel voorkomend bij mensen
met overgewicht, is doorgaans
redelijk te controleren met een
koolhydraat-arm dieet, al dan
niet met medicatie. Type 1 daar-
entegen is een auto-immuun-
ziekte waarbij het lichaam niet

meer automatisch de aanmaak
van insuline in het bloed regu-
leert. Met een te hoge bloed-
suikerspiegel tot gevolg. “Ik
speel al jaren volleybal op rede-
lijk hoog niveau en ineens kreeg
ik ballen tegen mijn hoofd die ik
niet had zien aankomen. Ik
dronk daarnaast tien liter water
per dag en had constant het
gevoel dat ik er niet helemaal bij
was. In die periode moest ik
mijn vakkenpakket gaan kiezen,
mijn mastertrack en mijn stage.
Alles kwam tegelijk, dus ik dacht
eerst aan stress. Helaas. Ik was
altijd de gezonde, sportieve
jongen en ineens loop je zieken-
huis in, ziekenhuis uit.
Bovendien wist ik niks van de
ziekte. Stukje bij beetje heb ik
die onwetendheid omgezet in
kennis. Ik wilde me niet aan-
passen aan die ziekte. Die paste
zich maar aan mij aan”, zegt
Derks.
Gaandeweg kwam hij erachter
dat hij continu rekensommetjes
moest maken om zijn bloedsui-

kerspiegel constant te houden.
Niet echt een opgave voor
iemand met een technische
achtergrond. “Ik wilde uitzoeken
wat ik nog wél kon en ben erachter
dat dit precies hetzelfde is als
voorheen, mits ik mijn suiker-
spiegel in de gaten houd. Als je
weet wat voor effect sporten,
eten, stress en zelfs alcohol op je
suikerspiegel hebben, dan kun
je dat heel gemakkelijk regu-
leren met insuline en functio-
neer je als ieder ander. Ik ben na
de diagnose blijven sporten,
zelfs parachutespringen. Dat is
voor mensen met diabetes
eigenlijk sterk af te raden, want
door de inspanning en zenuwen
kun je een acute bloedsuiker-
daling krijgen en dat is nogal
een risico daar bovenin de lucht.
Ik zorg er daarom voor dat mijn
suiker iets te hoog is voordat ik
spring. Ook al is de verhoogde
bloedsuikerspiegel eventjes wat
minder gezond, de uitdaging
van de sprong is voor mij dan
even belangrijker.”

Derks weet dan nu dat zijn
ziekte geen beperkingen met
zich mee hoeft te brengen, maar
veel andere type 1-diabetici nog
niet. Sinds een aantal jaar maakt
hij daarom deel uit van Young
Voices, het diabetesjongeren-
panel dat jonge mensen een
stem geeft om de wereld te ver-
tellen over hun leven met de
ziekte. “Via dit panel zijn we in
contact gekomen met ex-prof
volleybalspeler Bas van de Goor,
die in dezelfde tijd als ik dezelf-
de diagnose kreeg. Hij richtte de
Bas van de Goor Foundation op
met de slogan: ‘Voor een sportief
leven met diabetes’. Een link
naar ons was snel gelegd. Ik ben
uitgekozen om deel te nemen
aan de Kilimanjaro Challenge.
Samen met acht andere mensen
met diabetes en acht mensen
zonder de ziekte, beklimmen we
in oktober de bijna zes kilometer
hoge berg in Tanzania. We
willen de wereld laten zien wat
type 1-diabetes is en wat je er
mee kunt. Tegelijkertijd doen we

onderzoek naar de effecten van
grote hoogte op mensen met
diabetes. De acht anderen
worden ook gemeten, zodat we
kunnen vergelijken.”
Momenteel verricht Derks
promotieonderzoek naar bio-
sensoren. “Ik heb een kastje aan
mijn lichaam waardoor ik
insuline kan toedienen, maar ik
heb ook een sensor waarmee ik
mijn bloedsuikerspiegel kan
meten. Wanneer ditzelfde appa-
raatje gebruikt kan worden door
de politie om te kijken of iemand
drugs heeft gebruikt, of wanneer
iemand kan zien of zijn of haar
griepklachten duiden op een
hartaanval, dan zou dat prachtig
zijn. Ik hoop over anderhalf jaar
te promoveren en ik denk dat ik
ook daarna wel bezig zal blijven
op het gebied van deze
systemen. Ik weet hoe het
mensen kan helpen, omdat ik
het zelf heb meegemaakt.”/.
Voor meer informatie: 
www.changingdiabetes.nl. 

Tekst: Rachèl Sloven
Foto: Ronald Hoogendoorn

Zes jaar geleden werd bij hem
diabetes type 1 geconstateerd.

Roy Derks, destijds twintig,
was halverwege zijn studie
Werktuigbouwkunde. Na de
eerste schrik besloot hij zijn
ziekte als een uitdaging te

zien. Als promovendus voert
hij nu onderzoek uit naar bio-
sensoren die naast de bloed-

suikerspiegel ook andere
bloedmetingen verrichten.

Deze maand gaat hij met een
groep diabetespatiënten de

Kilimanjaro in Tanzania
beklimmen.

“Diabetes is een meet- en regelspelletje”

Roy Derks



Indiase tuktuk op TU/e

Het is even met de ogen
knipperen, maar het is toch
echt een tuktuk die opduikt op
het TU/e-terrein. De Indiase
taxi arriveerde woendag 8
oktober in Eindhoven. TU/e-
studenten gaan een milieu-
vriendelijke tuktuk ontwik-
kelen. Ze doen dat in
competitieverband met de
universiteit van Delft, de
hogeschool Arnhem en
Nijmegen en de Hanze-
hogeschool Groningen. Ook
twee teams uit India doen mee.

Het gaat niet snoeihard, maar
Erwin Meinders, projectleider

bij het Automotive Engineering
Science-laboratorium (AES-lab),
geniet zichtbaar van zijn ritje in
de tuktuk. “We moeten wel iets
aan de rem doen”, verklaart hij
na een ietwat vertraagde stop.
Het project is een initiatief van
de Rotterdamse organisatie
Enviu. Inzet is een schonere
tuktuk en een hoger inkomen
voor de vaak arme chauffeurs. De
studententeams proberen een
betaalbaar en eenvoudig hybride
systeem te ontwikkelen, zodat
een tuktuk zowel op benzine als
elektriciteit kan rijden. De finale
van de competitie is gepland in
mei 2009 in India. Daarin

nemen de studententeams het
tegen elkaar op in een eindrace
en presenteren zij hun bedrijfs-
plannen. Enviu beoogt het
winnende model samen met het
betreffende team te ontwikkelen
en op grote schaal te verspreiden
in de steden van Azië. Volgens
student Technische
Bedrijfskunde Bas Laugeman,
die in het TU/e-team zit, is de
TU/e ‘goed op weg’. “We hebben
al veel berekeningen gemaakt.
Nu kunnen we kijken hoe we de
ruimte het beste kunnen
benutten.” De tuktuk krijgt op de
TU/e een plekje in het AES-
lab/.
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Ach en Wee

Nieuwe stimuleringsregeling op 
halve kracht van start
Vervolg van voorpagina

In principe wilde het CvB in
2009 met tien multidiscipli-
naire onderzoeksprogramma’s
van start gaan. Jaarlijks
zouden die voor een periode
van vier jaar elk een kwart
miljoen ontvangen. Door finan-
ciële tegenvallers is echter
slechts 1 miljoen beschikbaar.
Voldoende voor het starten van
vier programma’s. Een
toetsingscommissie onder
leiding van de rector gaat de
ingediende aanvragen beoor-
delen.

Door het uitblijven van prijscom-
pensatie door de overheid en het
teruglopen van het marktaandeel
van de TU/e ten opzichte van
andere universiteiten, voorziet
het College van Bestuur in het
voorjaar van 2009 een tekort van
3 miljoen euro. “Dat gat dichten

we voor de helft door komend jaar
geen 2,5 miljoen euro, maar 1
miljoen beschikbaar te stellen
voor de nieuwe stimulerings-
aanpak”, aldus CvB-woord-
voerder Peter van Dam. “Als er
voor gekozen was om toch met de
volledige 2,5 miljoen van start te
gaan, had het CvB die 1,5 miljoen
bij bestaand onderzoek van de
faculteiten moeten weghalen.”
De onderzoeksprogramma’s die
in aanmerking komen voor
ondersteuning, moeten aan een
aantal criteria voldoen. Zo
moeten ze worden aangedragen
uit twee of meer faculteiten en
moeten de initiatiefnemers 
-hoogleraren en uhd’s- te boek
staan als ‘veelbelovend onder-
zoekstalent’. Het programma
moet uitzicht bieden op weten-
schappelijke doorbraken en het
moet de potentie hebben om

binnen vier tot acht jaar ‘finan-
cieel de eigen broek op te kunnen
houden’. Dat op basis van in-
komsten uit de tweede en/of
derde geldstroom. Daarnaast
moet er ook een interessant
nieuw onderwijsaanbod uit het
programma kunnen voort-
vloeien. Daarbij wordt gedacht
aan een gespecialiseerde minor
of een mastertrack.
Plannen die worden goed-
gekeurd, krijgen over een
periode van vier jaar 1 miljoen ter
beschikking. En die periode kan
maximaal eenmaal worden
verlengd voor wederom vier jaar. 
Volgens Van Dam hoopt het CvB
met deze nieuwe aanpak initia-
tieven van de grond te krijgen die
op termijn kunnen uitgroeien tot
autonome instituten of onder-
zoeksscholen./.

Ook 3TU-voorstel voorlopig goedgekeurd
Vervolg van voorpagina

Het Perspectiefprogramma
‘Building on Transient
Discharges’ draait om kort-
levende plasma’s. In een plasma
dat slechts een fractie van een
seconde bestaat, wordt relatief
weinig warmte opgewekt, maar
er ontstaat wel veel chemische
reactiviteit, aldus Kroesen. Er
zijn veel toepassingen. “Bij
ASML gebruiken ze gepulste
plasma’s als lichtbron voor de
nieuwe generatie lithografie-
machines, en bij Philips worden
pulsen opgewekt bij het starten
van lampen. Bovendien maken
veel kleinere bedrijven in de
regio gebruik van gepulste

plasma’s om lucht, water en zelfs
de bodem te zuiveren van veront-
reinigingen.” Het bedrijfsleven
heeft al toegezegd bovenop de à
twee miljoen euro in te brengen.
De definitieve invulling van het
programma zal meer vorm
krijgen tijdens de Super
TU/esday over plasma’s die
Technische Natuurkunde op 28
oktober houdt. Kroesen: “Dan
zijn veel potentiële industriële
partners aanwezig, en kunnen
we mooi overleggen over hoe we
het programma precies vorm
gaan geven.”

Behalve het voorstel van Kroesen

heeft STW ook een
Perspectiefvoorstel in 3TU-
verband voorlopig goedgekeurd:
‘Integral Solutions for
Sustainable Construction’. De
TU/e wordt in dit project verte-
genwoordigd door dr.ir Leo Pel
van de groep ‘Transport in per-
meable media’ van Technische
Natuurkunde. Het project beoogt
duurzame oplossingen te vinden
voor het onderhouden en uit-
breiden van het Nederlandse
spoor- en wegennet. Hiervoor
zou een nationaal centrum
moeten worden opgericht./.

Actie Bouwkundestudent
tegen energieverslindende
Drie Gezusters
Een nieuwe kloon van horeca-
formule De Drie Gezusters
opent vanavond, donderdag 9
oktober, zijn deuren op het
Stationsplein in Eindhoven.
Waar eerder de DansSalon en
restaurant Dino’s zaten, komt
het twaalfde café in de formule
van horecatycoon Sjoerd
Kooistra. Het wordt het
grootste filiaal van het land.
Met misschien ook wel de
grootste energierekening; in
de kelder is een ijslounge van
tachtig vierkante meter
gebouwd. DWARS, de jonge-
renafdeling van Groen Links,
voert actie tegen deze ‘nut-
teloze energieverspilling’.
Bouwkundestudent Cyriel
Prinsen is een van de actie-
voerders.

Het zal druk worden. De mensen
die binnen weten te komen,
kunnen tussen negen en elf
gratis wat drinken en daarbij een
praatje maken met een pinguïn.
In zo’n pinguïn zit een DWARS-
jongere. Die wil duidelijk maken
dat het van den zotte is om tachtig
vierkante meter te koelen tot
zeven graden onder nul. De
ijsbar zal naar schatting jaarlijks
evenveel energie gebruiken als
zeventig huishoudens. Een van
de pinguïns is Cyriel Prinsen,
masterstudent Bouwkunde. Hij
wil de bezoekers duidelijk maken

waar ze naartoe gaan.“Als het
ergens leuk is, of net iets anders
dan anders, zetten sommige
mensen hun bewustzijn over-
boord. Vooral Kooistra willen we
erop wijzen dat dit niet de tijd is
om energie te verspillen.”
Carl Megens, masterstudent bij
Industrial Design, windt zich
ook op over de ijsbar. “Ook
andere energieverslindende
evenementen als het ijs-
sculpturenfestival zijn belache-
lijk als je erover nadenkt.”
Jitkse Torenstra en Marrit
Winkeler van Bouwkunde
vinden een Drie Gezusters niet
een trekker om Eindhoven te pro-
fileren als studentenstad. Daar
moet meer voor gebeuren; de
mentaliteit moet minder dorps
en de horecaopeningstijden
moeten ruimer. Wat ook kan
helpen, meer dan een ijsbar, is
een innovatief idee dat energie
bespáárt. Zoals de discovloer in
Rotterdam. De Sustainable
Dance Club WATT daar heeft een
dansvloer die uit de bewegingen
van de dansers energie opwekt
voor de licht- en geluids-
installatie van de club. “Dat zou
meer passen in een techneuten-
stad als Eindhoven. Dat is langer
interessant. Naar zo’n ijsbar ga je
één keer om even te kijken. Het is
meer iets voor toeristen”, zegt
Torenstra./.
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Volgende week geen Cursor
IInn  vveerrbbaanndd  mmeett  ddee  hheerrffssttvvaakkaannttiiee  vveerrsscchhiijjnntt  eerr  oopp  ddoonnddeerrddaagg  1166  ookkttoobbeerr
ggeeeenn  CCuurrssoorr..  CCuurrssoorr  77  lliiggtt  oopp  ddoonnddeerrddaagg  2233  ookkttoobbeerr  iinn  ddee  sscchhaappppeenn..
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VOX - Radboud Universiteit Nijmegen

Heerlijk meegluren op het weblog
WWeetteennsscchhaappppeerrss  hheebbbbeenn  hheett  wweebblloogg  oonnttddeekktt..  HHeett  iinntteerrnneett
lliijjkktt  eeeenn  pprriimmaa  ppooddiiuumm  oomm  kklleeiinnee  vvoonnddsstteenn  wweerreellddkkuunnddiigg
ttee  mmaakkeenn,,  ccoolllleeggaa’’ss  ttee  iinnssppiirreerreenn  eenn  ssttuuddeenntteenn  ttee  iinnffoorr--
mmeerreenn..  EEnn  hheett  hhaaaalltt  ddee  wweetteennsscchhaappppeerr  uuiitt  zziijjnn  iivvoorreenn
ttoorreenn..  TToocchh  hheebbbbeenn  ssoommmmiiggee  wweetteennsscchhaappppeerrss  aaaann  ddee
RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  eerr  mmooeeiittee  mmeeee..  PPiimm  HHaasseellaaggeerr,,
ddoocceenntt  bbiijj  kkuunnssttmmaattiiggee  iinntteelllliiggeennttiiee,,  hheeeefftt  hheett  eeeenn  jjaaaarr
ggeepprroobbeeeerrdd,,  mmaaaarr  iiss  aallwweeeerr  ggeessttoopptt..  ““HHeett  ggrroooottssttee
pprroobblleeeemm  vvaann  eeeenn  bblloogg  iiss  ddaatt  jjee  eerr  eellkkee  wweeeekk  iieettss  nniieeuuwwss
oopp  mmooeett  zzeetttteenn,,  aannddeerrss  zzuull  jjee  ggeeeenn  bbeezzooeekkeerrss  vvaasstt--
hhoouuddeenn..””  VVaann  ddee  pprreesseennttaattiiee  vvaann  nniieeuuww  oonnddeerrzzooeekk  hheeeefftt
hhiijj  ggeeeenn  hhooggee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn..  ““WWiiee  wwiill  zziijjnn  ggooeeddee  iiddeeeeëënn
nnoouu  aannoonniieemm  bbrrooaaddccaasstteenn  iinn  eeeenn  wweebblloogg??  DDaann  kkaann  iieeddeerr--
eeeenn  eerrmmeeee  aaaann  ddee  hhaaaall  ggaaaann..  JJee  kkuunntt  eeeenn  ggooeedd  iiddeeee  bbeetteerr
mmaaiilleenn  aaaann  hheett  ggrrooeeppjjee  vvaakkggeennootteenn  ddaatt  jjee  vveerrttrroouuwwtt..””
TTaaaallwweetteennsscchhaappppeerr  eenn  bbllooggggeerr  PPeetteerr--AArrnnoo  CCooppppeenn  iiss  wweell
eenntthhoouussiiaasstt::  ““HHeett  ppuubblliieekk  vviinnddtt  hheett  hheeeerrlliijjkk  oomm  mmeeee  ttee
gglluurreenn..  MMeennsseenn  wwiilllleenn  ddiicchhtt  bbiijj  ddiiee  wweetteennsscchhaappppeerr  kkoommeenn..””

Observant - Universiteit Maastricht
Studenteninternaat met
vaderlijke ‘dean’
DDee  UUnniivveerrssiitteeiitt  MMaaaassttrriicchhtt  ((UUMM))  ddeennkktt  aaaann  hheett  oopprriicchhtteenn
vvaann  ddrriiee  ‘‘rreessiiddeennttiiaall  ccoolllleeggeess’’  vvoooorr  oonnggeevveeeerr  ttwweeeehhoonnddeerrdd
ssttuuddeenntteenn  eellkk..  HHeett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  ssoooorrtt  aaccaaddeemmiisscchhee  iinntteerr--
nnaatteenn..  VVoollggeennss  hheett  ccoolllleeggee  vvaann  bbeessttuuuurr  wwoorrddeenn  hheett  ‘‘iinntteell--
lleeccttuueellee  ggeemmeeeennsscchhaappppeenn’’  vvaann  hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  ttoott  ttwweeee--
hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  ssttuuddeenntteenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  oopplleeiiddiinnggeenn
ddiiee  eerr  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  eeeenn  ‘‘ddeeaann’’  ooff  ‘‘mmaasstteerr’’  zzuulllleenn
wwoonneenn..  VVoooorr  ddeezzee  uuiittbbrreeiiddiinngg  aaaasstt  ddee  LLiimmbbuurrggssee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  oopp  eeeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  TTaappiijjnnkkaazzeerrnnee  vvaann  DDeeffeennssiiee..
MMaaaarr  ddaaaarrvvoooorr  mmooeett  ddee  ggeemmeeeennttee  MMaaaassttrriicchhtt  mmeett  ggeelldd
oovveerr  ddee  bbrruugg  kkoommeenn..  EErr  lliiggtt  aall  eeeenn  oovveerreeeennkkoommsstt  ttuusssseenn
UUMM  eenn  MMaaaassttrriicchhtt  kkllaaaarr..  HHeett  wwaacchhtteenn  iiss  aalllleeeenn  oopp  ggrrooeenn
lliicchhtt  vvaann  ddee  ggeemmeeeenntteerraaaadd..  DDee  rreessiiddeennttiiaall  ccoolllleeggeess  mmaakkeenn
ddeeeell  uuiitt  vvaann  ddee  aammbbiittiieeuuzzee  uuiittbbrreeiiddiinnggssppllaannnneenn  vvaann  ddee
UUMM..  HHeett  uunniivveerrssiittaaiirree  ggeebboouuwweennbbeessttaanndd  iinn  ddee  bbiinnnneennssttaadd
mmooeett  ddee  kkoommeennddee  ttiieenn  jjaaaarr  mmeett  zzeessttiigg  pprroocceenntt  ggrrooeeiieenn..
TTeeggeenn  ddiiee  ttiijjdd  wwiill  UUMM  eerr  ttwwiinnttiiggdduuiizzeenndd  ssttuuddeenntteenn  eenn
vviieerrdduuiizzeenndd  mmeeddeewweerrkkeerrss  oonnddeerrbbrreennggeenn..

UT Nieuws - Universiteit Twente

Hightech en human touch
IIcctt,,  bbiioo--,,  eenn  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  zziijjnn  ddee  vvoooorrnnaaaammssttee  tteecchhnnoo--
llooggiisscchhee  ddiisscciipplliinneess  wwaaaarriinn  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  ((UUTT))
zziicchh  kkoommeennddee  jjaarreenn  vveerrddeerr  wwiill  oonnddeerrsscchheeiiddeenn  oopp  hheett  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ppooddiiuumm..  DDaatt  zzaall  ggeebbeeuurreenn  iinn  nnaauuwwee  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmeett  ddee  mmeennss--,,  mmaannaaggeemmeenntt--,,  eenn  mmaaaattsscchhaappppiijj--
wweetteennsscchhaappppeenn  bbiinnnneenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  VVaassttee
aaaannsstteelllliinnggeenn  vvoooorr  wweetteennsscchhaappppeerrss  ggaaaann  ttoott  hheett  vveerrlleeddeenn
bbeehhoorreenn..  EEnn  eerr  kkoommtt  eeeenn  hhaarrddee  kknniipp  ttuusssseenn  bbaacchheelloorr--  eenn
mmaasstteerroonnddeerrwwiijjss..  DDaatt  ssttaaaatt  iinn  ddee  ccoonncceeppttnnoottaa  ‘‘RRoouuttee
1144’’ddiiee  hheett  mmaannaaggeemmeenntttteeaamm  vvaann  ddee  UUTT  ((ccoolllleeggee  vvaann
bbeessttuuuurr,,  ddeeccaanneenn  eenn  iinnssttiittuuuuttssddiirreecctteeuurreenn))  hheeeefftt  oopp--
ggeesstteelldd..  MMeett  ddee  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  hhiigghhtteecchh  eenn  hhuummaann  ttoouucchh
wwiill  ddee  UUTT  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  vveerrnniieeuuwweenn,,  ddee  mmeennsseenn  oopp--
lleeiiddeenn  ddiiee  iinn  ddee  ssaammeennlleevviinngg  ‘‘eecchhtt’’  hheett  vveerrsscchhiill  kkuunnnneenn
mmaakkeenn  eenn  mmeett  hhaaaarr  kkeennnniiss  eenn  kkuunnddee  oopplloossssiinnggeenn  bbiieeddeenn
vvoooorr  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  vvrraaaaggssttuukkkkeenn..  DDee  33TTUU--ffeeddeerraattiiee
kkoommtt  sslleecchhttss  zziijjddeelliinngg  vvoooorr  iinn  ddee  nnoottaa..  WWeell  wwoorrddeenn  DDeellfftt
eenn  EEiinnddhhoovveenn  ‘‘nnaattuuuurrlliijjkkee  ppaarrttnneerrss’’  ggeennooeemmdd,,  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  iinn  hheett  bbiinnnneennhhaalleenn  vvaann  EEuurrooppeessee  ggeellddeenn..

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Meldplicht nevenwerkzaamheden
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  RRiijjkkssuunniivveerrssiitteeiitt  GGrroonniinnggeenn  ((RRUUGG))
mmooeetteenn  ssttrraakkss  aall  hhuunn  nneevveennffuunnccttiieess  mmeellddeenn  oopp  hhuunn
ppeerrssoooonnlliijjkkee  mmeeddeewweerrkkeerrssppaaggiinnaa..  DDooeenn  zzee  ddaatt  nniieett,,  ddaann
kkrriijjggeenn  zzee  ggeeeenn  ttooeesstteemmmmiinngg  vvoooorr  hheett  wweerrkk  nnaaaasstt  hhuunn
RRUUGG--bbaaaann..  DDee  RRUUGG  ggaaaatt  hhiieerrmmeeee  vveerrddeerr  ddaann  uunniivveerrssiitteeiittss--
vveerreenniiggiinngg  VVSSNNUU..  DDiiee  bbeellooooffddee  OOCCWW--mmiinniisstteerr  RRoonnaalldd
PPllaasstteerrkk  bbeeggiinn  sseepptteemmbbeerr  mmeeeerr  ttrraannssppaarraannttiiee  oovveerr  ddee
nneevveennwweerrkkzzaaaammhheeddeenn  vvaann  wweetteennsscchhaappppeerrss,,  nnaa  ccoommmmoottiiee
oovveerr  ddee  CCaammppiinnaa--bbaaaass  ddiiee  iinn  WWaaggeenniinnggeenn  ggeessppoonnssoorrdd
hhoooogglleerraaaarr  zzuuiivveellkkuunnddee  wweerrdd..  DDee  RRUUGG--iinnssttrruuccttiiee  sspprreeeekktt
oovveerr  aallllee  nneevveennwweerrkkzzaaaammhheeddeenn,,  dduuss  ooookk  vvrriijjwwiilllliiggeerrsswweerrkk
iinn  eeeenn  bbeejjaaaarrddeennhhuuiiss..  OOmm  vvaaaagghheeiidd  ttee  vvoooorrkkoommeenn,,  mmooeett  jjee
aalllleess  zzoo  dduuiiddeelliijjkk  mmooggeelliijjkk  llaatteenn  vveerrmmeellddeenn””,,  zzeeggtt  RRUUGG--
wwoooorrddvvooeerrddeerr  JJooss  SSppeeeekkmmaann..

Prof.ir. Wim Zeiler, hoogleraar Building Physics and Systems

Mijnwatercentrales goede reclame 
voor Nederland
De voormalige mijnen in de omgeving van Heerlen
doen sinds kort dienst als mijnwatercentrale: het
water in de mijnen verwarmt naburige gebouwen in de
winter en in de zomer zorgt het juist voor verkoeling.
Het project kostte dertien miljoen euro. Hoe bijzonder
is dit project en is het al dat geld wel waard? 

“Het project vormt natuurlijk een heel mooi visitekaartje
voor Nederland”, zegt prof.ir. Wim Zeiler van de groep
Building Physics and Systems van de faculteit
Bouwkunde. De hoogleraar houdt zich onder andere
bezig met warmte-/koudeopslag. “Het project heeft
alleen al succes omdat het veel publiciteit genereert.
Voor de subsidieverstrekkers is dat een belangrijk punt.
Warmte-/koudeopslag, het opslaan van warmte of koude
ten behoeve van verwarming of koeling van gebouwen, is
natuurlijk al een heel oud principe. De Italianen deden
het al in de middeleeuwen: ze bouwden woningen boven
grotten en gebruikten de lucht die via de grotten in hun
woning kwam om deze te koelen. In hun vloeren zaten
roosters. Door het opstijgen van de warme lucht in hun
woningen ontstond er een onderdruk, waardoor de
koude lucht vanuit de grot door de roosters omhoog trok.
Een dergelijk systeem is toegepast op het Federation
Square in Melbourne. Onder dat plein is een kunst-
matige ‘grot’ gecreëerd, een ondergrondse ruimte met
betonnen platen. De temperatuur van de lucht daarin is
constant zo’n twaalf graden Celsius. Door middel van
luchtuitwisseling worden de gebouwen op het plein koel
gehouden.”
“In Nederland maken we veel gebruik van aquifers, dat
zijn waterhoudende zandlagen die geschikt zijn voor
warmte- en koudeopslag. Het water wordt opgepompt en
gaat via een warmtewisselaar naar de bovengrondse
ruimte. Hier op de campus hebben we ook zo’n systeem.

In tachtig procent van Nederland zijn die aquifers te
gebruiken, maar in die Limburgse gebieden kan dat niet,
omdat er geen waterhoudende zandlagen zijn. Daar is de
mijnwatercentrale een heel goed alternatief.”
Het project heeft vele miljoenen gekost. Levert de mijn-
watercentrale genoeg energiebesparing op om dit ooit
terug te verdienen? “Een pilotproject als dit is nooit op
korte termijn rendabel. Er gaan heel veel leerkosten in,
vandaar dat er ook subsidies voor nodig zijn. Het
systeem kan vermoedelijk zo’n veertig jaar mee en het
kan zijn dat de investeringen pas na vijfentwintig jaar
zijn terug verdiend. Normaal is dat niet economisch ver-
antwoord, maar bij pilotprojecten kies je ervoor om toch
door te zetten. Het gebruik van aquifers als opslagplaats
voor warmte is
ook ooit een proef-
project geweest.
Zoals bij het
Groenehart
Ziekenhuis in
Gouda, in 1994.
Inmiddels wordt
de techniek al
grootschalig toe-
gepast, op vijf- tot
zeshonderd
plaatsen in Neder-
land. Je ziet dus
dat zo’n ontwik-
keling dus wat tijd
nodig heeft, maar
uiteindelijk kan
deze heel succes-
vol zijn.”/.

Glasblazer GTD genomineerd
voor vakmanschapprijs

Henri van der Schoot,
glasinstrumentmaker bij
de Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD)
van de TU/e is genomi-
neerd voor de Ir.
Noordhof-prijs voor de
beste vakman van
Zuidoost-Brabant.

De GTD nomineerde Van
der Schoot in de categorie
‘overigen’. De genomi-
neerde is bezig een stand te
ontwerpen met posters
over de projecten die hij
heeft uitgevoerd tijdens
zijn lange loopbaan bij de
GTD, waar hij al sinds 1973
werkzaam is. Als proeve
van bekwaamheid zal hij
een glazen model van een
ouderwetse Matchless-
motor uit 1957 tentoon-
stellen. “Een oud-collega

reed vroeger zo’n motor, en
die heb ik bij zijn afscheid
voor hem nagemaakt in
glas”, zegt Van der Schoot.
Hij maakte -tijdens de
pauzes- ook een exemplaar
voor zichzelf. Of Van der
Schoot de prijs krijgt,
wordt op 23 oktober
bekend tijdens een bij-
eenkomst die dit jaar op
het TU/e-terrein plaats-
vindt.
Elk bedrijf in de regio mag
jaarlijks een van zijn vak-
lieden nomineren voor de
prijs van de stichting
Bevordering Vakmanschap,
genoemd naar ir. D.
Noordhof, voormalig vice-
president van Philips. Dit
jaar zijn er in totaal 29 ge-
nomineerden, in de cate-
gorieën metaal, bouw en
‘overigen’./.
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Cursus ‘Gewichtsplan’ 
voor sportkaarthouders
Gewichtstoename is vaak een geleidelijk, ‘sluipend’
proces. Hoe gemakkelijk de kilo’s er aankomen, je raakt
ze niet zo eenvoudig weer kwijt. Het Studentensport-
centrum Eindhoven (SSC) biedt daarom een gratis cursus
‘Gewichtsplan’ aan voor sportkaarthouders. De cursus
biedt informatie over voeding en beweging, en het is de
bedoeling dat de deelnemers elkaar stimuleren hun doel -
afvallen- te bereiken. Na elke sessie, van 17.30 tot 18.30 op
acht woensdagen vanaf 29 oktober, bestaat de mogelijk-
heid om een uur onder begeleiding te sporten in het SSC.
Inschrijven kan via www.studentensportcentrum
eindhoven.nl.

Debatteren met Al Gore
Al Gore komt dinsdag 14 oktober naar Aalsmeer om dan 
over klimaatsverandering te spreken. Gore houdt in het
Event Centre in Aalsmeer een toespraak voor ruim twee-
duizend politici, jongeren, bestuurders, vertegenwoor-
digers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke orga-
nisaties. Aansluitend is er een discussie. Ook studenten
zijn welkom. In het debat mogen zich tweehonderd
studenten mengen. Daarnaast kunnen nog eens acht-
honderd studenten het programma meemaken. Voor
aanmelden en meer informatie, zie www.urgenda.nl. 

Eerste ‘Camielkaart’
Oud-studenten krijgen voortaan een gratis NS-kortings-
kaart. Daarmee kunnen ze een jaar lang buiten de
ochtendspits reizen tegen veertig procent korting. Ook
krijgen ze twee vrijkaartjes voor de trein. Vanaf deze week
krijgt iedere student die zijn ov-kaart komt inleveren op
het postkantoor een dalurenkaart aangeboden. Minister
Camiel Eurlings trekt zestien miljoen euro uit voor
ongeveer tweehonderdduizend kaarten per jaar. Met het
cadeautje wil het kabinet voorkomen dat ex-studenten na
het inleveren van hun ov-kaart rechtstreeks doorlopen
naar de autodealer. In totaal investeert het kabinet twee-
honderd miljoen euro in verbeteringen rond het spoor.
(HOP)

Prof.ir. Wim Zeiler. Foto: Bart van Overbeeke
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Coryfeeën op zoek naar 
buitenlands promotietalent
President Robbert Dijkgraaf
van wetenschapsorganisatie
KNAW gaat in het buitenland
op zoek naar duizend extra
promovendi. Zelfs als zijn
missie slaagt, verleent
Nederland nog altijd te weinig
PhD’s, zegt hij.

Afgelopen week lanceerde het
Innovatieplatform de zoveelste
ambitieuze agenda voor de
Nederlandse ‘kenniseconomie’.
De plannen worden doorgaans
nauwlettend in de gaten
gehouden, want in het platform
praten vertegenwoordigers van
universiteiten, bedrijven en poli-
tiek over de toekomst van de
Nederlandse wetenschap en
innovatie. Ook premier Jan Peter
Balkenende, minister Ronald
Plasterk (OCW) en minister
Maria van der Hoeven (EZ)
schuiven daarbij aan.
Eén van de nieuwe doelstellingen
is het werven van duizend extra
promovendi. Die PhD-studenten
moeten uit het buitenland
komen, want in Nederland
blijken ze niet te vinden.
Dijkgraaf: “Het staat vast dat
Nederland nu te weinig mensen
op PhD-niveau in huis heeft,
zeker als je kijkt naar de landen
waarmee we willen concurreren.
Dan vergelijk ik Nederland niet

eens met een koploper als
Finland. Nederland zit gewoon
onder het gemiddelde, vooral in
de bèta- en techniekhoek. Met
een mooi vestigingsklimaat voor
internationale ondernemingen
alleen kom je er niet: er zijn extra
mensen nodig.”
De president van de KNAW is
realist genoeg om te weten dat hij
zijn doelstelling niet binnen een
jaar haalt. “Op termijn is het
mogelijk om duizend promo-
vendi per jaar extra naar Neder-
land te halen. Maar ik denk dat we
voor 2009 moeten mikken op
250.”
De vraag is wel wie al die promo-
vendi moet begeleiden. Het
Promovendi Netwerk Nederland
hoort geregeld klachten over
gebrekkige begeleiding. Maar
Dijkgraaf maakt zich geen
zorgen: “Met dit plan richten we
ons op de toppers. Voor die
mensen is altijd plaats.”
Ondersteuning voor het plan
komt van buiten het platform:
TU Delft-voorzitter Dirk Jan van
den Berg staat Dijkgraaf bij
namens de universiteiten en
topman Emmo Meijer van
Unilever namens het bedrijfs-
leven. “Dat zijn klinkende
namen met imposante net-
werken”, meent Dijkgraaf. “Van
den Berg is jarenlang ambassa-

deur in China geweest en hij kan
daar een grote rol spelen bij de
werving van promovendi. Meijer
kan multinationals enthousiast
maken: die hebben er ook baat bij
dat Nederland meer talent in huis
haalt. Promovendi blijven
immers lang niet allemaal hun
hele carrière voor een universiteit
werken.”

Geen beleid
Hoewel er drie ministers in het
Innovatieplatform zitten,
worden de plannen niet
onverkort tot beleid verheven.
Dijkgraaf kan daar wel begrip
voor opbrengen. “Het kabinet
heeft andere verantwoorde-
lijkheden”, verklaart hij. “Het
Innovatieplatform geeft vooral
aan wat de ambities van
Nederland moeten zijn.
Ministers moeten daar vervol-
gens geld voor vrijmaken, en hun
budgetten zijn eindig.” Dat ze bij
de planning meepraten, vindt hij
echter van groot belang.
“Minister Van der Hoeven heeft
niet voor niets vijfhonderd
miljoen euro uit de aardgasbaten
gereserveerd om grote innova-
tieve projecten voort te zetten,
om maar een voorbeeld te
noemen.” (HOP)/.

PUC-poppetjes voor hem en haar

OOmm  hheett  PPrree  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee
((PPUUCC))  vvaann  ddee  TTUU//ee  mmeeeerr  eeeenn  eeiiggeenn
ggeezziicchhtt  ttee  ggeevveenn  zziijjnn  vvoooorr  ddee  wweerr--
vviinnggssbbrroocchhuurreess  ttwweeee  ppooppppeettjjeess
oonnttwwoorrppeenn..  EErr  bbeessttaaaatt  zzoowweell  eeeenn
mmaannnneelliijjkkee  aallss  vvrroouuwweelliijjkkee  vvaarriiaanntt
eenn  zzee  zziijjnn  aaffggeeddrruukktt  oopp  TT--sshhiirrttss,,
ddiiee  ggeeddrraaggeenn  wwoorrddeenn  ddoooorr  ssttuuddeenn--
tteenn  ddiiee  ffiigguurreerreenn  iinn  ddee  bbrroocchhuurreess..  
JJoossjjee  TTeerrmmeeeerr--KKnnoooopp,,  ccooöörrddiinnaattoorr
bbiijj  hheett  PPUUCC,,  llaaaatt  wweetteenn  ddaatt  eerr  mmeeeerr

TT--sshhiirrttss  mmeett  ddee  ppooppppeettjjeess  iinn  ddee
mmaaaakk  zziijjnn..  ““HHeett  iiss  nniieett  ddee
bbeeddooeelliinngg  zzee  ttee  ggaaaann  vveerrkkooppeenn,,
mmaaaarr  wwee  ggaaaann  zzee  wweell  iinnzzeetttteenn  oomm
PPUUCC  hheerrkkeennbbaaaarrddeerr  nneeeerr  ttee
zzeetttteenn””,,  aalldduuss  TTeerrmmeeeerr--KKnnoooopp..  DDee
ppooppppeettjjeess  zziijjnn  nnaaaammllooooss  eenn  zzee  zziijjnn
oonnttwwoorrppeenn  ddoooorr  hheett  ggrraaffiisscchh
oonnttwweerrppbbuurreeaauu  VVoollllee  KKrraacchhtt  uuiitt
EEiinnddhhoovveenn..

Jongensdromen komen uit

Auto’s met een schakelbak,
hybride bolides en automaten.
Studenten die de masteroplei-
dingen Mechanical Enginee-
ring, Automotive Technology
en Systems and Control bij
Werktuigbouwkunde volgen,
mochten woensdag 8 oktober
in allerlei autotypen rijden.
Deze Ride & Drive is bedoeld
om degenen die de master-
course Powertrain Components
volgen, praktijkervaring te
laten opdoen. 

Pim Verdaasdonk moet even
goed kijken hoe hij de auto
vooruit krijgt. De hybride auto
Lexus 450H rijdt toch net anders
dan de Opel Corsa die de master-

student thuis heeft. Hybride wil
zeggen dat de auto zowel op
benzine als elektriciteit kan
rijden. “Ik heb wel vaker in een
automaat gereden en dit werkt
ook zo. Maar het is toch even
wennen. Een versnellingsbak is
fijner. Dan heb je toch meer het
gevoel dat je autorijdt en dat je
controle hebt.” Verdaasdonk en
begeleiders Arie van der Meulen
en Michel Groenendijk zijn wel
te spreken over het vermogen van
de Lexus. “Hij trekt erg snel op en
trekt vlot door”, verklaart
Groenendijk met een grijns op
zijn gezicht. 
De studenten mochten hun rij-
kunsten verder beproeven in
auto’s als een Mercedes C met

een vijftrapsautomaat en een
Volvo V50 met powershift.
Daarbij wordt bijna traploos
geschakeld. Dealers en instanties
als TNO hadden in totaal zeven-
tien auto’s geleverd. Tijdens de rit
is het niet alleen genieten, maar
ook opletten geblazen. Nader-
hand moeten er namelijk nog
vragen beantwoord worden als
‘welk toerental maakt de auto als
je 60 kilometer per uur rijdt’. 

Voor enkele buitenlandse
studenten zat een ritje er helaas
niet in. Een Nederlands rijbewijs
was namelijk verplicht./.

Hoogleraren prijzen
Eindhoven, Utrecht en Tilburg
In de jaarlijkse Elsevier-
enquête onder hoogleraren en
universitaire hoofddocenten
komen de TU/e en de universi-
teiten van Utrecht en Tilburg
het best uit de bus.

Dat staat in het Elsevier-thema-
nummer over hoger onderwijs,
dat sinds gisteren, woensdag 8
oktober, in de winkel ligt. De
enquête is ingevuld door 1.927
professoren en universitaire
hoofddocenten (uhd’s). Hen
werd gevraagd aan welke facul-
teit op hun vakgebied het beste
bachelor- en masteronderwijs
wordt gegeven, waar de beste
docenten lesgeven en waar ze de
beste wetenschappelijke artike-
len schrijven. Ze mochten niet op

zichzelf stemmen. Met name de
TU/e heeft volgens de profes-
soren en uhd’s een flinke voor-
sprong op haar concurrenten in
Delft en Enschede. Op drie van de
vier beoordelingscriteria eindigt
de universiteit op de eerste
plaats: het bacheloronderwijs, de
masterfase en de docenten. Maar
de wetenschappelijke publicaties
blijven daarbij achter; die van de
TU Delft worden hoger aange-
slagen.
Onder de brede universiteiten
wint Utrecht, die in alle vier de
categorieën op de eerste plaats
staat. Onder de drie specialis-
tische universiteiten van Tilburg,
Rotterdam en Maastricht staat
Tilburg bovenaan. (HOP)/.

Anonieme columnist stopt
De columnist Edu Corleone, die
twee jaar lang geregeld kriti-
sche columns plaatste op de
interne nieuwssite van de
faculteit Industrial Engi-
neering & Innovation Sciences
(voorheen Technologie
Management), is ermee
gestopt. Een kritische reactie
van decaan prof.dr. Sjoerd
Romme op een aantal van zijn
columns vormde de aanleiding
voor dit besluit.

Edu Corleone, een alias waar
naar verluidt enkele mede-
werkers van de faculteit achter
schuil gaan, liet op 12 juni van dit
jaar nog weten dat hij weer
geregeld een column ging
schrijven voor de TM Newspage.
Sinds die datum verschenen van
zijn hand kritische columns over
onder meer een interne ver-
huizing binnen de faculteit en
over een onderwijsdag. In die
laatste column werd een niet bij
naam genoemde hoogleraar
sterk bekritiseerd. Volgens
decaan Romme was overdui-
delijk wie ermee bedoeld werd.
Medio augustus reageerde hij op
de columns. Romme stelde zich
de vraag of een anonieme
columnist wel past binnen de

cultuur die men aan de faculteit
wenst op te bouwen. ‘Als iemand
door zijn publiek niet kan
worden aangesproken, is het niet
onwaarschijnlijk dat zo iemand
een sluipschutter wordt, die
mensen vanuit een verborgen
positie beschiet’, zo schrijft
Romme in zijn reactie. Hij pleit
voor wederzijds respect, maar hij
maakt ook kenbaar dat hij de
redacteuren van de nieuws-
pagina vrij laat in hun handelen. 
Voor Edu Corleone reden om
ermee te stoppen. ‘Edu heeft een
paar weken gewacht op een
reactie vanuit de faculteit, waarin
een vlammend pleidooi zou
worden gehouden voor de
vrijheid van meningsuiting, voor
humor, zelfreflectie en zelfrelati-
vering, maar … doodse stilte’, zo
staat te lezen in zijn laatste
column. Afsluitend stelt hij dat
de faculteit ook meer zal gaan
lijken op een organisatie als de
maffia: ‘koppen dicht anders
overkomt je wat’. 
Inmiddels zijn alle columns
verwijderd van de site. Decaan
Romme verwijst voor zijn
mening over de kwestie naar zijn
reactie van medio augustus.
“Daar staat precies in hoe ik
erover denk.”/.

Foto: Paul Bloemen
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Nemen tissue engineers hun 

Wat leverden die gesprekken en obser-
vaties op? Derksen: “Opvallend is dat
deze ingenieurs vanuit een technologisch
perspectief over het menselijk lichaam
praten. Dat is logisch, omdat je met tech-
nische middelen lichaamsdelen maakt.
Wat mij daarbij echter opviel, is dat de
link naar het lichaam zoals we dat in het
dagelijks leven kennen, eigenlijk niet
wordt gemaakt. Dus ook op momenten
dat er vragen waren waar het perspectief
van de patiënt of de arts zou moeten mee-
tellen.” Derksen verklaart het ontbreken
van aandacht voor patiënten door de
focus op technische aspecten: “Het
lichaam wordt als een soort machine
bestudeerd en daarbij onderscheiden ze
allerlei processen en functies.”
“Het onderscheiden van processen en
functies lijkt heel zakelijk en objectief,
maar het is juist normatief”, betoogt
Derksen. “In de tissue engineering

worden beslissingen genomen en onder-
zoeksdesigns ontwikkeld die van belang
zijn voor hoe mensen straks met die
lichaamsdelen kunnen leven.” Als
voorbeeld geeft zij de standaard die wordt
ontwikkeld om de kwaliteit van een
hartklep te bepalen. Wat moet zo’n
hartklep kunnen? En hoe beïnvloed je het
leven van toekomstige patiënten met zo’n
gekweekte hartklep? Moeten zij medi-
cijnen blijven gebruiken, kunnen ze
hardlopen, kunnen ze nog bevallen? De
keuze voor een bepaalde standaard werkt
door in het leven van patiënten en hun
omgeving.”
Is tissue engineering niet meer dan de
natuur namaken? Derksen: “Uitspraken
over al dan niet de natuur nabootsen, zijn
normatieve claims. Als je bijvoorbeeld
zegt: “Dit is een natuurlijk product”, dan
klinkt dat alsof het automatisch goed is.
Maar dat moet in de praktijk nog maar

blijken. Als een fabrikant beweert soep te
maken met alleen natuurlijke ingre-
diënten, kan die soep hartstikke giftig
zijn. We associëren ‘natuurlijk’ onterecht
met ‘goed’.”
Derksen vervolgt: “Als je zegt dat
lichaamsdelen die zijn gemaakt via tissue
engineering natuurlijk zijn, dan impli-
ceer je dat ze beter zijn dan andere
lichaamsdelen. En dat hoeft helemaal niet
zo te zijn. Je suggereert bovendien dat
een natuurlijk lichaam een functionerend
lichaam is. Een ziek lichaam is echter ook
natuurlijk. Dat hoort ook bij het leven.”
Derksen stelt dat ook haar onderzoek een
normatief karakter heeft. “Mijn proef-
schrift is ook normatief in die zin dat ik
benadruk dat het lichaam zoals dat in het
dagelijks leven ervaren wordt (beleefde
lichaam) een belangrijk perspectief zou
moeten zijn voor tissue engineers en voor
biomedisch onderzoek in het algemeen.”

Derksen snijdt aan het einde van haar
proefschrift verantwoordelijkheidsvraag-
stukken rond biomedische praktijken in
het algemeen aan. Derksen: “Ik denk dat
de professionele verantwoordelijkheid
van tissue engineers niet alleen betrek-
king heeft op veiligheid en functionaliteit,
maar ook op de ervaringen die zij moge-
lijk maken. Wat betekent een vinding
voor het dagelijks leven van patiënten,
dierbaren van patiënten of in het
algemeen voor de gezondheidszorg?” 

Zwanger
Wat is dat eigenlijk: het lichaam zoals we
dat in het dagelijks leven ervaren?
Derksen: “Soms kan lichaamservaring
heel bewust zijn. Ik ben bijvoorbeeld
zwanger en voel mijn baby van binnen
schoppen. Het kindje dat in mij is, is nog
deel van mij en deel van een kindje. Je 
lichaamservaring kan ook heel onbewust

Tissue engineering/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke

Tissue engineering is het onder-
zoeksgebied waarbij van lichaams-

cellen een nieuw lichaamsdeel wordt
gekweekt. Ir. Mechteld-Hanna

Derksen heeft vier jaar lang nauw
contact gehad met een Nederlands-

Zwitserse onderzoeksgroep van
tissue engineers die werken aan het
kweken van hartkleppen uit levende

menselijke cellen. 
De TU/e-promovenda concludeert na

vele gesprekken met de
onderzoekers er meer aandacht voor
de patient moet zijn. “Als je op zo’n
technische manier met het lichaam
bezig bent, moet je juist de mens in

beeld houden.”

Co-simulatie tegen energieslurpende gebouwen
Het combineren van simulatiemodellen
voor gebouwen, verwarming, ventilatie
en airconditioning kan het energie-
verbruik verminderen en bijdragen aan
een beter gebruikscomfort. De
Servische Marija Trcka van de faculteit
Bouwkunde deed onderzoek naar de
mogelijkheden van co-simulatie en
promoveerde woensdag 8 oktober aan
de TU/e met haar proefschrift.

De onderzoekster uit Belgrado koos een
zeer actueel thema voor haar onderzoek.
Klimaatverandering en energiebesparing
staan zowel bij de Europese Unie als de
Nederlandse overheid bovenaan de priori-
teitenlijst. Ook de duurzaamheid van ge-
bouwen wordt onder de loep gelegd, want
huizen, kantoren en winkels slokken
tussen de dertig en veertig procent van de
totale energie op. Afhankelijk van het
type gebouw zijn verwarming, ventilatie
en airco (VVA) verantwoordelijk voor tien
tot zestig procent van het totale energie-
verbruik van een pand. Alle reden dus om
betere energieberekeningen te vinden
voor bestaande en nieuwe gebouwen en
VVA. En zo meer accurate voorspellingen
te leveren voor innovaties in de bouw. 
In 2015 moet het energieverbruik in
nieuwe winkels, woningen en kantoren
met vijftig procent zijn verminderd. Dat
is de kern van het akkoord ‘Energie-

besparing nieuwbouw’, dat minister Ella
Vogelaar voor Wonen, Wijken en
Integratie en minister Jacqueline Cramer
van Ruimte en Milieu dit voorjaar met de
bouwwereld hebben ondertekend. In het
akkoord is ook het streven opgenomen
om in 2020 volledig energieneutrale
gebouwen op te leveren. 
Building Performance Simulation (BPS)
is de enige betrouwbare methode om het
energieverbruik van gebouwen en VVA te
voorspellen. Maar BPS is te beperkt om
innovatieve systemen (verwarming,
ventilatie en airconditioning) op geïnte-
greerde wijze te modeleren en simuleren.

zocht naar een manier om afzon-
derlijke BPS-modellen aan de hand van
computerprogramma’s aan elkaar te
koppelen. En zo alle innovatieve compo-
nenten in één co-simulatie bijeen te
brengen. Het kan volgens haar leiden tot
meer accurate data, zodat voorspellingen
over de totale energiehuishouding
betrouwbaarder worden.

Intensieve koppeling
Het softwareprototype dat
ontwikkelde, is gebaseerd op drie
bestaande simulatiemodellen: ESPr,
TRNSYS en EnergyPlus. Ieder voor zich
vormen deze BPS-modellen een
complexe mix van wiskundige vergelij-
kingen, data en numerieke algoritmes.

Een intensieve koppeling tussen de
systemen zou ideaal zijn, maar de hon-
derdduizenden coderingen van de drie
modellen maakten dat praktisch tot een
onmogelijke opgave.           koos daarom
voor verschillende koppelmethodes.
Waarbij het bovenal zaak was om de tijd-
schema’s van de modellen te synchro-
niseren, zodat alle data op vergelijkbare
wijze werden verwerkt.
Aan de hand van een aantal casestudies
met verwarming-, koel-, en ventilatie-
systemen werden de resultaten van het
prototype vergeleken met de uitkomsten
van een reguliere simulatiebenadering.
Uit deze evaluatie bleek dat co-simulatie
een verrijking is voor de ‘BPS-gereed-
schappen’. Het wordt mogelijk om
diverse aspecten van gebouwen te
modeleren en simuleren met de meest
geschikte ‘gereedschappen’. In verge-
lijking met de traditionele benadering is
co-simulatie functioneler en flexibeler in
het analyseren van het complete plaatje
van vernieuwende VVA-technologieën. 
Trãka benadrukt dat haar bevindingen
voornamelijk theoretisch van aard zijn en
zich richten op slechts één klein stukje
van de puzzel: verwarming-, ventilatie- en
airconditioningsystemen. Het proef-
schrift ‘Co-simulation for performance
prediction of innovative integrated
mechanical energy systems in buildings’

is opgebouwd uit theoretische analyses
en numerieke simulering. “De energie-
huishouding van een gebouw bevat ont-
zettend veel componenten die op elkaar
ingrijpen. En bij ieder gebouw gebeurt
dat anders. Er is geen eenduidig model of
wiskundig systeem waarmee het effect
van innovatieve systemen op het totale
energieverbruik van een gebouw valt te
voorspellen. Het onderzoek was wel-
iswaar gericht op het ontwikkelen van een
prototype, maar dat was niet het belang-
rijkste doel. Dat was vooral kennis
vergaren en aanbevelingen proberen te
vinden om co-simulatie te implemen-
teren.”
Hoewel de huidige BPS-modellen zeker
voldoen voor sommige toepassingen,
kent co-simulatie voordelen, meent Trcka.
Het maakt gebruik van vertrouwde BPS-
modellen die hun waarde hebben
bewezen, maar biedt ook ruimte om
verbeterde of nieuwe modellen in te
passen bij de introductie van nieuwe
bouwtechnologieën. 

Zonnecellen
De Servische onderzoekster kijkt bij 
co-simulatie vooral naar de toekomst.
Innovatieve producten -denk aan zonne-
cellen of generatoren- zullen straks
worden gebruikt om nieuwe en bestaande
gebouwen energiezuinig te maken. 
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TU/e scoort in nanotechnologie
DDee  kkoommeennddee  ttiieenn  jjaaaarr  mmooeett  hhoonnddeerrdd  mmiilljjooeenn  eeuurroo  ppeerr  jjaaaarr  wwoorrddeenn  ggeeïïnnvveesstteeeerrdd  iinn  nnaannoo--
tteecchhnnoollooggiiee..  DDiiee  aaaannbbeevveelliinngg  iiss  ttee  lleezzeenn  iinn  ddee  SSttrraatteeggiisscchhee  RReesseeaarrcchh  AAggeennddaa
NNaannootteecchhnnoollooggiiee,,  ddiiee  vvoorriiggee  wweeeekk  iiss  aaaannggeebbooddeenn  aaaann  mmiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr  HHooeevveenn
vvaann  EEccoonnoommiisscchhee  ZZaakkeenn..  UUiitt  hheett  rraappppoorrtt  bblliijjkktt  vveerrddeerr  ddaatt  ddee  TTUU//ee  ggooeedd  ssccoooorrtt  iinn  ddiitt
oonnddeerrzzooeekkssggeebbiieedd..  
DDee  ooppsstteelllleerrss  vvaann  hheett  rraappppoorrtt  --ddee  ssttiicchhttiinngg  vvoooorr  FFuunnddaammeenntteeeell  OOnnddeerrzzooeekk  ddeerr  MMaatteerriiee
((FFOOMM)),,  TTeecchhnnoollooggiieessttiicchhttiinngg  SSTTWW  eenn  hheett  nnaattiioonnaallee  nnaannootteecchhnnoollooggiieenneettwweerrkk  NNaannooNNeedd--
zziijjnn  bbaanngg  ddaatt  hheett  aaffllooppeenn  vvaann  NNaannooNNeedd  iinn  22001100  eeeenn  tteerruuggvvaall  zzaall  vveerroooorrzzaakkeenn  vvaann  ddee
nnaannootteecchhnnoollooggiiee  iinn  NNeeddeerrllaanndd..  HHeett  rraappppoorrtt  bbeevvaatt  ddaaaarroomm  ccoonnccrreettee  aaaannbbeevveelliinnggeenn  oomm
NNeeddeerrllaanndd  iinn  22002200  ttoooonnaaaannggeevveenndd  ttee  llaatteenn  zziijjnn  iinn  ddeezzee  tteecchhnnoollooggiiee..  DDaaaarrvvoooorr  iiss  dduuss
hhoonnddeerrdd  mmiilljjooeenn  ppeerr  jjaaaarr  nnooddiigg..  DDee  hheellfftt  zzoouu  ddoooorr  ddee  oovveerrhheeiidd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn  ooppggee--
bbrraacchhtt,,  eenn  ddee  rreesstt  oonnddeerr  mmeeeerr  ddoooorr  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn,,  kkeennnniissiinnsstteelllliinnggeenn  eenn  ddee  EEUU..  
ZZee  sseelleecctteeeerrddeenn  eeeenn  aacchhttttaall  tthheemmaa’’ss  wwaaaarroopp  mmooeett  wwoorrddeenn  iinnggeezzeett..  HHeett  ggaaaatt  oomm  vviieerr
kkeennnniissggeebbiieeddeenn  wwaaaarroopp  NNeeddeerrllaanndd  hheett  mmoommeenntteeeell  aall  ggooeedd  ddooeett,,  ttee  wweetteenn::  nnaannoommaattee--
rriiaalleenn,,  nnaannoobbiiootteecchhnnoollooggiiee,,  nnaannooffaabbrriiccaattiiee,,  eenn  eeeenn  oonnddeerrzzooeekksslliijjnn  mmeett  ddee  nnaaaamm
‘‘bbeeyyoonndd  MMoooorree’’  --ggeerriicchhtt  oopp  hheett  oonnttwwiikkkkeelleenn  vvaann  cchhiipptteecchhnnoollooggiiee  vvoooorrbbiijj  ddee  mmooggee--
lliijjkkhheeddeenn  vvaann  ddee  hhuuiiddiiggee  ssiilliicciiuummtteecchhnnoollooggiiee..  DDaaaarrnnaaaasstt  mmooeetteenn  ddee  ttooeeppaassssiinnggeenn
‘‘nnaannoommeeddiicciinnee’’,,  vvooeeddiinngg,,  eenneerrggiiee,,  eenn  sscchhoooonn  wwaatteerr  pprriioorriitteeiitt  kkrriijjggeenn..  
DDee  TTUU//ee  ssccoooorrtt  ggooeedd  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ddee  nnaannootteecchhnnoollooggiiee,,  zzoo  bblliijjkktt  uuiitt  hheett  rraappppoorrtt..  IInn
eeeenn  oovveerrzziicchhtt  wwaaaarriinn  nnaannoo--ggeerreellaatteeeerrddee  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeeppeenn  zziijjnn  ggeerraannggsscchhiikktt  nnaaaarr
hheett  aaaannttaall  ppuubblliiccaattiieess  iinn  ddee  ppeerriiooddee  22000000--22000077,,  ssttaaaann  mmaaaarr  lliieeffsstt  ddrriiee  EEiinnddhhoovveennssee
ggrrooeeppeenn  iinn  ddee  ttoopp  aacchhtt..  HHeett  ggaaaatt  oomm  ddee  ggrrooeeppeenn  vvaann  BBeerrtt  MMeeiijjeerr  ((SSTT,,  BBMMTT,,  ttwweeeeddee)),,
RRuuttggeerr  vvaann  SSaanntteenn  ((SSTT,,  zzeessddee))  eenn  RReennéé  JJaannsssseenn  ((SSTT,,  aacchhttssttee))..  OOookk  BBeerrtt  KKooooppmmaannss  vvaann
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  wwoorrddtt  iinn  hheett  ddooccuummeenntt  ggeennooeemmdd..  HHiijj  wwaass  lleeiiddeerr  vvaann  eeeenn  vvaann
ddee  wwoorrkksshhooppss  --  vvoooorr  hheett  ddeeeellggeebbiieedd  ‘‘bbeeyyoonndd  MMoooorree’’--  ddiiee  vvoorriigg  jjaaaarr  wweerrddeenn  ggeeoorrggaa--
nniisseeeerrdd  tteenn  bbeehhooeevvee  vvaann  ddee  iinnhhoouuddeelliijjkkee  iinnvvuulllliinngg  vvaann  ddee  SSttrraatteeggiisscchhee  RReesseeaarrcchh
AAggeennddaa  NNaannootteecchhnnoollooggiiee..

KKooeenn  SScchhuuuurrmmaannss  ssttuuddeeeerrddee  hhaallff  aauugguussttuuss
aaff,,  mmaaaarr  iinn  zziijjnn  ddaaggeelliijjkkss  lleevveenn  vveerraannddeerrddee
ddaatt  nniieett  vveeeell..  ZZiijjnn  bbaaaann  eenn  ssttaaggee  ssllootteenn
nnaaaaddllooooss  oopp  eellkkaaaarr  aaaann::  ““DDee  ooppddrraacchhtt  vvaann
mmiijjnn  aaffssttuuddeeeerrbbeeddrriijjff  wwaass  ttee  vveeeelloommvvaatttteenndd
oomm  bbiinnnneenn  hheett  hhaallff  jjaaaarr  aaffssttuuddeerreenn  ttee  kkuunnnneenn
aaffrroonnddeenn..  DDuuss  kkrreeeegg  iikk  eeeenn  jjaaaarrccoonnttrraacctt  aaaann--
ggeebbooddeenn  oomm  hheett  aallssnnoogg  aaff  ttee  mmaakkeenn..””  DDee
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa  ssttuuddeeeerrddee  aaff
bbiijj  EEllddooLLEEDD,,  eeeenn  EEiinnddhhoovveennss  bbeeddrriijjff  ddaatt  iinn  ddee
aaaannssttuurriinngg  vvaann  lleedd--vveerrlliicchhttiinngg  iiss  ggeessppeecciiaa--
lliisseeeerrdd..  ““ZZee  zzoocchhtteenn  eeeenn  ‘‘hhaannddiiggee’’  aaffssttuu--
ddeeeerrddeerr  mmeett  pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg,,  oommddaatt  hheett
ssyysstteeeemm  wwaaaarraaaann  zzee  wweerrkkeenn  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  iinn
pprroodduuccttiiee  mmooeett  wwoorrddeenn  ggeennoommeenn..  OOmmddaatt  iikk
hhiieerrvvoooorr  eeeerrsstt  mmttss  eenn  hhttss  hheebb  ggeeddaaaann,,  ddaacchhtt
JJaann  FFrriissoo  GGrroooottee,,  mmiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  aaaann  ddee
TTUU//ee,,  aaaann  mmiijj..””
EEllddooLLEEDD  vvrrooeegg  SScchhuuuurrmmaannss  eeeenn  aaaannssttuurriinngg  ttee
oonnttwwiikkkkeelleenn  vvoooorr  ccoommpplleexxee  vveerrlliicchhttiinnggss--
ssyysstteemmeenn,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  oonnddeerrddeelleenn  mmeett  eellkkaaaarr
kkuunnnneenn  ccoommmmuunniicceerreenn..  DDee  eexxaaccttee  ddeettaaiillss
mmaagg  hhiijj  nniieett  vveerrtteelllleenn,,  zzoollaanngg  hheett  pprroodduucctt  nnoogg
nniieett  ttee  kkoooopp  iiss..  ““MMaaaarr  jjee  mmooeett  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
ddeennkkeenn  aaaann  ddee  aaaannssttuurriinngg  vvaann  ddee  vveerrlliicchhttiinngg
vvaann  eeeenn  ggrroooott  kkaannttoooorrppaanndd..  DDaann  wwiill  jjee  ‘‘ss
aavvoonnddss  mmeett  éééénn  ddrruukk  oopp  ddee  kknnoopp  ddee  llaammppeenn
kkuunnnneenn  uuiittsscchhaakkeelleenn..  OOpp  ddaattzzeellffddee  mmoommeenntt
mmooeett  aauuttoommaattiisscchh  ddee  nnooooddvveerrlliicchhttiinngg
aaaannggaaaann..””
HHooee  mmeeeerr  eelleemmeenntteenn,,  ddeess  ttee  ccoommpplleexxeerr  ddee
aaaannssttuurriinngg..  ““WWaannnneeeerr  eerr  ttwweeee  oonnddeerrddeelleenn

mmeett  eellkkaaaarr  ccoommmmuunniicceerreenn,,  ddaann  iiss  ddaatt  ttee
oovveerrzziieenn..  JJee  hheebbtt  iimmmmeerrss  mmaaaarr  éééénn  vveerr--
bbiinnddiinngg..  MMaaaarr  wwaannnneeeerr  jjee  ttwwiinnttiigg  oonnddeerrddeelleenn
hheebbtt,,  hheebb  jjee  eeeenn  ccoommpplleexx  nneettwweerrkk..””  OOmm  hheett
pprroobblleeeemm  bbeehhaappbbaaaarr  ttee  hhoouuddeenn,,  oonnttwwiikkkkeellddee
SScchhuuuurrmmaannss  eeeenn  aaaannssttuurriinngg  vvoooorr  eeeenn
ggeeddeeeellttee  vvaann  hheett  ssyysstteeeemm..  ““VVaannuuiitt  ddiiee  bbaassiiss
wweerrkk  iikk  nnuu  vveerrddeerr..””  EEeenn  bbeellaannggrriijjkk  oonnddeerrddeeeell
vvaann  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerrwweerrkk  wwaass  hheett  ccoonnttrroolleerreenn  ooff
zziijjnn  oonnttwweerrpp  ffoouuttllooooss  wwaass..  ““DDaatt  iiss  wwaaaarr  ddee
vvaakkggrrooeepp  ‘‘OOnnttwweerrpp  eenn  aannaallyyssee  vvaann
ssyysstteemmeenn’’,,  wwaaaarr  iikk  bbeenn  aaffggeessttuuddeeeerrdd,,  ggooeedd  iinn
iiss..  ZZiijj  oonnttwwiikkkkeelleenn  aannaallyysseessooffttwwaarree  oomm
ssyysstteemmeenn  ttee  ddoooorrzzooeekkeenn  oopp  ffoouutteenn..  OOmm  ddaatt  ttee
ddooeenn,,  mmooddeelllleeeerr  jjee  jjee  ssyysstteeeemm  eenn  rreekkeenn  jjee  hheett
hheelleemmaaaall  ddoooorr..””  VVoooorr  ddee  aannaallyyssee  vvaann  zziijjnn  aaaann--
ssttuurriinngg  mmooeesstt  SScchhuuuurrmmaannss  wwiisskkuunnddiiggee  ttrruuccss
bbeeddeennkkeenn::  ““DDee  vveerriiffiiccaattiiee  wwaass  vvrriijj  hheeffttiigg,,  hheett
ssyysstteeeemm  wwaass  eerrgg  ggrroooott..  HHeett  ddoooorrrreekkeenneenn
kkoossttttee  ddee  ccoommppuutteerr  vveeeell  ttiijjdd  eenn  ggeehheeuuggeenn..
SSoommss  ttee  vveeeell,,  iikk  hheebb  oopplloossssiinnggeenn  mmooeetteenn
zzooeekkeenn  oomm  ddee  vveerriiffiiccaattiiee  hhaanntteeeerrbbaaaarr  ttee
hhoouuddeenn..””  DDaatt  zziijjnn  wweerrkk  ssttrraakkss  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt
iinn  eeeenn  pprroodduucctt  vvaann  EEllddooLLEEDD,,  sspprreeeekktt
SScchhuuuurrmmaannss  aaaann::  ““HHooeevveeeell  aaffssttuuddeeeerr--
vveerrssllaaggeenn  vveerrddwwiijjnneenn  eerr  nniieett  iinn  eeeenn  llaa??  IIkk
wweeeett  zzeekkeerr  ddaatt  eerr  nnoogg  iieettss  mmeeee  ggeebbeeuurrtt..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

zijn. Bijvoorbeeld als ik aan het fietsen
ben, maar in gedachten ben of om me
heen aan het kijken ben en niet eens
doorheb dat ik hard aan het trappen ben.”
Ze vervolgt: “De manier waarop je jouw
lichaam in het dagelijks leven ervaart,
staat in contrast met hoe het in de tissue
engineering wordt bekeken. Je bent je
vaak op enige manier bewust van je lijf,
maar dat is zelden in de vorm van een
object. En als het al in de vorm van een
object is, is dat altijd in een soort
mixvorm. Als je bijvoorbeeld in je vinger
snijdt, dan maak je dat schoon en plakt er
een pleister op, maar het doet ook zeer.”
Derksen betoogt bovendien dat lichame-
lijkheid in een sociale context ontstaat.
“Op dit moment is het in de mode dat
mannen zich helemaal scheren en niet
behaard zijn. Lichaamsbeharing wordt
haast als iets vies ervaren. Of je je
lichaam als schoon of vies ervaart, hangt
ook af van de sociale context waarin je
leeft. Dat hoeft niet eens heel bewust te
zijn.”

Sociale context
Deze sociale context omvat ook technolo-
gische ontwikkelingen vertelt Derksen:
“Als je technieken ontwikkelt om bijvoor-
beeld in te grijpen bij het ongeboren
kind, dan is het heel moeilijk voor ouders
om daar nee tegen te zeggen. Het is niet
zo dat je iets ontwikkelt en dat ouders dan
vrijblijvend kunnen kiezen. Je wilt als
ouders graag iets doen. Je hebt de neiging
om te handelen en alle middelen te
gebruiken die voorhanden zijn. Voor
artsen geldt dat ook. Het is moeilijk om te
zeggen ‘nu is het moment gekomen om
te stoppen’.”
Derksen heeft tijdens haar onderzoek
vragen gesteld als ‘welke normen spelen
een rol in tissue engineering?’ en ‘welke
keuzes worden gemaakt en welke rich-
tingen worden gekozen?’ en ‘wat zouden
die keuzes voor effecten kunnen
hebben?’ “Mijn doel was om aan te geven
dat je als ingenieur zelf aan de slag moet
met deze vragen”, vertelt Derksen. “Zij
hoeven niet het antwoord te geven op die
vragen, maar moeten daarover wel de dis-
cussie aangaan met patiënten, patiënten-
organisaties, artsen en anderen in de

maatschappij.”
Derksen geeft toe dat dit heel lastig kan
zijn voor ingenieurs. Ze vertelt dat ze wel
eens de opmerking heeft gekregen: “Ik
heb juist een technisch vak gekozen om
hier niet mee bezig te zijn.” Derksen stelt
juist dat het andersom is: “Als je op zo’n
technische manier met het menselijk
lichaam bezig bent, moet je juist de mens
heel duidelijk in beeld houden. Dat kan
koudwatervrees geven bij ingenieurs,
maar het kan het werk ook veel fascine-
render maken, omdat je je juist hierdoor
realiseert dat het kleine aspect waarnaar
jij onderzoek doet zo’n impact in het
leven van een ander kan hebben.”
Derksen zegt dat een nieuwe techniek
moet worden ingebed in een systeem,
een infrastructuur. Een auto functioneert
niet zonder benzinestations, wegen,
garages, fabrieken. Die omgeving geeft
ook weer vorm aan wat die auto kan
betekenen. Derksen: “Dat zie je bij tissue
engineering ook. Ze hebben daar men-
selijk materiaal nodig. Ook in de onder-
zoeksfase. Ze gaan contacten aan met zie-
kenhuizen om celmateriaal van patiënten
te krijgen. Dat kun je op verschillende
manieren doen. En hoe je dat vormgeeft,
is ook weer een normatieve praktijk.
Vraag je bijvoorbeeld altijd toestemming
aan individuele patiënten, ook als je
anoniem materiaal gebruikt?”
Derksen tenslotte: “Het gebeurt in de
praktijk al wel, maar het zou goed zijn 
als in het onderwijstraject technische en
maatschappelijke vragen niet teveel
gescheiden worden. Dat je je altijd blijft
afvragen wat het betekent als je een
techniek in de praktijk gaat gebruiken. En
dat je dit dan niet vanuit je eigen fantasie
beantwoordt, maar ook echt gaat onder-
zoeken bij mensen die daar ervaring mee
hebben. Dat vraagt om een andere soort
onderzoekspraktijk. Waarmee je minder
alleen in het lab bezig bent en meer in
een grotere context.”/.

Op 28 oktober verdedigt Derksen haar proefschrift
‘Engineering Flesh, Towards professional responsi-
bility for ‘lived bodies’ in Tissue Engineering’.

verantwoordelijkheid?

Co-simulatie leent zich bij
uitstek om het effect van deze
toekomstige en onbekende com-
ponenten te voorspellen zodra ze
op de markt komen. Volgens
Trãka een van de redenen
waarom ze slechts enkele
casestudies in haar onderzoek
opnam. “Ik had weinig praktijk-
voorbeelden voorhanden.”
Co-simulatie is een tijdrovend
proces en daarom niet wijd-
verbreid onder beroepskrachten
in de bouwwereld. “Het gaat om
een kleine markt. En die is voor
professionele softwareontwik-
kelaars commercieel niet inte-
ressant genoeg om zich erin te
verdiepen”, aldus Trãka. 
Trãka blijft komende jaren als
postdoc verbonden aan de TU/e.
Het staat voor haar vast dat
politieke en economische
belangen het gebruik van co-
simulatie zullen bevorderen.
“We weten dat de energiecon-
sumptie zodanig groeit dat we
het stijgende verbruik niet met
besparende middelen kunnen
compenseren. Energieneutrale
gebouwen zijn dus niet toe-
reikend. We moeten op langere
termijn woningen, winkels en kantoren
bouwen die energie opleveren. 
Co-simulatie kan een belangrijk
gereedschap zijn om dat te bereiken.”/.

PPrroommoovveennddaa  MMaarriijjaa  TTrrcckkaa..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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8/ Advertenties

Functieprofiel:
De New Product Development afdeling is, in
samenwerking met o.a. marketing/sales en 
productie, verantwoordelijk voor het traject van
idee t/m de opschaling van zowel nieuwe 
producten als processen. Voor de implementatie
van een aantal grotere projecten zoeken we een
ervaren procestechnoloog, die het een uitdaging
vindt de vertaalslag te maken van de informatie
verkregen o.a. van de Friesland Foods Corporate
Research & Development naar de verschillende
boter en melkpoeder fabrieken.
Uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
daarbij zullen zijn:
• Leiden van procesoptimalisatie projecten voor

zowel de melkpoeder- als boter en boterolie-
bereiding

• Onderzoeken en analyseren van onderzoeks-
gegevens

Procestechnoloog die een actieve rol vervult in New Product Development

Friesland Foods Butter produceert, ontwikkelt en vermarkt boter- en boterolieproducten,
melkpoeders en karnemelkpoeders met name voor de industriële markten. Boter- en
boterolieproducten worden verwerkt in talloze voedingsmiddelen: van roomijs, brood,
banket en snoep tot chocolade. Melkpoeder is een onmisbaar bestanddeel van honderden producten.
In Lochem wordt melkpoeder gemaakt voor consumptie en voor toepassing als ingrediënt in de voedingsmiddelen-
industrie. Binnen Friesland Foods Butter werken 190 mensen.

Food, Technology, Nutrition & Health

www.nutri-akt.nl

Woerden  –  0348 460 080
Wageningen  –  0317 420 613
office@nutri-akt.nl

• Bijhouden en beoordelen van technologische 
ontwikkelingen en relevante octrooien in de markt

• Coördineren van proces innovatie onderzoek
binnen Friesland Foods Butter, Corporate Research
en/of externe onderzoeksinstituten

Profiel kandidaat:
• Academische opleiding
• Gedegen kennis van levensmiddelen- en of zuivel-

fysica en processen welke van toepassing zijn bij 
de bereiding van boter en melkpoeders

• Ervaring in het werken in multidisciplinaire 
projectteams en projectmanagement

• Goede Engelse spreek -en luistervaardigheid

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Renée Hoogenboom op telefoon-
nummer 0317-420613 of  06-10944438 of stuur uw
CV naar r.hoogenboom@nutri-akt.nl 

Als je NS zegt, denkt iedereen aan treinen. Maar NS is veel meer dan dat. Want welk bedrijf 

staat in de top 10 van de vastgoedbranche? Vormt een van de grootste retail- en horecaketens 

van Nederland? En is actief als internationale bouwonderneming? Ook dat is NS. Deze veel-

zijdigheid maakt ons tot een aantrekkelijke werkgever voor talenten die willen doorgroeien 

naar de functie van manager of professional. NS organiseert een Talent Clinic voor bijna 

afgestudeerde wo-studenten of starters met maximaal een jaar werkervaring. Ben je op zoek 

naar een traineeship in onder andere ICT, Inkoop, Logistiek, Marketing, P&O of Techniek? 

Dan is dit voor jou een mooie kans om in één dag te ontdekken wat NS in huis heeft. Het is 

bovendien de kortste weg om aan de weet te komen of jij kunt starten in ons Jong Talent 

Programma. Dus zorg dat je er bij bent. Schrijf je nu in op www.nstalentclinic.nl

NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
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Didactische scholing/DPO
Presenteren theatervaardigheden
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze
op het toneel zetten de aandacht van het
publiek te trekken en die vast te houden.
Hoeveel een publiek van een college of
voordracht onthoudt hangt af van een
aantal aspecten:
- inhoud: structuur, opbouw, spreek-
schema’s, omgaan met hulpmiddelen
- expressie: houding, lichaamstaal,
gebaren, stem, mate van (ont)spanning
- relatie: contact maken en houden, hier-
en-nu-aanwezig zijn.
In de training ‘Presenteren met behulp
van Theatervaardigheden’ bekwamen
docenten zich in voorgaande aspecten.
Afhankelijk van ieders leerwensen wordt
dieper op een bepaald aspect ingegaan.
De training wordt gegeven op vrijdag 21
en 28 november 2008 van 9.30 uur tot
17.30 uur. Deze masterclass wordt, met
groot succes, vijf keer per jaar vanuit
Didactische scholing/DPO aangeboden.
Aan iedere aflevering kunnen zeven
deelnemers deelnemen. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij
Harry van de Wouw (toestel 3126).
Aanmelding kan per telefoon (toestel
2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of
via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

Opzetten en verzorgen van
hoorcolleges
Wie het middel hoorcolleges beter wil
leren bedienen, kan terecht bij de cursus
‘Opzetten en verzorgen van hoorcolleges’
op donderdag 20 november en donder-
dag 4 december 2008 van 9.00 tot 17.00
uur. De cursus richt zich op ervaren
docenten die colleges verzorgen. In de
cursus komen in twee dagen vragen aan
de orde als:
- hoe bouw ik een goed verhaal op?
- hoe doseer ik de informatie in de tijd
en hoeveel stof kan ik behandelen?
- hoe maak ik mijn presentatie afwisse-
lend en aantrekkelijker?
- wat behandel ik in het college en wat in
andere werkvormen?
- hoe bevorder ik dat studenten thuis de
stof bijhouden?
- hoe zorg ik dat mijn toehoorders actief
betrokken zijn bij mijn colleges?
- wat als mijn colleges worden opgeno-
men voor internet?
Deelnemers werken intensief in een klei-
ne groep. Men is vooral zelf actief, onder
meer door het presenteren en bijstellen
van delen uit het eigen college.
Ervaringen en ideeën worden uitgewis-
seld.
Nadere informatie is te verkrijgen bij
Willem van Hoorn (telefoon 4237).
Aanmelding kan per telefoon (telefoon
2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of
via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing). 

CEC
Groepsabonnement tijdschrift
Onze Taal
Voor personeelsleden die geïnteresseerd
zijn in de Nederlandse taal bestaat de
mogelijkheid mee te doen met het TU/e-
groepsabonnement op het tijdschrift
‘Onze Taal’. De kosten voor een jaarabon-
nement (10 nummers) bedragen 13 euro
(normaal: 24 euro).

Bezorging geschiedt via de interne post
op uw TU/e-adres. 
Opgeven vóór 1 november bij Anneliese
Vermeulen-Adolfs via e-mail
(A.E.G.Vermeulen@tue.nl) met vermel-
ding van naam en TU/e-adres. Begin
2009 krijgt u dan een betalingsverzoek
toegestuurd.

Brandweer
Vrijwilligers gezocht voor 
K3-concert
De TU/e-brandweer is op zoek naar vrij-
willigers die tijdens het K3-concert op de
TU/e-campus, op zondag 19 oktober, de
handen uit de mouwen willen steken. De
minimale leeftijd is zestien jaar. Voor
info of om je aan te melden, mail naar
brandweer@tue.nl. 

Promoties
Ir. L.J.M. Jacobs verdedigt op vrijdag 10

oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Carbon Dioxide as a
Sustainable Means to Control Polymer
Foam Morphology’. Jacobs promoveert
aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
J.T.F. Keurentjes.

J. Byrka MSc verdedigt op maandag 13
oktober 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 ‘Randomized
Approximation Algorithms: Facility
Location, Phylogenetic Networks, Nash
Equilibria’. Byrka promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotoren zijn: prof.dr. K..I. Aardal en
prof.dr. M.T. de Berg.

U. Khalique verdedigt op maandag 13
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Polarization based
Integration Scheme (POLIS)’. Khalique
promoveert aan de faculteit Elektro-
techniek. De promotor is prof.dr.ir. M.K.
Smit.

K.I. Kim verdedigt op dinsdag 14 oktober
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘False Discovery Rate Procedures
for High-dimensional Data’. Kim promo-
veert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr. P.L.
Davies.

Ir. R. Willems verdedigt op dinsdag 14
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Single molecule con-
ductance’. Willems promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotor is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

P.A.P. Geelen verdedigt op woensdag 15

oktober 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 ‘“Light switchable
coatings’. Geelen promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn: prof.dr.ir. L. Klumperman
en prof.dr. D.M. Haddleton.

Ir. F. Beeftink verdedigt op woensdag 15
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in het
Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘Time to be Creative?
Self-Regulation of Time in Creative
Professions’. Beeftink promoveert aan de
faculteit Technologie Management. De
promotoren zijn prof.dr. C.G. Rutte en
prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand.

Ir. M. van Aartrijk verdedigt op maandag
20 oktober 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 ‘Dispersion of inertial
particles in stratified turbulence’.Van
Aartrijk promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr. H.J.H. Clercx.

Ir. A.J. Flikweert verdedigt op woensdag
22 oktober 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 ‘Spectroscopy on Metal-
Halide Lamps under Varying Gravity
Conditions’. Flikweert promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. G.M.W.
Kroesen en prof.dr.ir. M. Haverlag.

W. Zhu verdedigt op donderdag 23 okto-
ber 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 ‘Bounded Rationality and Spatio-
Temporal Pedestrian Shopping
Behaviour’. Zhu promoveert aan de
faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr. H.J.P. Timmermans.

Afscheid
Na een dienstverband van meer dan
twintig jaar aan de TU/e gaat Dick
Klepper, faculteit Scheikundige Techno-
logie, met ingang van 1 november 2008
met pensioen.
Dick stelt het bijzonder op prijs indien u
bij zijn afscheidsreceptie aanwezig kunt
zijn. Deze receptie vindt plaats op vrijdag
24 oktober 2008, 16.00 uur, pantry en
kantine Helix gebouw. Ik nodig u van
harte uit om samen met Dick op 24
oktober het glas te heffen.
Paul Scholte, directeur bedrijfsvoering
faculteit Scheikundige Technologie

Wiskunde & Informatica
Algemeen Wiskunde Colloquium
Tuesday October 21, 2008, 15.30-17.00
hrs, HG 6.29
De colloquiumcommissie wil u van harte
uitnodigen voor het eerste algemeen wis-
kundecolloquium van het nieuwe acade-

mische jaar. Het colloquium zal dit jaar
een andere opzet hebben dan voorgaan-
de jaren. De hoofdvoordracht is, net als
anders, een voordracht voor breed wis-
kundig publiek, maar zal er steeds op
gericht zijn twee vakgebieden uit de wis-
kunde aan elkaar te koppelen. Op het
eerste colloquium zullen dit de toegepas-
te analyse en de statistiek zijn. Na de
hoofdvoordracht zal er in een co-referaat
worden ingegaan op de connecties tus-
sen beide vakgebieden. Daarnaast staat
er een korte voordracht van vice-decaan
Arjeh Cohen op het programma en zul-
len de probleem-oplossers onder ons aan
hun trekken komen tijdens de presenta-
tie van enkele open problemen.
Programma
15:30 Ontvangst met koffie/thee 
15:35 Mededelingen door Arjeh Cohen
15:45 Twee wiskundige problemen
16:00 Hoofdvoordracht Frank den
Hollander (Universiteit Leiden en EUR-
ANDOM)
16:50 Co-referaat
17:05 Borrel

Tint
Ken je karakter; enneagram
weekend
Het enneagram is een methode die
werkt met negen karaktertypen en hun
varianten. Het helpt je om je eigen per-
soonlijkheid beter te leren kennen en
zicht te krijgen op vragen als: Wie ben
ik?; Welke dynamiek is er in mijn leven?;
Wat maakt mij onvrij?; Wat geeft mij
perspectief?
Het uitgangspunt van het enneagram is
dat ieder mens uniek is, maar toch tot
een bepaald persoonlijkheidstype
behoort. Elk type heeft zijn eigen drijf-
veer en een eigen manier om zichzelf en
de wereld waar te nemen, ook wel ‘pas-
sie’ genoemd. Deze verborgen passie
kennen is de eerste stap tot zelfkennis.
Zij is het namelijk die jouw leven in
sterke mate bepaalt. Ze kan je meeslepen
of juist de weg naar echte volwassenheid
wijzen.
Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 novem-
ber, op vrijdag tot 18.00 uur en op zater-
dag tot 17.00 uur, Kasteel Gemert. Door:
Elisabeth Fricker, Martin van Moorsel en
Arnoud Rigter. Kosten: twintig euro
(studenten), vijftig euro (geen-studenten)
incl. overnachting en maaltijden.
Opgeven voor 20 oktober op tint@tue.nl

Wereldmaaltijd
De voedselverdeling is niet evenredig: In
het westen wordt voedsel weggegooid,
terwijl er in andere delen van de wereld
honger geleden wordt. De
Wereldmaaltijd is een lekker en voed-
zaam driegangendiner, waarbij de hoe-
veelheid ingrediënten wordt gebruikt die
beschikbaar zou zijn als de productie
wereldwijd eerlijk verdeeld zou worden.
Wie een karig maal verwacht zal zich ver-
bazen over de grote hoeveelheid smake-
lijke voeding die op tafel verschijnt! En
dat is meteen ook één van de doelen van
de Wereldmaaltijd: het wegnemen van
het hardnekkige idee dat de aarde niet
genoeg voedsel zou voortbrengen om
ruim zes miljard mensen dagelijks een
volwaardige maaltijd voor te zetten. Na
het eten wordt de film We feed the world
getoond, een indrukwekkende documen-
taire die het verhaal verteld over ons eten
voordat het op de schappen ligt in de

supermarkt. Op donderdag 16 oktober.
Opgeven: voor 15 oktober via tint@tue.nl

PhD Energy efficiency of light sources
(V34.320), Elementary Processes in Gas
Discharges, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2000 t/m 2558 euro).

PhD Laser spectroscopy (V34.321),
Elementary Processes in Gas Discharges,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000 t/m
2558 euro).

PhD Numerical modeling of transient
discharges (V34.322), Elementary
Processes in Gas Discharges, department
of Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).

PhD in Philosophy and Technology
(V39.464), Section of Philosophy and
Ethics of Technology, department of
Technology Management (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).

PhD position in Creative Design - I
(V51.063), the User Centered
Engineering group, department of
Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).

PhD position in Creative Design - II
(V51.064), the User Centered
Engineering group, department of
Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).

Cursusondersteuner (V83.068), Dienst
Personeel en Organisatie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1714 t/m 2383 euro).

Administrateur (V84.021), dienst
Financiële en Economische Zaken (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 8 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2220 t/m 2966 euro).

Ontwikkelaar Digitale Bibliotheek
(V86.017), Bibliotheek en Informatie-
voorziening (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2330 t/m 3678 euro).

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

Algemeen

Mensen

Faculteiten

Vacatures
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“Met een BSA leer je studenten 
niet om zelfstandig te zijn”

Harm Gijselhart, Arno Haverkamp en
Twan Kamp zijn vierdejaars studenten
Elektrotechniek. Vorig jaar hadden ze
een bestuursbeurs om het bestuur van
studievereniging Thor te bemannen. Als
de nasleep daarvan achter de rug is,
proberen ze het aantal studie-uren weer
op te schroeven naar 35 uur per week. 

In de propedeuse studeerden ze veertig
uur. “Alleen al omdat de colleges 39 uur
in beslag nemen”, vertelt Gijselhart.
“Nominaal studeren in het eerste jaar is
moeilijk. Van onze lichting haalden drie
van de zestig studenten de propedeuse
nominaal. Een achterstand inhalen is
bijna onmogelijk, je kunt hooguit één vak
overdoen. Dus halen de meeste studenten
hun P later.” 
Kamp: “Voor de meerderheid is de P
zwaar, want de stof is pittig en wordt snel
behandeld. Je hebt opeens veel meer con-
tacturen dan voorheen met daarnaast nog
het huiswerk. Je wordt aan je lot over-
gelaten, je bent vaak extra tijd kwijt aan
reizen et cetera et cetera. En omdat de
vakken in het begin vaak theoretisch/wis-
kundig zijn, raken veel studenten door dit
totaalplaatje gedemotiveerd.”
Haverkamp: “En je wilt ook sporten en
sociale activiteiten doen, naast je bijbaan,

want van de studiefinanciering kan ik
alleen mijn kamer betalen. Bovendien
heb je de verplichte niet-technische
vaardigheden, die bovenop de echte

studie komen en gekoppeld zijn aan
Elektrotechniekprojecten. Zo moet je 
een keer voorzitter zijn, notulen maken,
meerdere malen presenteren, eind-
verslagen schrijven en interviewen. Dit
kost allemaal erg veel tijd.”
Gijselhart: “Je moet ook leren om zelf-
standig te werken en zelf verantwoor-
delijk te zijn. Dat is wennen, maar wel
goed. Met een BSA leer je studenten niet
om zelfstandig te zijn, maar straf je ze en
je ontneemt ze bovendien de kans om
zich te herstellen. Trouwens, de meeste
studenten vertrekken uit eigen beweging.
Als je toch doorgaat, is dat je eigen verant-
woordelijkheid, ook financieel.”
Haverkamp: “Een deel heeft gewoon de
verkeerde keuze gemaakt, die gaat bij-
voorbeeld de rest van het jaar werken en
het jaar daarop een andere studie doen.
Hetzij aan de universiteit, of elektro aan
het hbo, waarnaar wij makkelijk kunnen
overstappen.”
Kamp: “De studie gaat ervan uit dat je
fulltime moet en kunt studeren om
nominaal te lopen. Dit is, gezien de
belangrijke dingen die buiten het
studeren te doen zijn, te idealistisch.
Nominaal lopen is hierdoor helaas een
grote uitzondering in plaats van regel.” 

“Nominaal stu
veel dis

In het tweede jaar haalde Eva Deckers,
nu vijfdejaars ID-studente, de veertig
uur ruim. “We moeten bij ID veel dingen
echt maken en dat kost veel tijd. In het
eerste jaar ben je veel op de TU/e, je
moet de mensen leren kennen en
wennen aan het onderwijssysteem.”

Deckers rondde haar bacheloropleiding
bij Industrial Design nominaal af. Een
achterstand inhalen, is lastig, weet ze.
Deckers: “Je krijgt de dertig punten voor
het geheel en niet per onderdeel. Dus je
kunt niet ‘rekenen’ om op een voldoende
uit te komen. Soms kun je een onvol-
doende assignment overdoen, maar je
hebt het met de andere opdrachten al
druk genoeg.”
Van de honderdtwintig eerstejaars die
met Deckers begonnen, haalde ongeveer
een derde zijn P nominaal; ze schat dat er
van haar lichting nu 25 aan hun master
bezig zijn. Belangrijkste redenen voor de
grote uitval is volgens Deckers het onder-
wijssysteem: “Niemand zegt wat je moet
doen en dat ligt niet iedereen. Het vereist
veel discipline en een bepaalde persoon-
lijke ontwikkeling, dat zie je goed bij
studenten die een half jaar extra doen.
Wie structuur wil, moet hier niet zijn,
tenzij je die zelf creëert. Bovendien
moet je goed zijn in veel verschillende
dingen.”
Invoering van een BSA zou sommigen
volgens Deckers een zetje extra kunnen
geven. “Maar anderen lijken het niet heel erg
te vinden om een half jaar over te doen. Voor
sommigen is het misschien ook juist goed.

“Verschoolsing is beter dan studenten laten bungelen”
Volgens Hans Deuss, studieadviseur bij
Scheikundige Technologie, hoeft de
politiek zich geen zorgen te maken over
de studie-inzet van onze bètastuden-
ten, die halen hun norm ruimschoots.

Deuss: “Bij de begroting van de studie-
belasting gaan we uit van de norm-
student, een fictie die niet bestaat. Zo
iemand haalt al zijn tentamens in 36
weken per jaar. Met een nominale studie-
last van 1680 uur per jaar zou hij dus
bijna 47 uur per week aan de bak moeten.
Dat haalt natuurlijk niemand. Maar met
een gemeten besteding van tegen de
tachtig procent van die norm doen ze het
helemaal niet slecht. En met de intro-
ductie van OGO is de weeklast alleen
maar zwaarder geworden. Er is toen
amper gesnoeid in de theorie en de extra
OGO-’verplichtingen’ krijgen nu een
onevenredig grote prioriteit, mede door
de sociale druk.”
Circa dertig procent van de eerstejaars
studenten stopt vroeg of laat; soms zelfs
veel te laat, als onzichtbaar slachtoffer
van het vrijblijvend studieadvies. De
belangrijkste oorzaken daarvan: een
verkeerd beeld van het vak, een verkeerde
studiehouding en een verkeerde inschat-
ting van het eigen talent. Deuss:
“Scheikunde aan de TU/e is heel wat
anders dan op het vwo, waar het lang niet
zo abstract, wiskundig en natuurkundig
is. Bovendien zijn de leerlingen daar niet
uitgedaagd maar lui gemaakt; vooral de
intelligentste. Anderzijds schrik je van de
examencijfers waarmee ze soms onze
kant op durven komen. En dat steeds
vaker met het NG-profiel, dat te roos-
kleurige verwachtingen wekt over hun
bèta-aanleg. De voorlichting op het vwo is
op dit punt belabberd. De onze is
trouwens niet veel beter.”
Deuss pleit voor een intensievere studie-
begeleiding: “Dat mag dan ‘verschool-
sing’ heten, ik vind dat beter dan ze laten
bungelen. Zo verzorgt in Cambridge elk
college intensieve ‘schoolse’ tutorials,
maar daar heb ik nog nooit iemand horen

klagen over inperking van de ‘academi-
sche vrijheid’. Verder ben ik voor een
bindend studieadvies, een kromme uit-
drukking voor de officiële term ‘afwij-
zing’. Elke student krijgt een heel jaar om
zijn geschiktheid te bewijzen. Als dat niet
lukt, zeg ik niet dat hij ongeschikt is,
maar dat hij ons er niet van heeft kunnen
overtuigen geschikt te zijn. Vergelijk het
met een tijdelijke aanstelling van een jaar,
tijd genoeg om te bewijzen wat je waard
bent. Dat we in Eindhoven nog steeds
zonder zitten, zegt overigens veel over
gezag en overtuigingskracht van het
management.” 
Deuss is een groot tegenstander van
bijbanen, want studenten hebben al hun
tijd nodig voor de fulltime studie. Volgens
hem kun je sowieso beter lenen dan
onder studietijd bijverdienen: “Voor elke
dag die je klust ten koste van je studie,
studeer je een dag later af; dat betekent
een dag minder ingenieurssalaris; en

ingenieurs verdienen meestal meer dan
klussers.” 
Een studieachterstand inhalen is volgens
Deuss extreem lastig, want studeren aan
een bètafaculteit is net bergbeklimmen:
“Je kunt geen stap overslaan. Het
volgende vak kan niet zonder het vorige.
Een eerstejaars die begint met een paar
maandjes stappen in plaats van studeren,
verknalt daarmee zijn hele propedeuse-
jaar. Met zelfstudie is dat haast niet meer
in te halen, ondanks de mooie uitvinding
van het videocollege.” 
Maar de student die geschikt en gemoti-
veerd is voor zijn studie wordt in Eind-
hoven echt niet overbelast. Onder-
belasting is soms een groter probleem.
Deuss: “Allerlei perverse OER-regels
werken studievertragend. Iets te weinig
punten in je eerste jaar? Dan mag je geen
tweedejaars practica doen. Je propedeuse
niet binnen twee jaar? Dan mag je geen
postpropedeusevakken meer doen. Stuur
dan liever iemand netjes en bijtijds weg!
Studenten betalen het volle collegegeld,
maar mogen soms maar voor de helft
studeren. Het is vast allemaal bedoeld als
stimulans, maar werkt in de praktijk
contraproductief.”
Ook aan de onderwijsorganisatie valt nog
heel wat te verbeteren. Deuss: “Wij laten
ongegeneerd iemand in het tweede jaar
instromen met nog de helft aan eerste-
jaarsvakken op de rol, zonder dat we de
roosters van die twee jaren behoorlijk op
elkaar afstemmen. We moesten jarenlang
knoeien met een lintminor vóór we
empirisch ontdekten dat dit niet werkt.
We pesten onze studenten met een BaMa-
knip die voor doorstromers alleen maar
zinloos remmend werkt. En de energie
die we steken in ongein als honors- en
star-program kan het reguliere onderwijs
veel beter gebruiken: adviseer het talent
liever om summa cum laude af te
studeren.”  Deuss verzucht: “De TU/e
vindt zich de kampioen van ontwerp-
gericht onderwijs, maar onderwijsgericht
ontwerpen moeten we nog leren.”

Harm Gijselhart (boven), Twan Kamp (linksonder)
en Arno Haverkamp (rechtsonder).

Hans Deuss

Eva D
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men: je kunt geen stap overslaan”
/Gerard Verhoogt
an Overbeeke
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it de studentenmonitor van het
ndt minister Ronald Plasterk. Dat
week zijn, vindt ook TU/e-rector
et het rendement van de studie
lege van Bestuur van de TU/e wil
n bindend studieadvies (BSA). Is
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Maar een BSA is ook moeilijk omdat de
beoordeling bij ID redelijk subjectief is: je
kunt alle vakken halen, maar toch niet
slagen omdat je eindpresentatie onvol-
doende is, die is cruciaal.”

Studentenvakbonden: 
Liever intakegesprekken en de juiste marketing

Lisa Westerveld, voorzitter van de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb),
heeft de nodige kanttekeningen bij de
plannen van minister Plasterk.

“Plasterk wil het aantal studie-uren voor
wo-studenten -nu gemiddeld 33 uren-
opvoeren en de bijbanen terugbrengen,
naar tien uur per week. Dan hebben stu-
denten een meer dan 44-urige werkweek,
aan studie én een bijbaan. Maar gemid-
deld studeren bètastudenten in het wo al
35 uur per week.” 
35 tot 40 uur studeren vindt de LSVb een
reële eis, mits contacturen echt nuttig
zijn en studenten meer worden uit-
gedaagd. Je gaat dan wel naar een
werkweek van 50 uur of meer; dat gaat
ten koste van het studentenleven, com-
missiewerk, vrijwilligerswerk, sportactivi-
teiten, et cetera. “Daar hebben we een
dubbel gevoel bij. We stellen hier dan ook
een tweede voorwaarde aan: de studie-
financiering moet anders, zodat studen-
ten minder bij hoeven te werken.”
Merel van Wanrooij, voorzitter van het
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en
derdejaars Technische Bedrijfskunde aan
de TU/e, vertrouwt op het ECTS-systeem,
waarbij voor elk studiepunt een aantal
studie-uren staan. “Studenten moeten het
per semester bekijken. De een zal meer
tijd nodig hebben dan de ander om zijn
studiepunten te halen. Dat kunnen stu-
denten zelf goed bepalen. Dat veronder-
stelt wel dat de docenten een goede
inschatting maken van het aantal studie-
uren en -punten. Ook een bijbaan is de
verantwoordelijkheid van de student, die
moet zelf inschatten of dat kan.
Studenten moeten hun eigen keuzes
maken en daar de verantwoordelijkheid
voor nemen. Als een bijbaan niet kan,
moet je het gewoon niet doen.”
Momenteel bedraagt de studie-uitval in
de propedeuse zo’n 30 procent. Volgens

de Studentenmonitor stopt 35 procent om
persoonlijke redenen; 25 procent vindt de
studie niet interessant genoeg is; 15
procent vindt de kwaliteit te slecht en 9
procent vertrekt om financiële redenen.
Westerveld: “Uit eigen LSVb-onderzoek
onder 155 ex-bètastudenten op het wo
blijkt dat bijna de helft stopt omdat ze
andere verwachtingen van de opleiding
hebben. Op voorlichtingsdagen bewie-
roken de leukste docenten de leukste
onderdelen van de studie en geven zo een
verkeerd beeld. Wij zouden liever zien dat
scholieren een reëler beeld krijgen en bij-
voorbeeld een dag meelopen met studen-
ten. Verder kan ook de studiebegeleiding
beter.”
Voor Van Wanrooij is het de kunst om de
juiste student op de juiste plaats te krijgen,
daarom is het ISO voor intakegesprekken
om capaciteiten en verwachtingen op
elkaar af te stemmen en duidelijkheid te
scheppen. Van Wanrooij: “Want daar gaat

het vaak mis. Opleidingen maken veel
reclame en willen veel studenten binnen-
halen en geven dan een te rooskleurig
beeld van de studie.”
Het BSA is volgens beide voorzitters geen
goed middel om de hoge studie-uitval
tegen te gaan. Van Wanrooij: “Wij zien
liever eerst intakegesprekken en de juiste
marketing; een BSA kan altijd nog. Of het
echt nut heeft, betwijfelen we. Bovendien
zijn er genoeg andere opties om studen-
ten bewuster met het studeren om te
laten gaan, zoals het systeem dat bij
Technische Bedrijfskunde aan de TU/e
wordt gebruikt. Wie in zijn P tussen de 30
en 45 studiepunten haalt, krijgt een
studiecontract. Daarin spreek je met je
studiebegeleider af welke vakken je in het
tweede jaar gaat doen en wat daarna.”

Studenten geven zelf richting geven 
aan hun competentieontwikkeling

Studieadviseurs Christina Morgan en
Esther Gielen van Industrial Design
hebben de indruk dat studenten
gemiddeld veertig uur studeren. Gielen:
“We verwachten van onze studenten,
die we ‘junior employee’ noemen, dat ze
hier dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
aanwezig zijn. Uiteraard zijn deze uren
enigszins flexibel, maar ze kunnen
hierdoor niet gemakkelijk structureel
een halve dag wegblijven voor bijvoor-
beeld een bijbaan.”

Morgan en Gielen onderscheiden twee
belangrijke factoren die de hoeveelheid
studie-uren beïnvloeden: het aantal
deadlines en of een student weet wat hij
wil. Morgan: “Eerstejaars zijn vaak nog
zoekende. Bij ID moeten ze, ondersteund
door hun coach, zelf richting geven aan
hun competentieontwikkeling: ‘waar
moet ik aan werken, hoe ga ik dat doen,
welk project of assignment past daar het
beste bij?’ Wie weet wat hij wil, benut zijn
tijd beter en effectiever. Overigens zegt
het aantal studie-uren ook niet alles. Wie
veel uren maakt zonder een goed plan,
besteedt zijn tijd niet automatisch effec-
tief. Als studenten zelf kiezen waaraan ze
werken, voelt de studielast waarschijnlijk
minder zwaar dan van een taak die van
buitenaf wordt opgelegd.”

Gielen: “Wij werken met studieblokken
van een semester. Als een student het niet
haalt, moet hij hetzelfde blok over doen,
met andere projecten en assignments. De
student kan die nieuwe leeractiviteiten
gebruiken om het eindniveau van dat
blok van dertig studiepunten alsnog te
halen.”
Morgan: “Vorig jaar haalde 35 procent de
propedeuse in een jaar; ongeveer 25
procent stopte. De belangrijkste redenen:
het onderwijsmodel past niet bij de
student, de studie is inhoudelijk toch niet
wat hij wil of het is te moeilijk. Alle
eerstejaars studenten die studievertra-
ging oplopen nodigen wij uit voor een

gesprek, ouderejaars kunnen zelf een
gesprek met ons inplannen.” 
Morgan: “Ik verwacht niet dat een BSA de
hoeveelheid studie-uren zal beïnvloeden
bij Industrial Design. De studenten
werken al hard om hun blok van 30 ECTS
te halen. Ik denk niet dat het BSA die
druk veel verder kan opvoeren. Verder
hebben wij maar weinig studenten die
met een negatief studieadvies door-
studeren. Dit komt mede door de inhou-
delijke feedback die studenten krijgen bij
hun beoordeling.”

Merel van Wanrooij

Lisa Westerveld

Deckers

Esther Gielen

Christina Morgan
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Kijk op www.kombijdepolitie.nl/mci<< WAAKZAAM EN DIENSTBAAR >>

Zware criminelen passen de modernste methoden en middelen toe om uit
handen van de politie te blijven. De enige manier om ze te pakken is door nóg
slimmer te zijn. Daarom is de politie voor de opleiding tot Master of Criminal
Investigation nu op zoek naar leergierige en vasthoudende wo’ers. Academici die

tot de bodem willen gaan om de waarheid boven te krijgen. Je combineert de
tweejarige opleiding direct met een baan bij de recherche van een regionaal
politiekorps. Na succesvolle afronding ga je in de functie van recherchekundige
bijdragen aan het onderzoeken en oplossen van complexe en zware misdrijven. 

Wanted: future masters of criminal investigation

Recherchekundige worden? Steek je licht op tijdens de 

voorlichtingsbijeenkomst op 23 oktober, 13 november of 18 december in Utrecht. 

Kijk voor meer informatie op www.kombijdepolitie.nl/mci. 

Ben je uitwonend en niet ouder dan 27 jaar,
ga dan naar volkskrant.nl/studenten of sms        
VKBUURMAN naar 2002 (verplicht tot niets).

Studenten nu 50%korting op
de Volkskrant +gratis6dvd-box

Buurman & Buurman

Studentenabonnement: per maand € 12,50



Marleen van Heusden van STU en Edith
Snelders van het CEC waren aanwezig op
het jaarcongres ‘Internationalisering van
het hoger onderwijs’ van Nuffic, een orga-
nisatie die het Nederlands hoger onder-
wijs promoot in het buitenland. Ze waren
beiden geïnteresseerd in de International
Student Barometer van het Britse bedrijf
i-graduatue. Dit instrument is een
zogenoemd benchmarking tool. Dat
betekent dat de eigen prestaties en
processen worden vergeleken met andere
deelnemers. Met de analyse van de
resultaten kom je achter de kenmerken
waarin de TU/e zich onderscheidt ten
opzichte van andere technische universi-
teiten in binnen- en buitenland.
Van Heusden is beleidsmedewerker
internationalisering bij STU. In haar
takenpakket hoort het medeontwikkelen
van het beleid op het gebied van interna-
tionalisering, waaronder het werven van
meer studenten vanuit het buitenland en
het bieden van services. Snelders is
accountmanager bij het Communicatie
Expertise Centrum. Ze is verantwoor-
delijk voor communicatiebeleid bij de
faculteiten Werktuigbouwkunde en
Technische Natuurkunde en voor het
communicatiebeleid op het gebied van in-
ternationalisering voor de gehele TU/e. 
Dat CEC en STU samen een instrument
inzetten om de internationale studenten-
werving van de TU/e te professionali-
seren, is nieuw.“Het combineren van de
expertise op het gebied van marketing die
het CEC heeft met het beleid en de erva-
ring van STU maakt dat we elkaar ver-
sterken”, zegt Van Heusden. In het maan-
delijkse overleg tussen haar en Snelders
wordt alles uit de kast gehaald om meer
internationale studenten aan te trekken.
Dat is een van de speerpunten van de
TU/e omdat de regio sterk behoefte heeft
aan hoog gekwalificeerde ingenieurs en
de binnenlandse aanwas niet aan die
vraag kan voldoen.

Hoe werkt de International Student
Barometer? Alle buitenlandse studenten
die dit jaar aan de TU/e studeren, wordt
verzocht een vragenlijst in te vullen met
circa zeventig vragen. Dat gebeurt
wanneer het collegejaar net op dreef is en
in het voorjaar van 2009, wanneer er
meer ervaring opgedaan is. In de eerste
serie vragen gaat het vooral om hun start
aan de TU/e en hun verwachtingen voor
de studie. Bij de tweede serie wordt
gevraagd naar hun werkelijke ervaringen.
De vragen staan zes weken online.
“Voorbeeld van een vraag waarbij we erg
benieuwd zijn naar de antwoorden is:
‘Welke van de volgende elementen
hebben je geholpen een keuze te maken
voor de TU/e? Kies uit: ouders, website
TU/e, sponsoren, kranten, info van de
overheid in je eigen land, et cetera’”, zegt
Snelders. Naast vragen over de commu-
nicatie vanuit de TU/e zijn er ook vragen
over de secundaire voorwaarden waarop

de studenten hebben geselecteerd. Die
zijn verdeeld in drie thema’s: wonen,
onderwijs en dienstverlening. 
“Wij gaan er vanuit dat de TU/e hoog
scoort in de samenwerking met het
bedrijfsleven in de regio. Dat studenten
bij ons komen studeren omdat ze weten
dat er goede onderzoeksplaatsen en
researchbanen in de buurt zijn. Dat
gebruiken we nu in onze marketing. Met
de International Student Barometer
kunnen we dit toetsen. Misschien komen
we wel op heel andere ideeën”, aldus
Snelders. 
Ze komt terug op de ten voorbeeld gestel-
de vraag. “Stel dat er onder andere
uitkomt dat studenten vooral de infor-
matie van hun ouders ter harte hebben
genomen. Dan zouden wij er serieus over
moeten nadenken of we onze folders niet
in het Chinees of Turks moeten
uitgeven.” STU richt zich momenteel
nadrukkelijk op China, Turkije en

Mexico. “Mochten we kiezen voor zo’n
investering als vertaalde folders, dan
kunnen we dat dadelijk staven met
gegevens.”
De eerste resultaten worden begin 2009
bekend. Het succes hangt af van de mate
van respons van de studenten. In een
kwartier kunnen zij de vragenlijst invul-
len, maar ze moeten daar wel toe gesti-
muleerd worden. Daarom gaan CEC en
STU aan alle accountmanagers van de
verschillende faculteiten vragen de
International Student Barometer onder
de aandacht te brengen en komen er
mails en brieven aan de studenten zelf
om het nut ervan te benadrukken. 
Van alle studenten wordt medewerking
op prijs gesteld, of ze nu bachelor, master
of exchange student zijn./.
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De professionalisering van
internationale studentenwerving

Benchmarking 
tool/Norbine Schalij

Foto/Bart van Overbeeke
Een nieuw wapen in de strijd
om internationale studenten

binnen te halen, is de
International Student

Barometer. Dit instrument
wordt gezamenlijk ingezet

door het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU) en het Communicatie

Expertise Centrum (CEC).
Doel is erachter komen wat
de onderscheidende ken-

merken van de TU/e zijn ten
opzichte van andere tech-

nische universiteiten.

Positie van Nederland als studiebestemming
HHeett  NNuuffffiicc  iiss  eeeenn  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniissaattiiee  iinn  DDeenn  HHaaaagg  ddiiee  ssttuuddeerreenn
oovveerr  llaannddssggrreennzzeenn  hheeeenn  wwiill  ssttiimmuulleerreenn..  NNuuffffiiccss  mmoottttoo  iiss  ‘‘LLiinnkkiinngg
kknnoowwlleeddggee  wwoorrllddwwiiddee’’..  HHeett  NNuuffffiicc  hheeeefftt  iinn  sseepptteemmbbeerr  22000077  iinn
ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  oonnddeerrzzooeekkssbbuurreeaauu  BBllaauuww  RReesseeaarrcchh  ggeekkeekkeenn
nnaaaarr  ddee  mmoottiivvaattiiee  vvaann  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  oomm  iinn  NNeeddeerrllaanndd  ttee
ggaaaann  ssttuuddeerreenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  hheett  ggeebbrruuiikk  eenn  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  vveerr--
sscchhiilllleennddee  ccoommmmuunniiccaattiieemmiiddddeelleenn  oopp  hheett  kkeeuuzzeepprroocceess  vvaann
ssttuuddeenntteenn  oonnddeerrzzoocchhtt..  EEnnkkeellee  ccoonncclluussiieess  uuiitt  hheett  rraappppoorrtt::

--  NNeeddeerrllaanndd  oonnddeerrvviinnddtt  aallss  ssttuuddiieebbeesstteemmmmiinngg  ccoonnccuurrrreennttiiee  vvaann
UUSSAA,,  UUKK,,  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiëë  eenn  DDuuiittssllaanndd..  DDaatt  EEnnggeellss  iinn  NNeeddeerrllaanndd
nniieett  ddee  vvooeerrttaaaall  iiss,,  kkaann  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rreeddeenn  zziijjnn  oomm  nniieett  nnaaaarr
NNeeddeerrllaanndd  ttee  ggaaaann..  SSttuuddeenntteenn  ddiiee  aall  iinn  NNeeddeerrllaanndd  zziijjnn,,  nnooeemmeenn  hheett
ffeeiitt  ddaatt  vvrriijjwweell  iieeddeerreeeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  EEnnggeellss  sspprreeeekktt  eecchhtteerr  aallss  eeeenn
ppoossiittiieeff  ppuunntt..  HHeett  lliijjkktt  vvaann  bbeellaanngg  oomm  iinn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiiee  mmeeeerr  ttee
bbeennaaddrruukkkkeenn  ddaatt  vvrriijjwweell  iieeddeerreeeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  EEnnggeellss  sspprreeeekktt..
--  DDee  bbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  vvaann  bbeeuurrzzeenn  iiss  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  ffaaccttoorr  bbiijj  hheett

kkiieezzeenn  vvaann  eeeenn  ssttuuddiieebbeesstteemmmmiinngg..  
--  VVoooorrddaatt  ssttuuddeenntteenn  hhiieerr  nnaaaarrttooee  kkoommeenn,,  lliijjkkeenn  zziijj  NNeeddeerrllaanndd  ttee
aassssoocciiëërreenn  mmeett  ‘‘bbeettaaaallbbaaaarr’’  eenn  aallss  zziijj  eerr  zziijjnn  jjuuiisstt  mmeett  ‘‘dduuuurr’’..  NNuuffffiicc
aaddvviisseeeerrtt  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  ttee  ggeevveenn  oovveerr  ddiitt  ppuunntt..  
--  SSttuuddeenntteenn  kkiieezzeenn  iinn  ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss  vvoooorr  eeeenn  llaanndd  ooff  oopplleeiiddiinngg
eenn  mmiinnddeerr  vvoooorr  ((ddee  rreeppuuttaattiiee  vvaann))  eeeenn  iinnsstteelllliinngg..  VVoollggeennss  hheett  NNuuffffiicc
iiss  hheett  vvaann  bbeellaanngg  oomm  hheett  llaanndd  ttee  pprroommootteenn  eenn  nniieett  eeeenn  bbeeppaaaallddee
ssttaadd..
--  HHeett  mmeeeesstt  ggeebbrruuiikkttee  eenn  mmeeeesstt  bbeellaannggrriijjkkee  ccoommmmuunniiccaattiieemmiiddddeell
iiss  iinntteerrnneett..

WWaannnneeeerr  ssttuuddeenntteenn  vvoooorr  NNeeddeerrllaanndd  kkiieezzeenn,,  iiss  ddaatt  vvaaaakk  oomm  ddee
vvoollggeennddee  vviieerr  rreeddeenneenn::  NNeeddeerrllaanndd  ssttaaaatt  bbeekkeenndd  aallss  mmuullttiiccuullttuurreeeell..
CCuullttuurreeeell  ggeezziieenn  iiss  NNeeddeerrllaanndd  ooookk  ggeewwiilldd  vvaannwweeggee  DDuuttcchh  ddeessiiggnn
eenn  aarrcchhiitteeccttuuuurr..  NNeeddeerrllaanndd  hheeeefftt  eeeenn  ggooeeddee  nnaaaamm  oopp  hheett  ggeebbiieedd
vvaann  oonnddeerrwwiijjss  eenn  ddee  ggeeooggrraaffiisscchhee  llooccaattiiee  iiss  ggooeedd,,  nnaammeelliijjkk
mmiiddddeenniinn  iinn  EEuurrooppaa..

Edith Snelders (links) en Marleen van Heusden.
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Explore the energy
Innovatieve ideeën voor energie-efficiëntie?
We leven in een tijd van een toenemende vraag naar energie en inkrimpende fossiele 

brandstofvoorraden met als gevolg stijgende olieprijzen en strengere milieueisen. Dit 

maakt duurzaam energiegebruik steeds essentiëler voor de procesindustrie. 

Dow Chemical loopt hierin voorop en heeft tussen 1995 en 2005 de energie-intensiteit 

met 22% verminderd. In 2015 willen we die met nog eens 25% omlaag hebben gebracht. 

Dow Chemical voert al jaren onderzoek uit op het gebied van productontwikkeling en 

procestechniek en is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om efficiënter met energie om 

te gaan. 

Heb jij een baanbrekend idee om in de procesindustrie efficiënter gebruik te maken van 

energie en grondstoffen? Bijvoorbeeld energietransitie of hergebruik van energie. Dan 

kun je worden beloond met de Dow Energieprijs van 25.000. 

Of heb je sinds januari 2007 een proefschrift over dit onderwerp geschreven? Laat je 

dan voordragen door je promotor of hoogleraar en win de Dow Energie Dissertatie-

prijs. Dow Benelux reikt twee keer 5.000 uit aan de beste en meest originele ideeën.

Meedoen?
Laat je dan vóór 26 januari 2009 voordragen. Meer informatie vind je op de websites

www.dowenergieprijs.nl en www.knaw.nl/dow, op deze laatste wordt ook de nomina-

tieprocedure beschreven. Je kunt ook bellen naar 020-551 08 30.

De Dow Energieprijs wordt al sinds 1985 uitgereikt. De winnaars worden geselecteerd 

door een deskundige jury namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

schappen.

DOWENERGIEPRIJS

� www.strijdtegenborstkanker.nl
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rsttkanker.nl

Sieraden zijn prachtig.
Maar écht waardevol
is het verhaal erachter.

Estelle Gullit ontwierp
een armbandje speciaal  voor
KWF Kankerbestrijding.

‘Borstkanker kan iedereen overkomen’,
aldus Estelle Gullit. ‘Je hebt een kans
van 1 op 8 om borstkanker te krijgen.
Vooral in de groep vriendinnen en
kennissen van mijn moeder komt het
steeds meer voor. Maar liefst 75% van
de vrouwen die borstkanker krijgen,
is 50 jaar of ouder! Mijn moeder en
ik hebben daarom besloten om ons
samen in te zetten in de strijd tegen
borstkanker’.

Wilt u vrouwen met borstkanker
laten weten dat ze er niet alleen
voor staan? Bestel dan dit
sympathieke armbandje voor

slechts € 2,99. Natuurlijk is is
het ook leuk om cadeau te
doen.

De opbrengst van
het armbandje komt

geheel ten goede aan
wetenschappelijk onderzoek

naar borstkanker.



From October 18 thru
October 26 Eindhoven
will be hosting the
seventh edition of the
Dutch Design Week
(DDW), the largest design
event in the Netherlands.
Around 1500 Dutch and
international designers
will show their work at
more than 50 locations
all over the city. Major
themes this year include
sustainability, social
design, and fair trade.
This big event starts with
a speech by Alberto Alessi.

For nine days, Eindhoven
will be the platform of con-
temporary design. During
these days, people can visit
lectures, workshops,
fashion shows, seminars,
and exhibitions. Such as
the exhibition Design
United at the TU/e. The
Departments of Industrial
Design of the three univer-
sities of technology in
Eindhoven, Delft and
Twente will show how
cooperation between
industry and universities
can lead to valuable and
innovative products and
services for tomorrow’s
society.
The exhibition presents a
mix of designs ranging
from direct-test prototypes
to challenging scenarios
and concepts. The projects
will be explained by
experts, among others, the
designers and researchers

themselves. They will
provide the visitor with a
clear picture of what kind
of groundbreaking designs
we can expect in the near
and far future. 
For several temporary
locations in Eindhoven the
DDW Designers have been
invited to convert them
into design restaurants or
unique bars like the Plan 2,
a combined restaurant, bar
and dancing in the Klok-
gebouw 10 at Strijp S. At

Strijp S many initiatives
take place, ranging from
the Dutch Living Rooms in
which the larger bureaus
present themselves to
special projects by recently
graduated designers. In
Stadhuisplein you can visit
a large greenhouse where
the Dutch Design Awards
are held. Almost all exhi-
bitions are free./.
Lookat: www.dutchdesignweek.nl.
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In short
Delay in work
permit
applications
If highly educated persons
want to work in the
Netherlands for a period
shorter than three
months, it takes rather
long before they have the
required visa and the work
permit. According to the
IND immigration service
the flexible migrants
arrangement only applies
to foreign highly educated
persons who want to work
in the Netherlands for
longer than three months.
The IND processes these
applications via one desk
and strives to wind them
up within two weeks.
Research secretary Joke
van den Bandt from
employers’ organization
VNO-NCW suspects that
the bottleneck for the
applications shorter than
three months lies with the
Ministry of Social Affairs.
Especially the application
for the work permit takes a
lot of time. “Nevertheless,
for shorter projects big
companies also need
highly trained staff
members that cannot be
found here”, says PvdA
MP Marianne Besselink.
“It concerns multinatio-
nals that want to finish a
project in the Netherlands
with an internationally
composed team of staff
members, or a university
that wants to accommo-
date a foreign trainee for a
couple of months.”

European Week
seeks
volunteers
If it is up to the executive
committee of the
European Week, the event
scheduled from 25 thru 29
May 2009 at the TU/e will
be the grandest ever. For
the tenth edition the orga-
nization is still seeking
almost two hundred
volunteers for the week
itself. The European Week
is held at the TU/e every
other year. The purpose is
with some 350 students
from polytechnics and
universities to exchange
ideas about European
subjects. This year’s
theme will be ‘Faces of
Europe: Looking through
the eyes of others’.
Executive committee
secretary Ilse Hendriks
“We want to talk about the
position and role of
Europe in the world.”
TU/e students and staff
members themselves do
not join in the discus-
sions. They will be
involved in particular with
the organization.  If you
want to register as a
volunteer or if you would
like more information,
send an e-mail to
ewe@europeanweek.org.

The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at 
engcursor@tue.nl.

Jorge Alves Lino is a
Communication Designer
and PhD candidate within
the Designed Intelli-
gence group of the
Department of Industrial
Design. Alves Lino is from
Lisbon, Portugal, but he
has lived in several
places in his life, like
Oslo and Prague. Since
March 2007 he has lived
in Eindhoven. Alves Lino:
“When you move to a new
place you have to make it
your own. When you
move a lot in your life,
you don’t get attached to
places and things. You
get attached to
exchanges with other
people.”

“The first thing that came
up in my mind when asked
about a favorite place was
how much I have been
appreciating feeling at
home in Eindhoven, to be
with friends here and to
experience new things with
them”, says Alves Lino. “If
you ask for my favorite
place I would answer ‘a
place where I am with my
friends and have fun with
them’”, he adds. “That
would be in funky places,
where I can be myself and
be with my friends and
listen to music, for
example the Effenaar. 
I quite like going there. 

I really have the best time
there. Perhaps other
people would mention a
fancy shop or cultural
things, but lately I have
given much more attention
to personal experiences,
which really make me
happy. It makes me feel
like home.” He explains:
“In the Effenaar you do not
only meet the people you
work with, but also people
with whom you can have
local references. With
them you can have human
contact.”

Soul and excitement
The first impression of
Alves Lino of Eindhoven
was that it’s a modern city.
“The first time I saw
Eindhoven, I thought it is
so modern, it lacks on soul.
But when you get to know
people and feel integrated,
you realize it can be a rather
‘culty’ city. You have to look
for the soul. It’s not visible
at first sight. It’s more from
the inside.”
Alves Lino also mentions
some disadvantages of
living in Eindhoven: “I
must admit that the fact
that shops close at six
o’clock is not really
exciting. When you work
until six you realize the
only thing you can do after
work is have a drink or go to
a supermarket. Sundays

are not that exciting in
Eindhoven either.” On the
other hand he mentions
that Eindhoven is well
placed and whenever you
want to change environ-
ment you just take your car
and within half an hour or
an hour you enjoy
Amsterdam, Cologne or
Antwerp.

Leading in technology?
There are some things he
would like to change about
Eindhoven. Alves Lino:
“Eindhoven should be
‘Leading in Technology’. If
this is a city of technology
and design why don’t we
have a wireless Internet in
the whole city? The symbol
of Technology should be
more tangible in the city.
‘Leading in Technology’
should not only be a
phrase, it should also be
reality.”
Alves Lino compares
Eindhoven to his home
town Lisbon. “Eindhoven
is smaller and Dutch”, he
says. “People in the
Netherlands are northern
people and they are dif-
ferent from southern
people. People in the north
are more objective-
oriented, towards results.
We in the south are more
passionate, more emo-
tional. I am not saying we
don’t reach our goals, but

reaching them is an emo-
tional experience for us.”
Finally he tells us what he
misses most. Alves Lino:
“That would be having the
ocean nearby. Of course I
miss my friends and
family, but I often go to

meet them, so that is fine.
But it’s at an environ-
mental level I miss Lisbon
most. I miss the food, the
weather. But you don’t go to
Portugal just to have a
dinner.”/.

Dutch Design WeekInternational
Student Barometer
A new weapon in the
battle of recruiting inter-
national students is the
International Student
Barometer. This instru-
ment is deployed by the
Education and Student
Service Center (STU) and
the Communication
Expertise Center (CEC)
jointly. The purpose is to
find out which are the
distinguishing features
of the TU/e in compa-
rison with other univer-
sities of technology.

All foreign students
studying at the TU/e this
year are asked to complete
a questionnaire of about
seventy questions twice.
This is done when the
academic year has just
started and again in the
spring of 2009, once
students have gained more
experience. The first series
of questions deals in par-
ticular with their start at
the TU/e and their expec-
tations for their studies. In
the second series they are
asked about their actual
experiences. The ques-
tions are online for six
weeks. An example of a
question is: ‘Which of the
following elements have
helped you decide on the
TU/e? Choose from:
parents, TU/e website,
sponsors, newspapers,

info from the government
in your own country, et
cetera’. Apart from
questions about the com-
munication from the TU/e
there are also questions
about secondary condi-
tions on which students
have based their selection.
These are divided into
three themes: housing,
education and service pro-
vision.
Early in 2009 the first
results will be known. The
barometer’s success
depends on the extent to
which students will
respond. They can
complete the question-
naire within fifteen
minutes, but they do need
to be encouraged to do so.
That is why CEC and STU
will be asking all account
managers of the various
Departments to draw at-
tention to the International
Student Barometer and
there will be e-mail
messages and letters to the
students themselves in
order to emphasize its use.
The assistance of all
students is appreciated,
regardless whether they
are Bachelor, Master or
exchange students./.

Favorite place: The Effenaar

Alves Lino at the Effenaar. Photo: Bart van Overbeeke

In Design United students from the study programs Industrial
Design of the three universities of technology will show their
designs, such as the Curious Paths. This system, developed by
TU/e students in collaboration with Microsoft, was designed to
make tourists curious about interesting locations in an urban
environment. These locations have been marked by other users
who share profile properties with the user. This is done by means
of special software that generates a list of interesting locations on
the basis of the coupling mentioned above. Users can find these
locations by actively looking for vibration patterns in the
environment. This will take them to hitherto unknown spots.
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Dutch Design Week borrelt  

Studium Generale houdt tijdens de
DDW de tentoonstelling ‘‘MMiijjnn
RRuuiimmttee,,  MMiijjnn  PPlleekk’’ in het kader van
de Bouw in Beeld fotografieprijs
2008. Van alle basisbehoeften is
een woning één van de belang-
rijkste. Het biedt beschutting en
bescherming en een leven lang
blijven mensen met deze plekken
verbonden, die ze in de loop van de
tijd steeds aanpassen. ‘Mijn
Ruimte, Mijn Plek’ laat in foto’s
zien hoe we onze leefomgeving
beïnvloeden en hoe wij door onze
leefomgeving worden beïnvloed. De
foto’s zijn van tien jonge, veel-
belovende fotografen; waarvan
meer werk te zien is op 
www.bouwinbeeldprijs.nl. De expo
komt te staan in de hal van het
Hoofdgebouw.

Op dezelfde locatie is de expo
‘‘DDeessiiggnn  UUnniitteedd’’ van studenten van
de opleidingen Industrial Design
van de TU/e en van Industrieel
Ontwerpen uit Delft en Twente.
Uitgangspunt is hoe samenwerking
tussen industrie en universiteit
leidt tot producten en diensten voor
de toekomst. De tentoonstelling is
een mix van prototypes enerzijds en
uitdagende scenario’s en concepten
anderzijds. Ontwerpers en
researchers zijn aanwezig om een
nader beeld te schetsen wat we in de
nabije en verdere toekomst mogen
verwachten. 

Tijdens de DDW verandert het
Gaslab op de TU/e-campus in het
design|LAB. Vorig jaar een groot
succes, dus reden voor herhaling,
dachten de organisatoren. Het
design|LAB biedt onderdak aan
bezoekers die kennis willen maken
met design ‘in progress’ middels
debatten, demo’s, dansen, lezingen,
loungen, lunches, workshops,
drank en feestjes. Het thema is
‘Transformatie in design’. De orga-
nisatie is in handen van Studium
Generale en de studieverenigingen
CHEOPS van Bouwkunde en Lucid
van Industrial Design. Speciaal op
22 oktober: Pecha Kucha, een open
podium voor presentaties van 6
minuten en 40 seconden, ofwel
twintig seconden per slide/sheet
over elk mogelijk onderwerp. Zie
voor meer info: www.designlab.nu.

De DDW presenteert niet alleen de
beste ontwerpen van industriële
ontwerpers, CCAASSAA  VVeerrttiiggoo houdt in
Vertigo de Graduation Show van de
faculteit Bouwkunde. Te zien zijn
ontwerpen en onderzoek vanuit
architectuur, designsystemen, con-
structief ontwerpen, bouwtechniek,
bouwfysica, bouwmanagement en
stedenbouw. Tevens is het werk van
TU/e-alumnus architect Martien
Jansen van bureau M10 te
Eindhoven te zien. Bij de tentoon-
stelling verschijnt ook het boek
‘architecture.ehv’.

Het Van Abbemuseum toont tijdens
de Dutch Design Week in een retro-
spectief het veelzijdige oeuvre van
JJaann  SSllootthhoouubbeerr, voormalig hoog-
leraar van de TU/e-faculteit
Bouwkunde. Slothouber, die vorig
jaar overleed, deed met William
Graatsma onderzoek naar cubische
wetmatigheden. Eerst bij de
Staatsmijnen (nu DSM), later aan
de TU/e. Het resulteerde tussen
1950 en 1970 in een cubisch vorm-
gevingssysteem, die in eerste
instantie bedoeld was als tentoon-
stellingsarchitectuur. De basis
waren kleine cubische cellen,
waarmee ze bollen, torens en cilin-
ders ontwierpen. Ook bouwden ze
hexagons in gekleurd perspex, die
zijn opgebouwd uit 4, 16 of 64
gelijkvormige ruiten, steeds uit-
gaand van de cubische basismaat.
Deze ‘Cubische Constructies’
leverde het tweetal in 1966 de
Sikkensprijs op en in 1970
vertegenwoordigden zij Nederland
op de Biënnale van Venetië. Het
cubisch gewelfd trottoir, ook in
Venetië te zien, is aangekocht door
de gemeente Eindhoven en ligt op
de Luxemburglaan in Woensel. De
TU/e kreeg een van de cubische
constructies cadeau in zijn kunst-
collectie. Speciaal is het gekleurde
perspex, dat door de lichtwerking
een inwendig leven lijkt te geven
aan deze constructie.

De Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven lijkt elk jaar groter te
worden, getuige de meer dan honderdtachtig activiteiten die dit
jaar te zien zijn. Dit jaar opent Alberto Alessi de expositie in een
tentoonstellingsontwerp van Piet Hein Eek. De TU/e is, met de

Witte Dame, Strijp S en het Designhuis, een van de hoofdlocaties
van de DDW, die wordt gehouden van 18 tot 26 oktober. Een greep

uit het programma.

Ontwerpen van ID-studenten van de TU/e die te zien zijn tijdens de
Design United-expositie in de hal van het Hoofdgebouw.
1: Smart jacket: een babypakje met geïntegreerde textielelektroden
voor ECG-meting bij couveusekinderen. Ontwerp: Sibrecht Bouwstra,
in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum
2: Amulet: een persoonlijk object dat reageert op de bewegingen van
een kind. Je kunt hem om je middel, arm of been dragen. Met de
amulet wordt onderzocht hoe kinderen zelf spellen verzinnen en hoe
dit hun onderlinge communicatie beïnvloedt. Ontwerp: Bas
Groenendaal en Rik Wesselink, in samenwerking met Creative
Conversion Factory.
3: Remote visual context communicator. De niet oog-in-oog-
communicatie van sociale en emotionele ervaringen tussen mensen
vindt nu plaats via de telefoon of andere media, zoals e-mail, instant
messaging of webcam. Dit design stelt een systeem voor dat in staat
is om real-time de visuele context, zoals die ervaren wordt door de
andere persoon, te communiceren. Ontwerp: Bram Knaapen

11 22 33

De beste afstudeerprojecten
van de faculteit Bouwkunde
zijn te zien in de trappenzaal
en tentoonstellingsruimte op
vloer 1 in Vertigo. Niet alleen
architectuurprojecten, maar
ook ontwerpen en onderzoek
van uit design systemen,
constructief ontwerpen,
bouwtechniek, bouwfysica,
bouwmanagement en steden-
bouw.
1: Anabella Meijer
2: Daan Koch
3: Joep van As
4: Frank Huijben

11

22

33 44
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/Win kaartjes en cd’s van Leaf
EEeenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  wwaarreenn  zzee  ssuuppppoorrttaacctt  bbiijj  VVaann  VVeellzzeenn,,  nnuu  ssttaaaann  zzee  zzeellff
iinn  ddee  ggrroottee  zzaaaall  mmeett  eeeenn  eeiiggeenn  sshhooww..  OOpp  ddee  rraaddiioo  ssccoooorrddeenn  zzee  mmeett  ddee
hhiittss  ‘‘WWoonnddeerrwwoommaann’’  eenn  ‘‘NNeeww  SSoonngg’’..  DDee  nniieeuuwwee  ppaarreell  hheeeett
‘‘MMootthheerrffuucckkeerr’’..  LLeeaaff  bbeehhooeefftt  vvoooorr  ddee  mmeeeesstteenn  ggeeeenn  iinnttrroodduuccttiiee,,  mmaaaarr
vvoooorr  wwiiee  iieettss  ggeemmiisstt  hheeeefftt  hhiieerr  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  iinn  vvooggeellvvlluucchhtt::  LLeeaaff  iiss
iinn  22000055  ooppggeerriicchhtt  ddoooorr  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  RRoocckkaaccaaddeemmiiee..  DDee  ggrrooeepp
ssppeeeelltt  aakkooeessttiisscchhee  ppoopplliieeddjjeess  eenn  wwaass  ssuucccceessvvooll  bbiijj  ddee  PPoopprroonnddee  22000066
eenn  wwoonn  iinn  hheett  vvoooorrjjaaaarr  vvaann  22000077  ddee  TTeelleeggrraaaaff  TTaalleenntteennjjaacchhtt..  DDee  ggrrooeepp,,
zzaannggeerreess  AAnnnneemmaarriiee  BBrroohhmm,,  TTiinnuuss  KKoonniijjnneennbbuurrgg,,  OOcckkeerr  GGeevvaaeerrttss,,
JJoonnii  SScchhoolltteenn  eenn  JJeerrooeenn  BBlluummeerrss,,  bbrraacchhtt  iinn  eeiiggeenn  bbeehheeeerr  hheett  aallbbuumm
‘‘LLiiffee’’ss  aa  BBeeaacchh’’  uuiitt,,  ddaatt  ggooeedd  wweerrdd  oonnttvvaannggeenn..  MMeett  eeeenn  ppllaatteennccoonnttrraacctt
oopp  zzaakk  kkwwaamm  vvoorriigg  jjaaaarr  nnoovveemmbbeerr  ddee  vveerrnniieeuuwwddee  vveerrssiiee  vvaann  ‘‘LLiiffee’’ss  aa
BBeeaacchh’’  uuiitt..  AAllss  vvoooorrllooppeerr  iiss  hheett  nnuummmmeerr  ‘‘WWoonnddeerrwwoommaann’’  uuiittggeebbrraacchhtt,,
wwaaaarrmmeeee  LLeeaaff  eeeenn  ttoopp--1100--hhiitt  ssccoooorrddee  iinn  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  TToopp  4400..  LLeeaaff
ssppeeeelltt  oopp  2233  ookkttoobbeerr  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr  eenn  ddiiee  ggeeeefftt  ttwweeee  kkeeeerr  ttwweeee  vvrriijj--
kkaaaarrtteenn  eenn  ttwweeee  ccdd’’ss  wweegg  aaaann  CCuurrssoorrlleezzeerrss..  SSttuuuurr  eeeenn  mmaaiillttjjee  nnaaaarr
wwiinnnneenn@@eeffffeennaaaarr..nnll  mmeett  hheett  oonnddeerrwweerrpp  ‘‘LLeeaaff’’  iinn  ddee  hheeaaddeerr,,  vveerrmmeelldd
jjee  nnaaaamm  eenn  aaddrreess,,  ddaann  ssttuuuurrtt  ddee  EEffffeennaaaarr  ddee  wwiinnnnaaaarrss  eeeenn  bbeerriicchhtt..

/Filmconcert Sunrise
HHoollllyywwoooodd  wwiillddee  hheemm  ggrraaaagg  hheebbbbeenn,,  dduuss  kkoonn  FFrriieeddrriicchh  MMuurrnnaauu  iinn
11992266  ddee  nnooddiiggee  eeiisseenn  sstteelllleenn  oomm  ddee  ffiillmm  ‘‘SSuunnrriissee’’  ttee  mmaakkeenn..  HHiijj  nnaamm
zziijjnn  hheellee  ccrreeww  mmeeee  ddiiee  ooookk  ddee  ffiillmm  ‘‘NNoossffeerraattuu’’  hhaadd  ggeemmaaaakktt..  EEnn  jjaawweell::
ooookk  ‘‘SSuunnrriissee’’  wweerrdd  eeeenn  ffiillmmkkllaassssiieekkeerr..  HHeett  mmeellooddrraammaattiisscchhee  vveerrhhaaaall
ggaaaatt  oovveerr  eeeenn  bbooeerr  ddiiee  ddoooorr  eeeenn  ssttaaddssee  ffeemmmmee  ffaattaallee  wwoorrddtt  vveerrlleeiidd..  ZZiijj
hhaaaalltt  hheemm  oovveerr  zziijjnn  vvrroouuww  ttee  vveerrmmoooorrddeenn..  TTiijjddeennss  ddee  bboooottttoocchhtt
wwaaaarroopp  ddaatt  mmooeett  ggeebbeeuurreenn,,  kkrriijjggtt  hhiijj  bbeerroouuww,,  mmaaaarr  vvoooorr  hhiijj  hhaaaarr  ddaatt
kkaann  vveerrtteelllleenn,,  iiss  zziijj  ggeevvlluucchhtt..  VVoollkksskkrraanntt--ffiillmmrreecceennsseenntt  eenn  mmuuzziikkaanntt
KKeevviinn  TToommaa  ccoommppoonneeeerrddee  eeeenn  nniieeuuwwee  ssccoorree  bbiijj  ddeezzee  zzwwiijjggeennddee  ffiillmm,,
ddiiee  vveerrddeerr  ggaaaatt  ddaann  hheett  ggeebbrruuiikkeelliijjkkee  ppiiaannoo--ttiinnggeellttaannggeell  bbiijj  ddiitt  ssoooorrtt
pprroojjeecctteenn  eenn  vvoooorrzzaagg  hheett  vvaann  eeeenn  ffrriiss  ggeelluuiidd..  HHiijj  llaaaatt  ddiitt  lliivvee  hhoorreenn
ttiijjddeennss  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg..  PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  wwooeennssddaagg  1155  ookkttoobbeerr,,  2200..0000
uuuurr..

/No country for old men
DDee  nniieeuuwwssttee  ffiillmm  vvaann  ddee  ggeebbrrooeeddeerrss  CCooeenn  ddrraaaaiitt  oomm  eeeenn  mmiisslluukkttee
ddrruuggssddeeaall,,  wwaaaarrnnaa  ttooeevvaalllliiggee  vvoooorrbbiijjggaannggeerr  MMoossss  ((rrooll  vvaann  JJoosshh
BBrroolliinn))  ddee  kkooffffeerr  mmeett  ggeelldd  mmeeeenneeeemmtt..  AAnnddeerree  ggeellddjjaaggeerrss  zziijjnn  ddee  oouuddee
sshheerriiffff  ((TToommmmyy  LLeeee  JJoonneess))  eenn  ddee  ggeewweetteennlloozzee  mmoooorrddeennaaaarr  CChhiigguurrhh
((JJaavviieerr  BBaarrddeemm))..  EErr  oonnttssttaaaatt  eeeenn  aacchhtteerrvvoollggiinngg,,  mmaaaarr  ddaann  oopp  ddee
eeiiggeennwwiijjzzee  CCooeennss--mmaanniieerr..  DDuuss  iiss  eerr  rruuiimmttee  vvoooorr  hhuummoorr,,  vvoooorr  ddee
kkllaacchhtteennlliittaanniiee  vvaann  ddee  sshheerriiffff  ddaatt  hheett  ggeewweelldd  iinn  AAmmeerriikkaa  aalllleeeenn  mmaaaarr
eerrggeerr  wwoorrddtt  ((vvaannddaaaarr  ddee  ttiitteell)),,  aappaarrttee  ppeerrssoonnaaggeess  eenn  aabbssuurrdd--
kkoommiisscchhee  tteekksstteenn..  HHeett  rruussttiiggee  tteemmppoo  vvaann  ddee  mmoonnttaaggee  lleeiiddddee  ddee
FFiillmmkkrraanntt  eerrttooee  eeeenn  nniieeuuww  ggeennrree  ttee  oonnddeerrsscchheeiiddeenn::  ddee  oonntthhaaaasstteennddee
aacchhtteerrvvoollggiinnggssffiillmm..  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  ddoonnddeerrddaagg  1166,,  ddiinnssddaagg  2211  eenn
wwooeennssddaagg  2222  ookkttoobbeerr,,  2200..0000  uuuurr..

Leaf. Foto: Ron Retteroo

Spelen met je eigen schaduw.
Jong of oud, iedereen heeft het -
als kind- wel eens gedaan, maar
vaak blijft het bij een konijn of
krokodil. De jonge Engelse ont-
werper Philip Worthington wil
monsters maken met angstaan-
jagende tanden en wapperende
haren, grote ogen en vreemd
gegrom. Geïnspireerd door zijn
eigen kinderspelletjes, zijn
vaders diaprojector, oud
Victoriaans schaduwspel en
Wajang-theater maakt hij
‘Shadowmonsters’. Deze inter-
actieve installatie die met je
silhouet aan de haal gaat, is te
zien in het 5MinutenMuseum in
gebouw SBX, Strijp-S. 
Bij het TAC begint de Dutch
Design Week al een maandje
eerder. Op 20 september
stuurde het TAC zes koppels
ontwerpers op reis. De duo’s
onderzoeken de gastvrijheid in
diverse landen en houden via
een blog bij hoe het hen vergaat.
Op het moment dat de ont-
werpers op reis gaan, begint in
het TAC-gebouw de bouw van
een 250 meter lange bar, als
symbool van de gastvrijheid.
Calanne Moroney (Ierland) en
Bart-Jan Hooft (Nederland) van
RAWprojects zullen De Bar
volledig optrekken uit rest-
materiaal. Na de reis bouwen de
koppels samen met RAWprojects
verder aan De Bar./.

Cubic color building van Jan Slothouber.

‘Mijn Ruimte, Mijn Plek’, te zien in het Hoofdgebouw.

Uit in Eindhoven

Het volledige programma staat op
www.dutchdesignweek.nl/index.php.
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En hoe is het in Melbourne?

De eerste dag in
Melbourne werd het me
meteen duidelijk; Ozzies
zijn gastvrije en behulp-
zame mensen. Je kunt
geen plattegrond tevoor-
schijn halen, of er komen
mensen op je af om de

weg te wijzen en zelfs met
je mee te lopen.
De plattegrond van het
centrum lijkt op ruitjes-
papier, dus zo moeilijk is
het niet. Fietsen is een
avontuur. Een helm is
verplicht en fietspaden
zijn nergens te bekennen
(wellicht een logisch
verband). De paar fietsers
die je tegenkomt, zien er
uit als opgetuigde kerst-
bomen met fluoresceren-
de vestjes en minstens
drie lampjes voor en
achter. Lang leve de
trams.
Melbourne is erg multi-
cultureel. Je vindt er
iedere nationaliteit die je
kunt bedenken. En bij-
behorende eetgewoonten.
De meeste straten zitten
vol met eettentjes, van
sushi tot Libanees. Eén

van de typische bezig-
heden uit de ‘laidback’-
levensstijl van de
Australiërs is het genie-
ten van een heerlijke
cappuccino of een
Australisch biertje in één
van de ‘laneways’ of
‘arcades’. Zodra je deze
gevonden hebt en je de
termen ‘G’day mate’ en
‘no worries’ gebruikt en
alles wat je zegt maar zo
veel mogelijk afkort, val je
al snel niet meer op als
toerist.
Buiten de stad Melbourne
is genoeg te zien. Met de
Yarra valleys vol ‘wine-
ries’, the Great Oceaan
Road en meerdere schit-
terende natuurparken
kom je ogen tekort!
Ozzies nemen je overal
mee naartoe en vinden
het vooral zelf een mooi

excuus om iets leuks te
doen. Uiteraard niet
zonder de dag af te
sluiten met één van de
wereldberoemde
Australische ‘barbies’
(bbq). Een hoogtepunt
was mijn trip naar de
‘outback’. Met mijn cow-
boyhoed op en biertje in
de hand hebben we bij
zonsondergang de
bekende grote rode
monoliet ‘Uluru’ in ver-
schillende kleuren zien
veranderen! 
Natuurlijk zit ik hier niet
alleen maar om van
Australië te genieten. Ik
loop op dit moment stage
aan de RMIT University
en doe onderzoek in de
radiotherapie op een
leuke afdeling met gezel-
lig collega’s. Ik ben de af-
gelopen weken druk

bezig geweest met het
kalibreren van de optical-
CT, die gebruikt kan
worden voor het analy-
seren van verschillende
bestralingstechnieken. 

Deze week is alweer de
laatste week stage. Na

mijn afscheidsfeestje
eind deze week mag ik de
rest van Australië gaan
verkennen. Cheers!

Kirsten Zuurmond, student
Biomedische Technologie

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.

‘Alpine battle’ in plat Eindhoven
Bergbeklimmersclubs
van studerend Nederland
komen 7 en 8 november
naar Eindhoven om
twintig uur non-stop te
kanoën, lopen, fietsen en
klimmen. Het evenement
heet de BOTS, de Battle
of the SACs (student
alpine clubs). De
grootste vijand van de
deelnemers zijn niet de
hindernissen, maar de
slaap.

De BOTS is een zogeheten
‘multisport adventure
race’ van 150 kilometer. De
route wordt lopend (15 à 25
kilometer) fietsend (80 à
100 kilometer) en per kano
(10 à 15 kilometer) af-
gelegd. Verder doen de
deelnemers speciale op-
drachten, die aan de berg-
sport zijn gelieerd. De
organisatie van de BOTS is
dit jaar in handen van de
Eindhovense Studenten
Alpen Club (ESAC). De
SAC die het jaar daarvoor
heeft gewonnen, moet na-
melijk de daaropvolgende
BOTS organiseren. Er
worden zo’n honderd deel-
nemers verwacht, verdeeld
over 25 teams van vier
personen.
Wie Eindhoven een beetje
kent, weet dat -afgezien
van het Limbopad op het
TU/e-terrein- de stad ver-

draaid weinig bergen heeft.
Volgens Joost van der
Heijden, oud-TU/e-student
Bouwkunde en ESAC-lid,
heeft Eindhoven toch
genoeg te bieden. “We
maken gebruik van de
mooiste plekken in en
rondom Eindhoven.”
Welke plekken dit zijn,
verklapt hij niet vanwege
het wedstrijdelement.
“Nou, vooruit, een tipje van
de sluier; we willen op de
Markt in Valkenswaard een
stormbaan of klimtoren
plaatsen.” Op de vraag of
het Evoluon getrotseerd
gaat worden, klinkt alleen
lachend “wie weet!”.
Volgens van der Heijden is
de BOTS voor iedereen
met een goede conditie te
doen. Het gevecht tegen de
slaap is het zwaarst.

Worden deadlines niet
gehaald, dan moet een deel
van de race worden overge-
slagen om te voorkomen
dat teams te ver uit elkaar
gaan lopen. Alle teams
moeten wél de special tasks
afwerken. Wat deze special
tasks zijn, blijft ook
geheim. Wel kan Van der
Heijden voorbeelden geven.
“Eerder moesten deel-
nemers bijvoorbeeld een
klimtoren op het Neude in
Utrecht bestijgen.”
Teams die van ver komen,
kunnen in tentjes op het
TU/e-terrein overnachten.
Slapen in een tentje in
november klinkt als een
straf. Volgens Van der
Heijden zijn de deelnemers
echter zó moe, dat ze overal
zouden kunnen slapen.
(www.shift040.nl)/.

Europese Week Eindhoven zoekt vrijwilligers
Als het aan het bestuur
van de Europese Week
Eindhoven ligt, wordt het
evenement van 25 tot en
met 29 mei 2009 aan de
TU/e grootser dan ooit.
Voor de tiende editie
zoekt de organisatie nog
een kleine tweehonderd
vrijwilligers.

Bestuurssecretaris en
student Scheikundige
Technologie Ilse Hendriks
laat weten nog op zoek te
zijn naar tien tot vijftien
commissieleden. Die
mogen zich bezighouden
met zaken als pr en het op-
zetten van culturele activi-
teiten. Voor de week zelf

hoopt de organisatie op de
inzet van zo’n zeventig
begeleiders en honderd
andere vrijwilligers. De
Europese Week wordt eens
in de twee jaar aan de TU/e
gehouden. Het doel is om
met zo’n 350 studenten van
hogescholen en universi-
teiten over Europese
onderwerpen van gedach-
ten te wisselen. Dit jaar is
het thema ‘Faces of Europe:
Looking through the eyes
of others’. Hendriks: “We
willen spreken over wat
Europa binnen de wereld
voorstelt. Hoe kijken landen
buiten Europa er tegenaan?”
TU/e’ers discussiëren zelf
niet mee. Zij zullen zich

vooral bezighouden met de
organisatie. Het congres
staat centraal tijdens de
week, maar er zijn ook ver-
schillende culturele activi-
teiten. Hendriks: “We wil-
len een bijzondere opening
neerzetten. De vorige keer
was dat de race op de
Kennedylaan. Ditmaal wil-
len we iets nog spectacu-
lairders brengen. Verder
willen we ook activiteiten
in de stad houden vanwege
‘Eindhoven studentenstad’
en we gaan een dagje naar
Den Haag en
Amsterdam.”/.
Voor meer informatie mail naar
ewe@europeanweek.org. 

‘Vuurspuwen is best gemakkelijk’

IInntteerrmmaattee,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  ddee
SScchhooooll  ooff  IInnnnoovvaattiioonn  SScciieenncceess  ((vvoooorrhheeeenn
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn))
vveerrwwaacchhtt  wwooeennssddaagg  1155  ookkttoobbeerr  zzoo’’nn  226600
vvuuuurrssppuuwweerrss..  DDaaaarrmmeeee  lliijjkktt  hheett  ddooeell
ggeehhaaaalldd  ttee  wwoorrddeenn::  hheett  wweerreellddrreeccoorrdd
ssiimmuullttaaaann  vvuuuurrssppuuwweenn  eenn  eeeenn  vveerrmmeellddiinngg  iinn
hheett  GGuuiinnnneessss  BBooookk  ooff  RReeccoorrddss..  HHeett  oouuddee
rreeccoorrdd  ssttaaaatt  oopp  111155..
DDee  vveerreenniiggiinngg  bbeessttaaaatt  2255  jjaaaarr  eenn  vviieerrtt  ddiitt
vvoollggeennddee  wweeeekk  mmeett  aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann
mmaaaannddaagg  ttoott  eenn  mmeett  vvrriijjddaagg..  OOpp  hheett
pprrooggrraammmmaa  ssttaaaann  oonnddeerr  mmeeeerr  eeeenn  hhyyppnnoossee--
sshhooww  eenn  eeeenn  kkrrooeeggeennttoocchhtt..  DDeezzee  wweeeekk  zziijjnn
ddee  wwoorrkksshhooppss  vvoooorr  hheett  vvuuuurrssppuuwweenn  bbeeggoonn--
nneenn..  ““BBeesstt  ggeemmaakkkkeelliijjkk  ddaatt  vvuuuurrssppuuwweenn””,,
ccoonnssttaatteeeerrtt  NNiieellss  OOnnddeerrsstteeiijjnn,,  vvoooorrzziitttteerr
vvaann  ddee  lluussttrruummccoommmmiissssiiee..  ““JJee  bbeeggiinntt  mmeett

wwaatteerr..  JJee  mmooeett  ddooeenn  aallssooff  jjee  eeeenn  kkaaaarrss  oopp
eeeenn  mmeetteerr  aaffssttaanndd  uuiittbbllaaaasstt..””  DDaaaarrnnaa  iiss  hheett
mmeetteeeenn  ddoooorr  nnaaaarr  ddee  oolliiee  eenn  ddee  vvllaammmmeenn..
EEnngg??  ““NNeeee..  JJee  kkrriijjggtt  hheeeell  dduuiiddeelliijjkkee  iinnssttrruucc--
ttiieess,,  ssttaapp  vvoooorr  ssttaapp..  DDee  iinnssttrruucctteeuurr  vveerrtteelltt
ooookk  dduuiiddeelliijjkk  wwaatt  jjee  nnííeett  mmooeett  ddooeenn..””  BBiijj  ddee
mmeeeesstteenn  rroollddeenn  eerr  ddaann  ooookk  vvrriijjwweell  mmeetteeeenn
mmooooiiee  rroonnddee  vvllaammmmeenn  uuiitt..  OOnnddeerrsstteeiijjnn::  ““IIkk
ssttoonndd  eerr  vveerrsstteelldd  vvaann  ddaatt  hheett  zzoo  ggeemmaakkkkeelliijjkk
wwaass..””
NNiieemmaanndd  iinn  bbrraanndd  ggeevvllooggeenn  ddaann??  OOookk  nniieett..
““ZZee  ggeebbrruuiikkeenn  ‘‘RRoommeeiinnssee  oolliiee’’,,  ddiiee  hheeeefftt  eeeenn
hheeeell  hhooggee  oonnttbbrraannddiinnggsstteemmppeerraattuuuurr..  AAlllleeeenn
ddee  nneevveell  eerrvvaann  oonnttbbrraannddtt””,,  vveerrtteelltt  ddee  ccoomm--
mmiissssiieevvoooorrzziitttteerr,,  ddiiee  ooookk  nnoogg  wweeeett  ttee  vveerr--
tteelllleenn  ddaatt  ddee  oolliiee  ‘‘nniieett  eecchhtt  vviieess’’  iiss..  WWiiee  wwiill
mmeeeeddooeenn,,  kkaann  zziicchh  ddeezzee  wweeeekk  nnoogg  aaaann--
mmeellddeenn  vviiaa  wwwwww..iinntteerrmmaattee..nnll//vvuuuurrssppuuwweenn..

Fietswrakkenopruiming bij het station
De gemeente Eindhoven verwijdert donderdag 9 oktober fietswrakken bij het station. Deze
actie wordt vanaf dan maandelijks herhaald. Onder fietswrakken verstaat de gemeente
‘fietsen die rijtechnisch gezien in onvoldoende staat van onderhoud verkeren’.
Fietseigenaren die hun fiets vanaf 9 oktober niet meer op het station aantreffen, kunnen
contact opnemen met de Ergonbedrijven via 06-22920049 of 06-51237806. De fiets kan
vanaf vrijdag 10 oktober vier weken lang op afspraak worden opgehaald. De eigenaar moet
aantonen dat de fiets van hem/haar is (door bijvoorbeeld een fietssleutel) en moet de on-
kosten van 11,50 euro vergoeden. Niet afgehaalde fietsen worden na vier weken vernietigd.

Herfstregatta bij Thêta
Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober houdt de Eindhovense Studenten Roeivereniging
Thêta traditiegetrouw de Herfstregatta. Er verschijnen roeiers van verschillende roeivereni-
gingen uit het land aan de start op het Eindhovensch Kanaal. De eerstejaars roeiers kunnen
hier voor het eerst hun kunsten vertonen tijdens een boord-aan-boordrace over 250 meter.
Ook ouderejaars (wedstrijd- en competitie-) roeiers kunnen zich uitleven op het kanaal in
een vierkamp. Op zaterdag worden de 250, 1000 en 2100 meter verroeid en op zondag af-
sluitend de 5700 meter. Op zaterdagavond is er een groot feest bij Thêta, waar de band
Klaarwakker zal spelen. Overnachten kan op het aangrenzend grasveld bij het Thêtaterrein
in eigen tentjes. Meer informatie is te vinden op http://herfstregatta.esrtheta.nl .

Foto: Marc van den Homberg
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DDee  NNoobbeellpprriijjss  vvoooorr  nnaattuuuurr--
kkuunnddee  ggaaaatt  ddiitt  jjaaaarr  nnaaaarr
ttwweeee  JJaappaannnneerrss  eenn  eeeenn
AAmmeerriikkaaaann  vvoooorr  oonnttddeekk--
kkiinnggeenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann
ggeebbrrookkeenn  ssyymmmmeettrriiee  iinn  ddee
ddeeeellttjjeessffyyssiiccaa..  SSyymmmmeettrriiee
kkuunn  jjee  zziieenn  aallss  eeeenn  mmaanniieerr
oomm  iieettss  ttee  zzeeggggeenn  oovveerr  ddee
nnaattuuuurrkkuunnddee  aallss  jjee  eeiiggeenn--
lliijjkk  ggeeeenn  iiddeeee  hheebbtt  hhooee  hheett
wweerrkktt..  EEeenn  vvoooorrbbeeeellddjjee::  JJee
lloooopptt  eeeenn  hhuuiiss  bbiinnnneenn  ddoooorr
ddee  vvoooorrddeeuurr..  HHeett  iiss  hhaannddiigg
aallss  hheett  hhuuiiss  ssyymmmmeettrriisscchh
iiss,,  wwaanntt  nnuu  wweeeett  jjee,,  zzoonnddeerr
hheett  ggeezziieenn  ttee  hheebbbbeenn,,  ddaatt
ddee  aacchhtteerrddeeuurr  eerr  pprreecciieess
hheettzzeellffddee  uuiittzziieett..  AAllss  jjee
eecchhtteerr  hheett  hhuuiiss  ggooeedd  kkeenntt
((oommddaatt  jjee  eerr  wwoooonntt))  ddaann
kkeenn  jjee  zzoowweell  ddee  vvoooorrddeeuurr
aallss  ddee  aacchhtteerrddeeuurr  ggooeedd,,  eenn
ddooeett  hheett  eerr  eeiiggeennlliijjkk  nniieett
mmeeeerr  ttooee  ddaatt  zzee  hheettzzeellffddee
zziijjnn..  MMaaaarr  ddee  wweerreelldd  vvaann
ddee  ffuunnddaammeenntteellee  ddeeeellttjjeess
iiss  aalllleessbbeehhaallvvee  bbeekkeenndd
tteerrrreeiinn,,  dduuss  zziijjnn  ssyymmmmee--
ttrriieeëënn  hhaannddiigg..  DDeess  ttee  vveerr--
vveelleennddeerr  iiss  hheett  ddaann  ooookk
ddaatt  ddee  ssyymmmmeettrriieeëënn  nniieett
aallttiijjdd  bblliijjkkeenn  ttee  kkllooppppeenn..
WWeetteennsscchhaappppeerrss  hheebbbbeenn
aallss  hheett  wwaarree  ggeevvoonnddeenn  ddaatt
ddee  aacchhtteerrddeeuurr  ggeeeenn
ddeeuurrbbeell  hheeeefftt..  DDiitt  hhaadd
kkuunnnneenn  bbeetteekkeenneenn  ddaatt  ddee
hheellee  tthheeoorriiee  ddee  pprruulllleennbbaakk
iinn  kkoonn,,  mmaaaarr  ggeelluukkkkiigg
wwaarreenn  ddaaaarr  NNaammbbuu,,
KKoobbaayyaasshhii  eenn  MMaasskkaawwaa..
ZZiijj  hheebbbbeenn  ddee  ggeebbrrookkeenn
ssyymmmmeettrriiee  wweetteenn  iinn  ttee
ppaasssseenn,,  eenn  nniieett  zzoonnddeerr
ssuucccceess..  OOpp  bbaassiiss  vvaann  ssyymm--
mmeettrriieeëënn  eenn  ggeebbrrookkeenn
ssyymmmmeettrriieeëënn  iiss  eeeenn  hheeeell
ssyysstteeeemm  vvaann  ddeeeellttjjeess
ssaammeennggeesstteelldd,,  hheett  zzooggee--
nnaaaammddee  ssttaannddaaaarrddmmooddeell..
HHeett  iiss  zzeellffss  mmooggeelliijjkk
nniieeuuwwee  ddeeeellttjjeess  ttee  vvoooorr--
ssppeelllleenn,,  zzooaallss  hheett  HHiiggggss--
ddeeeellttjjee..  DDee  NNoobbeellpprriijjss
hhiieerrvvoooorr  lliijjkktt  mmee  tteerreecchhtt,,
mmaaaarr  hheett  lliijjkktt  eerr  vvoooorraall  oopp
ddaatt  ddee  hheerreenn  iinn  SSttoocckkhhoollmm
eeeenn  vvoooorrsscchhoott  nneemmeenn  oopp
ttooeekkoommssttiiggee  oonnttddeekk--
kkiinnggeenn..  IInn  CCEERRNN  hhoooopptt
mmeenn  bbiinnnneenn  eeeenn  jjaaaarr  hheett
HHiiggggssddeeeellttjjee  ttee  vviinnddeenn,,  eenn
ddee  vvoooorrssppeelllleerrss  hhiieerrvvaann
kkuunnnneenn  ddaann  vvrriijjwweell  zzeekkeerr
rreekkeenneenn  oopp  eeeenn  NNoobbeellpprriijjss..
HHeett  lliijjkktt  aallssooff  hheett  NNoobbeell--
pprriijjssccoommiittéé  nnuu  aallvvaasstt  ddee
mmeennsseenn  bbeelloooonntt  ddiiee  hheett
vvoooorrwweerrkk  hheebbbbeenn  ggeeddaaaann..
DDaatt  mmaaaakktt  ddee  oonnttddeekkkkiinngg
vvaann  hheett  HHiiggggssddeeeellttjjee  ddeess
ttee  ssppeeccttaaccuullaaiirrddeerr,,  mmaaaarr
ddeess  ttee  ppiijjnnlliijjkkeerr  aallss  eerr  nniikkss
ggeevvoonnddeenn  wwoorrddtt..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  
iiss  ssttuuddeenntt  
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

HHeett  eeeerrssttee  ddaatt  TTeessssaa
ooppmmeerrkktt,,  iiss  ddaatt  zzee  ddee  kkaammeerr
eerrgg  hhiipp  vviinnddtt  mmeett  vveeeell  nniieeuuwwee
ssppuulllleenn..  AAlllleess  zziieett  eerr  kkeeuurriigg
nneettjjeess  uuiitt..  HHeett  zzoouu  ddee  kkaammeerr
kkuunnnneenn  zziijjnn  vvaann  eeeenn  mmaannnnee--
lliijjkkee  ssttuuddeenntt..  JJoohhnn  bbeeaaaammtt
ddiitt..  HHiijj  vviinnddtt  ddee  wwaasslliijjnn  eerrgg
lleeuukk  eenn  pprraakkttiisscchh  ooppggeehhaann--
ggeenn..  TTeessssaa  zziieett  eeeenn  ssttiicckkeerr
vvaann  ccaafféé  SSaannttéé  eenn  ccoonncclluu--
ddeeeerrtt  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr
bbeewwoooonndd  wwoorrddtt  ddoooorr  eeeenn
ssttuuddeenntt  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee..  DDee  aappaarrttee
ppaattrroonneenn  oopp  ddee  ssttooeell  ssuugg--
ggeerreerreenn  ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  eeeenn
ccrreeaattiieevvee  ssttuuddiiee  vvoollggtt..
DDoooorrddaatt  eerr  vveeeell  ddvvdd’’ss  iinn  ddee
kkaasstt  ssttaaaann,,  zzaall  ffiillmm  kkiijjkkeenn  ttoott

eeeenn  vvaann  ddee  hhoobbbbyy’’ss  bbeehhoorreenn..
JJoohhnnss  oooogg  vvaalltt  oopp  ddee  XXbbooxx  eenn
nneeeemmtt  aaaann  ddaatt  ggaammeenn  ooookk
eeeenn  vvaann  zziijjnn  hhoobbbbyy’’ss  iiss..  AAll
wwiijjzzeenndd  nnaaaarr  ddee  fflleesssseenn
ddrraannkk  mmeerrkkeenn  zzee  bbeeiiddeenn  oopp
ddaatt  hhiijj  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  vvaann
ssttaappppeenn  hhoouuddtt..  JJoohhnn  ddeennkktt
ddaatt  ffiittnneessss  ddee  ssppoorrtt  iiss  vvaann
ddeezzee  ssttuuddeenntt..  BBoovveennddiieenn  zzoouu
hhiijj  ooookk  nnoogg  kkuunnnneenn  vvooeett--
bbaalllleenn,,  vvaannwweeggee  ddee  oorraannjjee
kklleeuurr  iinn  zziijjnn  kkaammeerr..  DDeezzee
ssttuuddeenntt  eeeett  eerrgg  ggeezzoonndd,,
ggeettuuiiggee  ddee  bbaannaanneenn..  JJoohhnn
ddeennkktt  nniieett  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  iiss
vvaann  eeeenn  mmaasstteerrssttuuddeenntt,,
eeeerrddeerr  eeeenn  ttwweeeeddee--  ooff  ddeerrddee--
jjaaaarrss..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  ggaaaann  zzee
bbeeiiddeenn  oopp  hhuunn  ggeevvooeell  aaff  eenn

kkiieezzeenn  vvoooorr  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee
ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  TTeecchhnnii--
sscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  ZZiijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn  bbllooee--
mmeettjjeesskkrraannss..  OOookk  mmooeett  hhiijj
aallttiijjdd  ddrraannkk  eenn  ffrruuiitt  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn..
DDeezzee  kkaammeerr  wwoorrddtt  bbeewwoooonndd
ddoooorr  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee  ssttuuddeenntt,,
mmeerrkkeenn  AAnnnneemmiieekkee  eenn  JJoorriiss
ggeelliijjkkttiijjddiigg  oopp..  DDee  kklleeuurr
oorraannjjee  vvaalltt  eerrgg  oopp  eenn  JJoorriiss
ggrraapptt  ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  eeeenn
eennoorrmmee  VVaann  ddeerr  WWaaaallss--ffaann  iiss..
EErr  ssttaaaatt  eeeenn  XXbbooxx  iinn  ddee  kkaasstt,,
dduuss  hhiijj  hhoouuddtt  vvaann  ggaammeenn..  EEeenn
pprrooffeessssiioonneeeell  ggaammeerr  iiss  hhiijj
eecchhtteerr  nniieett,,  wwaanntt  ddaaaarr  iiss  ddee
ttvv  ttee  kklleeiinn  vvoooorr,,  vvooeeggtt  JJoorriiss
ddaaaarraaaann  ttooee..  AAnnnneemmiieekkee  zziieett

vveeeell  ddvvdd’’ss  ssttaaaann  eenn  ccoonn--
cclluuddeeeerrtt  ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt
vvaann  ffiillmm  kkiijjkkeenn  hhoouuddtt..  ZZiijjnn
hhoobbbbyy  iiss  ooookk  ffoottooggrraaffeerreenn,,
ddeennkktt  JJoorriiss  hhaarrddoopp..  DDiitt  iiss  ttee
zziieenn  aaaann  hheett  ssttaattiieeff  aacchhtteerr  ddee
bbaannkk..  AAaann  ddee  zzwweemmbbrriill  ddiiee  oopp
ttaaffeell  lliiggtt,,  iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  zziijjnn
ssppoorrtt  zzwweemmmmeenn  iiss..  AAaann  hheett
ggrroottee  aaaannttaall  mmaappppeenn  oopp  ddee
ppllaannkk  bboovveenn  zziijjnn  bbuurreeaauu,,  iiss  ttee
zziieenn  ddaatt  hheett  hhiieerr  oomm  eeeenn
oouuddeerreejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  ggaaaatt..
BBeeiiddeenn  ddeennkkeenn  zzee  ddaatt  ddiitt  ddee
kkaammeerr  iiss  vvaann  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee
vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  TTeecchhnnii--
sscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee..  ZZiijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  ccoocckkttaaiillss..
OOookk  mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  bbaannaanneenn
iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn..

RRaayymmoonndd  SSmmeeeettss  iiss
ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  TTeecchh--
nniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteenn--
sscchhaappppeenn..  HHiijj  hheeeefftt  vvoorriigg
jjaaaarr  hheett  sscchhaakkeellpprrooggrraamm--
mmaa  ggeevvoollggdd  eenn  iiss  nnuu  eeeerrssttee--
jjaaaarrss  mmaasstteerrssttuuddeenntt..  HHiijj
kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt
SSuusstteerreenn..  HHiijj  iiss  aaccttiieeff  bbiijj
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  IInntteerr--
mmaattee  eenn  iiss  tteevveennss  lliidd  vvaann  ddee
BBoorrrreellccoommmmiissssiiee,,  MMaasstteerr--
rraaaadd  HHTTII  eenn  hheett  ddiissppuuuutt
VVKKOO--UUnniitteedd..  IInn  zziijjnn  vvrriijjee
ttiijjdd  ddaannsstt  hhiijj  bbiijj  ssttuuddeenntteenn--
ddaannssvveerreenniiggiinngg  FFoooottlloooossee
eenn  hhoouuddtt  hhiijj  vvaann  ffiillmmss
kkiijjkkeenn..  OOookk  zzwweemmtt  hhiijj  vvaaaakk
bbiijj  hheett  SSttuuddeenntteenn--
ssppoorrttcceennttrruumm..  NNaaaasstt  zziijjnn
ssttuuddiiee  wweerrkktt  hhiijj  bbiijj
EEiinnddhhoovveenn  AAiirrppoorrtt..  ZZiijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn
PPaarrkkeerr  rroolllleerrbbaallllppooiinntt..  OOookk
zzoorrggtt  hhiijj  eerrvvoooorr  ddaatt  hhiijj
aallttiijjdd  lleekkkkeerr  eetteenn  iinn  hhuuiiss
hheeeefftt..

Het sleutelgat

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: Tessa Welte
(derdejaars Biomedische Technologie), John Groen (derdejaars
Werktuigbouwkunde), Annemieke Vrij (zevendejaars Bouwkunde) en Joris van
Beurden (vijfdejaars Elektrotechniek). Zij bekijken de foto’s van deze studen-
tenkamer en geven commentaar.

Peter Geurts stopt
als voetballer bij
Totelos
Peter Geurts (41) is
gestopt met voetballen
bij het heren-1 team van
de Eindhovense Studen-
ten Zaalvoetbal Vereni-
ging Totelos. Volgend
collegejaar stopt hij ook
als trainer/coach bij
heren 1. Hij was twintig
jaar actief bij Totelos.
Zijn opvolger wordt hoog-
waarschijnlijk Aatef El
Allouche, die momenteel
heren 2 traint.

Geurts kampte al enige tijd
met blessures. Hij ver-
klaarde vorige week tegen-
over het Eindhovens
Dagblad: “Ik werd teveel
geplaagd door kleine bles-
sures dat ik heb besloten
om er mee te stoppen.”
Volgens Leroy Dumas,
aanvoerder van het eerste
team, verliest Totelos met
Geurts iemand ‘die ieder-
een het spelletje wist te
leren’. “Zelfs iemand die
amper een bal weet te
raken, kan hij leren voet-
ballen. Onze vereniging
staat bekend om de manier
van verdedigen en om het
feit dat we de goals op de
counter pakken. Die
manier van spelen heeft hij
ons aangeleerd. Omdat
Peter verschillende teams

coachte, konden we gemak-
kelijk spelers uitwisselen.
Hij heeft ons naar de ere-
divisie geloodst.”
Voor El Allouche zal het
niet gemakkelijk zijn om
Geurts op te volgen. Naar
verwachting begint hij
augustus 2009 met zijn
nieuwe taak als trainer/
coach bij heren 1. “Ik zie
het als een uitdaging. Zo
kan ik mezelf persoonlijk
ook weer verder ontwik-
kelen.” Gaat hij dezelfde
tactiek hanteren? “Dat ligt
helemaal aan de spelers. Ik
moet eerst hun kwaliteiten
zien. Maar ik heb wel een
eigen visie. Ik ben eerder
voor wat aanvallender
voetbal.”/. 

Grotere afname collegeblokken
Free4Students
Het Eindhovense
studentenbedrijfje
Free4students deelt dit
collegejaar 110.000
gratis collegeblokken uit
aan Nederlandse univer-
siteiten. Dat is een groei
van dik driehonderd
procent ten opzichte van
vorig jaar. De initiatief-
nemers hebben inmid-
dels een kantoor in
Utrecht. Rijk worden 
ze er echter nog niet van.

Free4students startte
ongeveer een jaar geleden
met het uitdelen van
25.000 collegeblokken in
Eindhoven. Gratis welte-
verstaan; de collegeblok-
ken worden gefinancierd
door de advertenties die
erin staan. Free4students
verspreidt zijn blokken nu
ook in Delft, Enschede,
Groningen, Amsterdam,
Rotterdam, Tilburg en
Maastricht. Het hoofd-

kantoor van Free4students
is verplaatst naar Utrecht.
“We hebben nu een
mooiere locatie met meer
uitstraling. Ook kunnen
we hier bedrijven stukken
beter ontvangen”, vertelt
medeoprichter en TU/e-
student Bouwkunde Mark
van der Burgt.
Omdat sommige universi-
teiten geen technische
studies hebben, heeft het
studentenbedrijf naast de
techniekvariant van de col-
legeblokken -met ruitjes-
ook een finance-variant,
met lijntjes. 
Free4students werd gestart
door TU/e-studenten Mark
van der Burgt, Thijs
Cloosterman en Charles
Smeets. Al snel werd Jaap
Blox van de Universiteit
van Tilburg erbij gehaald.
De Tilburgse vennoot is af-
gehaakt. “Hij is inmiddels
afgestudeerd en heeft een
fulltime baan gevonden”,

laat van der Burgt weten.
Ook Charles Smeets, die
vanaf het eerste uur
betrokken was, is afge-
studeerd en uitgestapt.
“Voor Thijs en mij is het
niet gemakkelijk om ons
werk voor Free4students te
combineren met onze af-
studeeropdracht. Dat is
ook de reden dat we dit
langzaam aan het over-
geven zijn. Inmiddels zijn
er in iedere stad regio-
managers en hebben we
nieuwe mensen geworven
die een deel van de
acquisitiewerkzaamheden
voor hun rekening nemen.
Het uiteindelijke doel is
een organisatie die loopt
zonder Thijs en mij. Op dit
moment verdienen we er
een kleine boterham mee,
maar we blijven dit waar-
schijnlijk niet ons hele
leven doen.”
(www.shift040.nl)/.

ViRifestival voorlopig van de baan
Het ViRifestival wordt voorlopig niet meer gehouden. Dit laat Roy de Vries van Stichting
Virus weten. Virus houdt het minifestival ViRi sinds 2002 drie tot vier keer per jaar. De
stichting had dit jaar problemen om aan een nieuw bestuur te komen. De Vries: “Twee
TU/e’ers hebben nu het nieuwe bestuur op zich genomen en daarbij hebben we tien vrij-
willigers. Zij gaan in ieder geval het StuKafest organiseren. Dat gaat zeker door. Daarna
gaan we kijken of er ook weer een ViRi kan worden gehouden. Vóór het StuKaFest zal dat
in ieder geval niet gebeuren.” Dit jaar werd in Eindhoven het eerste
Studentenkamerfestival gehouden. Het festival krijgt begin 2009 een vervolg.

Peter Geurts. 
Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Zonder extra geld voor internationali-
sering dreigen we af te glijden naar de
status van Jutland.” Aldus een citaat in
Trouw van rector Kortmann van de
Radboud Universiteit. “Jutland”, dacht
ik, “maar daar ligt toch de bekende uni-
versiteit van Aarhus!” Even gekeken op
de ARWU (Academic Ranking of World
Universities), en ja hoor, ik kon rector
Kortmann schrijven: “Ik wijs u erop dat
de universiteit van Aarhus, Jutland, in
de ARWU tientallen punten hoger staat
dan de Radboud Universiteit in
Nijmegen”. Kortmann reageerde
sportief, maar schreef dat hij niet

helemaal correct geciteerd was.
Een paar wetenswaardigheden uit de
ARWU van 2008: Aarhus staat op
plaats 93, Nijmegen (ex aequo) op plaats
151, even laag als Delft. De twee hoogst
geplaatste Nederlandse universiteiten
zijn Utrecht en Leiden, resp. 47-ste en
76-ste plaats. De TU/e staat tamelijk
laag, maar de toekenning van rankings
gaat niet altijd eerlijk, zoals uit het
volgende voorbeeld blijkt. Eén van de
criteria is het aantal veelgeciteerde
geleerden dat een universiteit in huis
heeft. Op de lijst van veelgeciteerde wis-
kundigen staat Richard Gill bij Utrecht,
hoewel hij al twee jaar in Leiden werkt;
Hendrik Lenstra, die deeltijds aan
Leiden is verbonden, wordt alleen aan

Berkeley toegerekend. Bij een eerlijker
toekenning van veelgeciteerden was
Leiden misschien boven Utrecht
geëindigd, en wie weet waar de TU/e
terechtgekomen was. De TU’s hebben
samen twee veelgeciteerden: Burggraaf
(UT) en Van Dijken (TUD). Onder de
veelgeciteerden zijn er veel uit de
medische- en biowetenschappen.
Nijmegen en Aarhus hebben elk één
veelgeciteerde geleerde, beiden wis-
kundigen, terwijl Denemarken er totaal
31 heeft en Nederland 100.
Je wordt niet zomaar tot de veelgeci-
teerden gerekend. Ik heb met Van Harn
een artikel uit 1979, dat 111 citaties heeft
- er komt er geregeld nog een bij; dat
vind ik ‘best veel’, maar het is toch

minstens een factor vijf te laag.
Bovendien -ik heb de precieze criteria
niet nagelezen- zul je wel meer dan één
veel geciteerd artikel moeten hebben
om mee te tellen.
Doet Nederland mee aan de echte uni-
versitaire top? In sommige vakgebieden
wel, maar universiteitsgewijs misschien
net niet: één universiteit in de top
vijftig, twee in de top honderd. In de
rangschikking van technische universi-
teiten hebben ‘we’ er één in de top tien
en drie in de top 35. Niet slecht, maar
niet zo goed als Zwitserland.
De vele talen die je op de gang hoort,
bewijzen dat we wel zeer geïnternatio-
naliseerd zijn.

WWiiee:: Felix Hommerson / 21 / vijfdejaars 
Natuurkunde

WWaannnneeeerr:: weet ik niet meer zeker, ergens 2006
WWaatt:: artwork ‘The Empire Strikes First’
WWaaaarroomm:: “Omdat ik het heel mooi en relaxed
vind. Het is een deel van het cd-ontwerp van de
Amerikaanse punkrockband Bad Religion. Ik
vind het natuurlijk ook een heel goede band met
goede muzikanten, mooie muziek. Ook heel erg
knap dat ze na 28 jaar nog steeds nieuwe muziek
maken. Daarbij komt dat het plaatje niet erg
afleidt waardoor ik m’n pictogrammen gemak-
kelijk kan terugvinden.
Ik heb wel wat met muziek. Back in Zeeuws-
Vlaanderen speelde ik
in het punkbandje
System Error en sinds ik
hier in Eindhoven
vertoef zit ik bij
Stichting Virus waar ik
veel organiseer en ook
bands boek en zo.”

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




