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Provincie steunt werving
buitenlandse studenten
De TU/e en de Universiteit van
Tilburg krijgen elk van de
provincie Noord-Brabant
650.000 euro om topstudenten
te werven buiten de Europese
Economische Ruimte (EER).
Met de financiële steun verwacht
het provinciebestuur de concurrentie aan te kunnen met de
Randstad dat nu relatief veel buitenlands talent trekt. Volgens een
zegsman wil Noord-Brabant als
kennisregio
voorop
blijven
lopen. “Maar dan is het nodig om
het dalende aantal studenten
tegen te gaan en daarbij vooral te
focussen op toptalent.”
Vijf ton van de subsidie gaat
direct naar beurzen voor buitenlandse studenten om aan de TU/e

een masteropleiding te volgen.
Na afloop van hun studie ligt in
Brabant een baan voor ze klaar
van minimaal drie jaar.
Het resterende bedrag, anderhalve ton, is bestemd voor
werving in het buitenland.
“Grotendeels voor onze man in
China”, aldus een woordvoerder
van de TU/e. Deze vaste kracht
gaat namens de TU/e langs
Chinese universiteiten en bedrijven om topstudenten binnen
te halen.
Ongeveer vijftien topstudenten
kunnen dankzij een ‘provinciebeurs’ naar de TU/e komen
voor een masteropleiding./

.

Minder laptopdiefstal
aan TU/e
Het aantal diefstallen van
laptops van TU/e-studenten is
verminderd. In het huidige collegejaar zijn er nog maar 9
laptops ontvreemd, vorig jaar
waren dat er 44. Dit tegenover
meer dan 60 in de jaren
daarvoor.
Voor deze daling kunnen een
aantal verklaringen zijn, vertelt
Marian de Vaan, hoofd van het
Notebook Service Centrum van
de TU/e: “Een notebook is niet zo
speciaal meer als in het verleden,
je koopt er al een voor een paar
honderd euro. Deze is weliswaar
absoluut niet te vergelijken met
wat de TU/e aanbiedt, maar

maakt het toch minder aantrekkelijk om te kunnen verkopen.
Daarnaast kan het zijn dat de
extra beveiliging in de vorm van
Stoptrack -een speciale sticker
met naam en nummer- intussen
zo bekend is bij het dievengilde,
dat ook dat een rol speelt.”
Helaas is voorkomen nog steeds
beter dan genezen, want als een
laptop gestolen is, wordt deze
meestal niet teruggevonden. “Of
laptops sneller worden teruggevonden, daar zijn geen cijfers
van. Er wordt niet heel veel teruggevonden.” (Shift040.nl)/

.

CBS: Studeren is goed
voor de gezondheid
Hoogopgeleiden leven langer
en voelen zich gezonder dan
laagopgeleiden. Dat meldt het
Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Wie dertig jaar is en hoger onderwijs heeft genoten, kan in
goede gezondheid 71 jaar oud
worden. Wie alleen de lagere
school heeft doorlopen, krijgt op
zijn 56ste al gezondheidsklachten. Vooral hartaandoeningen, rugklachten en reuma
komen volgens de statistieken
vaker voor bij laagopgeleiden.
Hoogopgeleide vrouwen worden
nog altijd ouder dan hun mannelijke jaargenoten: 84 om 79
jaar. Maar de dames en de heren
zijn even oud wanneer ze lichamelijke klachten krijgen: de hoe-

veelheid jaren in blakende gezondheid zijn eerlijk verdeeld.
De glazen bol van het CBS kent
zijn beperkingen, melden de onderzoekers. De cijfers komen uit
een gezondheidsenquête en bewoners van instituten en
tehuizen zijn uitgesloten van
deelname. Bovendien worden
steeds meer mensen hoger
opgeleid. De verschillen in opleidingsniveau zullen daardoor
minder vaak samenvallen met
verschillen in sociaal-economische status en dus zullen ze
misschien ook minder zeggen
over de levensverwachting.
(HOP)/

.

Zegeningen biowetenschap
bediscussieerd
Zo’n zeventig, veelal pensioengerechtigde, geïnteres seerden woonden dinsdagavond 18 november het
Catharinadebat bij over geavanceerde biowetenschap
en de consequenties die de ontwikkelingen in het lab
hebben voor de maatschappij. Ze trotseerden de
ongemakkelijke kerkbanken in de Catharinakerk om
zich te laten informeren over de huidige stand van
zaken op dit terrein door TU/e-hoogleraar prof.dr. Bert
Meijer (links op de foto). Zijn presentatie ‘Waarom we
geen leven kunnen maken’ was de aanzet tot een
debat met prof.dr. Anthonie Meijers, hoogleraar
filosofie en ethiek van de techniek aan de TU/e, en de
Vlaamse ethicus dr. Bruno Aerts (rechts).
Het debat speelde zich voornamelijk af tussen Meijer
en het publiek, dat vraagtekens zette bij de zege ningen van de voorschrijdende biomedische wetenschap. Meijer wees de sceptici op de goede dingen die
wetenschappelijke vooruitgang de mensheid heeft
gebracht. Het is volgens hem niet aan wetenschap-

pers om hun nieuwsgierigheid in te tomen, enkel
omdat toekomstige vindingen eventueel tot onge wenste resultaten kunnen leiden. De maatschappij
moet bepalen of de verworven kennis ook moet
worden toegepast, vindt hij. Het is daarom wel van
essentieel belang dat de mensen goed worden geïn formeerd door wetenschappers.
De discussie over ethische vragen rondom het creëren
van leven ging Meijer uit de weg met het argument dat
we nog veel te weinig weten van de werking van cellen
om binnen afzienbare tijd leven te kunnen creëren.
Volgens hem moeten we ons daar nog geen zorgen
over maken. Ook over de gevaren van de biotech nologie had hij een relativerende opmerking in petto.
“Zo veel dingen zijn gevaarlijk. Als je vanavond een
theekopje zout inneemt, haal je de morgen niet. Toch
is dat geen reden om keukenzout te verbieden.”
Foto: Bart van Overbeeke

U-raad neemt tijd voor nieuwe voorzitter
De zoektocht naar een opvolger
voor dr. Laurent Nelissen, de
voorzitter van de universiteitsraad die vorige week aan de
slag ging als directeur bedrijfsvoering bij de faculteit
Scheikundige Technologie, zal
pas serieus van start gaan als
het profiel voor die functie
bekend is. Volgens dr. Jos
Maubach, voorzitter van de
personeelsfractie, hebben zijn
fractie en de twee studentenfracties op dit moment
meerdere prioriteiten.
Nelissen combineert tot eind van
dit jaar zijn voorzitterschap van
de U-raad met zijn nieuwe
functie bij ST. Maubach noemt
Nelissen een voorzitter met
verve. “Hij is een man met persoonlijkheid”, aldus Maubach,

die zegt volkomen verrast te zijn
door het plotselinge vertrek.
“Tussen de eerste speculaties en
de
daadwerkelijke
bekendmaking hebben nog geen drie
dagen gezeten.”
Op dit moment is het vinden van
een opvolger een van de vele prioriteiten. “Er lopen op dit
moment veel zaken waarmee de
U-raad druk is. Zo wordt op 27
november het geschil dat de Uraad met het College van Bestuur
heeft over het bindend studieadvies behandeld door de
Geschillencommissie. Begin december zijn de studentenfracties
druk met de verkiezingen en de
begrotingsgesprekken
voor
2009 staan op het programma.”
Aangezien
de
komende
maanden vaak een rustiger
periode zijn voor de U-raad, kan

er met voldoende aandacht
serieus nagedacht en gesproken
worden over een nieuwe voorzitter. “De fracties moeten dan zo
snel mogelijk op één lijn zien te
komen voor wat betreft het
profiel van die persoon.”
Maubach wil niet vertellen waar
zijn fractie behoefte aan heeft.
“Dat zou in dit stadium al
kunnen worden uitgelegd als
sturende informatie.”
In de periode dat de U-raad geen
voorzitter zou hebben, wordt
volgens Maubach het voorzitterschap overgenomen door een
lid of alle leden van het
Presidium. Dat is het orgaan met
vertegenwoordigers uit alle
fracties dat wekelijks een overleg
heeft./

.
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Arno Klaassen
“Als je bang bent, moet je niet gaan bobsleeën”
Tekst: Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
“Ik ken geen bobsleeër die
geen littekens heeft. Ik draag
altijd een brandwerend pak,
want ongelukken zijn onderdeel van deze sport. Maar ik
heb veel vertrouwen in onze
bemanning. Het teamwork
maakt bobsleeën zo mooi,
je trekt zo’n vier maanden
intensief met elkaar op.”
Nu Arno Klaassen bijna
klaar is met zijn studie
Werktuigbouwkunde kan hij
alle tijd besteden aan zijn
grote passie bobsleeën. Zijn
doel: bij de top vijf eindigen op
de Olympische winterspelen in
Vancouver in 2010.
Door zijn ‘hobby’ studeert
Klaassen verhoudingsgewijs laat
af, want hij is al gauw vier
maanden per jaar in het buitenland voor training en wedstrijden. In 2003 begon hij aan de

TU/e aan de verkorte opleiding,
na de hts in Tilburg. Klaassen
werd in 2004 en 2005 kampioen
sprint op de Nederlandse
Studenten Kampioenschappen
op de honderd en tweehonderd
meter. In de reguliere atletiek
zat hij nét tegen de top aan.
“Ik ben een echte krachtloper,
maar om de echte top te bereiken, ben ik te zwaar”, legt Klaassen uit. “Maar dat is juist weer
goed voor bobsleeën. Arend
Glas, de bobsleeër die deze sport
in Nederland op de kaart zette,
zag me bij de NSK en vroeg of ik
bobsleeër wilde worden.”
Klaassen werd vaste kracht als
vierde man, de remmer. Dat
blijkt een verwarrende term.
Klaassen: “Remmen doe je pas
na de finish. Mijn taak is om de
slee zo snel mogelijk aan te
duwen, als laatste in de bob te
springen en de zijbeugels in te
klappen. Dat doe je meestal op
gevoel, want je hebt geen tijd om
te controleren of ze goed zitten.

Je kunt ook niet mee hellen in de
bochten, want je moet stil en ineengedoken in de bob zitten.”
Is hij ooit bang? Klaassen: “Als je
bang bent, moet je dit niet doen.
Op de meeste banen ga je 120
kilometer per uur. St. Moritz is
tot nu toe de snelste baan met
145 kilometer per uur, in
Vancouver zal het 150 gaan.
Maar in de bob zelf merk je niet
of je 120 of 150 gaat.”
De veiligheid is de laatste jaren
toegenomen, vooral door verbeteringen aan de baan, zodat
renners er minder makkelijk uit
vliegen. Toch kun je flinke
blessures oplopen, aldus Klaassen. “Afdalen is een grote kick,
het is spannend en je bent heel
alert. Maar vergis je niet: na een
race kom je bont en blauw uit
zo’n bob want je wordt alle
kanten uit geschud. Als je met
120 met je schouders over het ijs
schuurt, krijg je flinke brandwonden, zeker als je een flink
eind doorglijdt.”
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Snel zijn met bobsleeën vereist
een goede start, een goede piloot
en goed materiaal. Dat laatste is
niet doorslaggevend, maar helpt
veel. De rijkste landen hebben
vaak het beste materiaal. Zo
kocht Rusland een fabriek op
om het alleenrecht op een
bepaalde bobslee te hebben.
Om de fabriek na de Olympische
Spelen weer te verkopen.
Klaassen: “Nederland had altijd
minder materiaal en dat was
frustrerend. Als je bij de start
één tiende seconde langzamer
bent, is dat bij de finish drie- of
vier-tiende. Dan zaten we bij de
snelste starters en hadden een
goede piloot, maar alleen door
het mindere materiaal eindig je
in de middenmoot.”
Dat is inmiddels veranderd.
Het NOC*NSF verhoogde het
budget, kocht een nieuwe bob en
trok een grote sponsor aan,
Eurotech, die de bobslee verder
ontwikkelt. Klaassen: “Daar
liggen zeker mogelijkheden. Er

is een dik pak met voorschriften
wat wel en niet mag, maar met
bijvoorbeeld de plaatsing van de
achteras en ophanging van het
chassis kun je veel doen, evenals
aan de aerodynamica.”
Bij sponsor Eurotech zijn er
wellicht kansen voor Klaassen,
want hij zou na Vancouver graag
bij zijn sport betrokken blijven.
Als wetenschapper kijkt hij met
een speciaal oog naar de technische kant van het bobsleeën.
Zelf is hij daar voorzichtig over,
in eerste instantie concentreert
hij zich op de wedstrijden, want
na de tests van vorige week hoort
hij weer tot de basisequipe.
2009 is gericht op het kwalificeren voor Vancouver, waarvoor
ze bij de beste acht moeten
eindigen, daarna moeten ze
vormbehoud tonen. Om in
2010, na een zestiende plaats bij
de Olympische winterspelen in
Turijn (2006), in Vancouver bij
de top vijf te zitten./

.

De week van/Wouter
Wouter Schilpzand studeerde in
september af bij masteropleiding
Technology and Innovation Policy.
Afgelopen woensdag gaf hij bij Studium
Generale een lezing over zijn afstudeerscriptie Betalen met je mobieltje.
Maandag: ‘s Ochtends gaat de telefoon.
Cursor. Ken ik De week van? Natuurlijk ken
ik De week van. ’s Middags, in de trein naar
Deventer, denk ik: “Wouter, maak eens wat
mee!” Vriendin Eva, de beste ontwerper van
de wereld, doet vandaag zaken met ABN
AMRO. Goed zo, laat dat geld van Wouter
Bos maar naar de creatieve sector van
Eindhoven komen.
Dinsdag: Eva verdient koffie en jus op bed.
Dat verdient ze elke dag, maar meestal
ontkent mijn ochtendhumeur het. In de kas
zijn de eerste sinaasappels rijp. Verser kan
het niet. Vandaag ook een klein record
gebroken: mijn duizendste LinkedIn
contact is een feit!

Woensdag: Blessureleed. Van de fysio mag
ik niet buiten hardlopen. Als ik dan toch zo
nodig wil lopen, dan maar op een band,
zegt-ie. Boring! Ben na dertig kilometer
gestopt, eigenlijk wat eerder dan ik had
gepland. Mijn spiegelbeeld begon me danig
de keel uit te hangen. Nog een klein uurtje
geroeid en toen naar huis gegaan.
Donderdag: Vanavond diner in kleine kring
met mensen van ambassades, industrie en
kennisinstituten. Near Field Communication, mijn afstudeeronderwerp, staat op het
programma. Ik doe kort mijn verhaal. Op de
uitnodiging staat ‘white tie’. Handig:
formele bijeenkomsten hebben al minstens
tweehonderd jaar dezelfde dresscode: het
kostuum van mijn betovergrootvader past
me prima. Heb een corsage besteld om het
kogelgat mee af te dekken. Gelukkig was het
geen hagelschot.
Vrijdag: Bij het asiel een hypoallergene
hond uitgezocht. Ik ga morgen op bezoek

en dit leek me een
leuk cadeau.
Maandje
geleden de
nieuwe Bond
gezien tijdens
een pre-release
met de cast.
Eva vond het einde
teleurstellend en ging
in discussie met Daniel
Craig en regisseur Marc Foster. Dat liep
hoog op. Eva sloeg Foster knock-out met
haar beroemde rechtse. Watje. Vandaag laat
ze een zeecontainer gladiolen bezorgen.
Zaterdag: Sjjiiieeesss… Kan die Barack
Obama driken! Zei dat een bierestateffe zijn
standaard ijspreker was tijdens z’n tid als
buurtwekker. Sh*t. Dit had k moeten weten.
Note to slef: Nieuw hofd voor intelafdeling
nodig. Peter R. de Vries krijgt schop.
P.S. Sosorry vor de spelfuoten. Airforce one
zitin een luhctazk. En kben ene beejte zattt.
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ID-studenten ontwerpen
in Hongkong
Vier masterstudenten van de
faculteit Industrial Design (ID)
en drie hoogleraren van de
TU/e reizen begin december af
naar Hongkong voor de
Business of Design Week.
Het evenement -van 6 tot en met
14 december- is vergelijkbaar
met de Dutch Design Week in
Eindhoven. “Maar de Chinezen
leggen de nadruk veel meer op de
zakelijke
aspecten”,
aldus
prof.dr.ir. Loe Feijs van ID.
De studenten bezoeken bedrijven en gaan voor deze ondernemingen aan de hand van probleemstellingen ontwerpen. Ze
werken vier dagen samen met
studenten uit Hongkong in een
open studio zodat het publiek
over hun schouder kan mee-

Drievoudig Olympisch winnaar

kijken. Ook designstudenten uit
Den Haag, Rotterdam en Zwolle
doen mee. De kleine gemengde
groepen worden begeleid door
onder anderen Feijs. Iedere dag
eindigt met presentaties van het
werk en een uitverkiezing van het
beste ontwerp.
Voor de DesignWeek in Hongkong wordt ieder jaar een ander
land uitgenodigd. Dit jaar is
Nederland aan de beurt. “De reis
moet wederzijdse contacten,
naamsbekendheid en meer
inzicht in een andere cultuur opleveren”, aldus Feijs.
De uitwisseling is een initiatief
van
het
ministerie
van
Economische Zaken en wordt
voor een deel door het departement gefinancierd./

.

In ‘t kort
Regeltechniekprijs voor
‘elektronisch brein’

Wouter Berkelmans won voor de derde keer de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.

Scholier Wouter Berkelmans
(17) uit Amstelveen heeft voor
de derde keer op rij de finale
van de Nederlandse Wiskunde
Olympiade gewonnen. De prijsuitreiking was afgelopen
vrijdag in het Auditorium.

Ir. Erik Steur heeft op 12 november de Regeltechniekprijs van ingenieursvereniging KIVI NIRIA gekregen voor zijn afstudeerwerk ‘On
Synchronization of Electromechanical Hindmarsh-Rose
Oscillations’. Steur bouwde een klein netwerk van elektronisch aangestuurde cellen en simuleerde hiermee het synchronisatiegedrag
dat in de hersenen optreedt onder invloed van bijvoorbeeld visuele
prikkels. Hij voerde het onderzoek uit bij de sectie Dynamics and
Control van de faculteit Werktuigbouwkunde, waar hij inmiddels als
promovendus aan de slag is. De Regeltechniekprijs wordt toegekend
aan het meest aansprekende afstudeerwerk op het gebied van de regeltechniek, dat in het afgelopen kalenderjaar aan één van de
Nederlandse masteropleidingen is uitgevoerd. De prijs bestaat uit
een oorkonde en een geldbedrag van duizend euro.

Berkelmans wint hiermee vijfhonderd euro. Zijn broertje uit
3 vwo, Guus Berkelmans, werd
tiende, goed voor een bedrag van
honderd euro. Zeer uitzonderlijk, want scholieren uit de derde
klas behoren zelden tot de prijswinnaars.
De tweede en derde prijs (vierhonderd respectievelijk driehonderd euro) gaan naar
Maarten
Roelofsma
uit
Apeldoorn en Jelle van den Hooff
uit Amstelveen.
De wedstrijd zelf was op vrijdag
12 september, ook aan de TU/e.
Er namen 123 leerlingen deel, die

Gratis extra loopbaantraject
Euflex biedt vaste medewerkers van de TU/e (minstens twee jaar in
dienst) al langer kosteloos een loopbaantraject aan, een Career
Consult. Sinds kort is het aanbod uitgebreid met een vervolg op het
Career Consult, CC2. Bij het eerste consult wordt in drie bijeenkomsten gekeken naar ontwikkelingen in je loopbaan. Het is
bedoeld voor iedereen die eens grondig wil klankborden over zijn of
haar loopbaan. CC2 bestaat uit drie tot vier gesprekken waarin loopbaandoelen geformuleerd worden en een ontwikkelplan opgesteld.
Ook dit traject is gratis voor deelnemers. Aanmelden kan op
www.euflex.nl.

Online ontmoetingsplek voor
buitenlandse TU/e’ers
Vereenzaming ligt bij veel buitenlandse TU/e-medewerkers
op de loer, bleek twee jaar
terug uit een onderzoek naar
werkdruk aan de universiteit.
Ze storten zich vaak helemaal
op hun werk, omdat het leggen
van sociale contacten moeilijk
blijkt. In dat laatste hoopt de
TU/e verandering te brengen
met de lancering van een
online ‘TU/e Meetingplace’,
dat een opstapje moet zijn naar
meer ‘face-to-face’ contacten
met anderen op en rond de
Eindhovense campus.
Het idee voor het online netwerk
ontstond na een inventarisatie
van de behoeften van buitenlandse medewerkers aan de
TU/e. Daaruit bleek onder meer
dat ze het moeilijk vinden om
buiten werktijd met collega’s of
anderen in contact te komen,
stelt Willem van Hoorn van de
Dienst Personeel en Organisatie
(DPO). “Nederlandse werknemers zijn doorgaans erg
gericht op de inhoud en minder
op het proces. Daarbij hebben ze

hun dag vrij strikt ingedeeld, kort
door de bocht omschreven: van
negen tot vijf wordt er gewerkt,
tussen vijf en zeven staat thuis
het eten op tafel en daarna wordt
er gesport. Thuis boven de
spruitjes is een Nederlander
zelden nog bezig met wat zijn
collega doet; die is morgenvroeg
om negen uur weer aan de
beurt.”
Over de grenzen gaat het er vaak
anders aan toe, weet Van Hoorn,
en dat maakt het voor veel buitenlanders hier moeilijk om een
vrienden- en kennissenkring op
te bouwen. Een online platform à
la Hyves zou hierbij kunnen
helpen, is het idee. Het resultaat
is ‘TU/e Meetingplace’, waarop
leden onder meer een weblog
kunnen
bijhouden,
onderwerpen kunnen aansnijden op
een forum, een ‘subclubje’
kunnen oprichten en bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan
naar andere leden met dezelfde
interesses of dezelfde technischwetenschappelijke achtergrond.
Openbaar is het netwerk (nog)
niet: belangstellenden kunnen

vijf opgaven maakten in drie uur.
Deze 123 waren geselecteerd uit
een eerdere ronde, waaraan ruim
3.000 scholieren meededen.
Uit de 123 deelnemers van de
tweede ronde zijn 30 kandidaten
uitgenodigd om mee te doen aan
een
intensief
trainingsprogramma voor de Internationale
Wiskunde Olympiade, die in
Duitsland wordt gehouden van 13
tot 22 juli volgend jaar. Uit de
groep van dertig blijven zes man
over die Nederland zullen vertegenwoordigen
bij
de
Internationale Olympiade. De
training, selectie en begeleiding
tijdens
de
Internationale
Wiskunde Olympiade vindt
plaats onder leiding van Quintijn
Puite (TU/e) en Birgit van Dalen
(Universiteit Leiden).
Supertalent Wouter Berkelmans
is inmiddels meermaals op de
TU/e geweest, maar de kans dat

Foto: Bart van Overbeeke

hij hier komt studeren, lijkt erg
klein. “Hij is vooral geïnteresseerd
in
de
zuivere
wiskunde”, vertelt vader Wim
Berkelmans.
Zijn
eerste
voorkeur heeft Leiden, of misschien de VU in Amsterdam.
“Hij heeft bijna alle eerstejaars
vakken wiskunde aan de VU al
gedaan.”
De Wiskunde Olympiade is een
wedstrijd voor leerlingen van
havo en vwo met belangstelling
voor wiskunde. De wedstrijd
bestaat uit het oplossen van
opgaven die iets laten zien van
ongebruikelijke, creatieve en
meestal niet erg alledaagse
wiskunde./

.

Ach en Wee

vooralsnog alleen lid worden op
uitnodiging van bestaande leden.
Het platform richt zich vooral op
buitenlandse
TU/e-medewerkers, maar ook studenten of
vakgenoten van elders, die bijvoorbeeld op de High Tech
Campus
werken,
kunnen
aanhaken. Hetzelfde geldt voor
familie of vrienden thuis die
iemands blog willen volgen.
Het netwerk, een paar weken
terug gelanceerd, heeft inmiddels ruim veertig leden, maar
moet nog meer gaan leven, benadrukt Van Hoorn: “De leden
moeten het zelf gaan maken,
zonder dat de TU/e daarbij al te
nadrukkelijk op de regiestoel
kruipt.” Eind 2009 wil hij gaan
peilen of het netwerk, dat overigens extern wordt gehost, in
een behoefte voorziet./

.

Zie www.tuemeetingplace.nl. Wie
interesse heeft om lid te worden, kan
contact opnemen met Willem van Hoorn:
w.g.v.hoorn@tue.nl.
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(Advertentie)

!!
UW E HEonsLDbedrijfEN
EK T NIE
ISA AC ZO
en de werkzaamheden je
we kunnen. Als
meur of applicatie architect, of

Ben jij JAVA-program
studeer je dit jaar af? Kom dan eens kennis maken met
ISAAC (Internet Strategy And Automation Company)
vrijdag 28 november vanaf 16:00 uur ben je van harte
welkom. Onder het genot van een drankje en fingerfood
kunnen we je uitleggen en laten zien wat we doen en wat

Mensen
Afscheid
Ad Bossers neemt afscheid van de universiteit op
dinsdag 25 november met een symposium ‘Vrijheid
in verbondenheid’. Ontvangst met koffie 14.30 uur,
Senaatszaal. Vanaf 15.00 uur in de Blauwe Zaal
lezingen van Harry Starren, Roger de Bruyn en Ad
Bossers. Vanaf 16.30 uur afscheidsreceptie in de
Senaatszaal. U bent van harte uitgenodigd voor het
hele programma.

Promoties
Drs. D.M. Dekker verdedigt op dinsdag 25 november haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Global Virtual Teams: Enhancing
Effectiveness’. Dekker promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation Sciences. De
promotoren zijn prof.dr. C.G. Rutte en prof.dr.ir.
J.J.M. van Genuchten.
Drs. P.T. Chin verdedigt op woensdag 26 november
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 ‘Luminescent Properties of
Semiconductor Nanocrystals’. Chin promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

Dipl.Eng. L. Encica verdedigt op woensdag 26
november 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 ‘Space-mapping optimization
applied to the design of a novel electromagnetic
actuator for active suspension’. Encica promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren
zijn: prof.dr.ir. J.H. Blom en prof.dr. P.W. Hemker.
Ir. T.A.P. Engels verdedigt op donderdag 27 november 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 ‘Predicting performance of glassy
polymers. Evolution of the thermodynamic state
during processing and use’. Engels promoveert aan
de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.
Ir. J.E.M. Brouwers verdedigt op donderdag 27
november haar 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 ‘In vivo assessment of changes
in bone due to osteoporosis and its possible treatments’. Brouwers promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotoren zijn
prof.dr.ir. K. Ito en prof.dr.ir. H.W.J. Huiskes.

bel: 040 290 89 79 of mail naar: ype@isaac.nl

Studentenleven
T!nt
Compleet ademen. Yoga workshop tegen
stress
Soms lukt het je ondanks je stress, ondanks het
nodige inzicht niet om te stoppen met doorgaan en
om rust te nemen. Te gaan zitten en stil te worden
werkt averechts. Je wordt er gek van, overspoeld in
je hoofd door je agenda en al je ‘moetens’ en ‘willens’. Kundalini yoga geeft je de mogelijkheid om
uit dat stresspatroon te stappen. Het is een dynamische vorm van yoga. Door op de adem in de beweging van de oefeningen te gaan, schakelt je lichaam
vrij snel om op een langzamer ritme. Je komt vanzelf in een toestand van welbehagen, rust en evenwicht. Hoe vaker je Kundalini yoga beoefent, hoe
meer zich dat rustige ritme in je kan etaleren en hoe
meer je ervaart dat je ademt en leeft.
Begeleiding: Wieger Wesselink. Kundalini yoga
docent, sportcentrum TU/e
Datum: 13 december 2008
Tijd: 13.30 -17.00uur
Locatie: Studentenkapel, Kanaalstraat 6
Kosten: vijftien euro
Opgave: www.tue.nl/tint; J.W.Wesselink@tue.nl

Vacatures

(Advertenties)

Lieve Sint. Ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen skateboard, geen fiets, geen
games, geen DVD’s. Ik wil geen cadeaus. Weet u
Sint, ik heb eigenlijk maar één grote wens.

Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer
geduwd worden, me niet meer verstoppen, niet
meer alleen zijn, niet meer bang zijn, niet meer
huilen. Ik wil niet meer gepest worden.

WWW.KIDSTEGENGEWELD.NL

Ben jij een
High Potential?
www.dekortstewegnaardetop.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

Partners van BestGraduates 2009

Creatief met Techniek

aanspreken is er de mogelijkheid om bij ISAAC
te solliciteren. Lijkt het je wat?
Bel of mail me even van te voren...

PhD Student within the Vitruvius project (V32.035),
Systems Architecture and Networking (SAN),

Mijn enige wens

ISAAC

www.isaac.nl

department of Mathematics and Computer science
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2000 t/m 2558 euro).
Assistant Professor Robust Control (V35.391),
System and Control, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (3792 t/m 4868 euro).
Head PIC Technology (V36.352), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, jaarsalaris in overleg (65000 t/m 82500
euro).
Medewerker Studentenzaken (V39.471),
Onderwijsadministratie en International Office,
faculteit Technologie Management (0,8 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1945 t/m 2627
euro).
Voor meer informatie ga naar: www.tue.nl/vacatures

Universiteitsberichten mogen maximaal
150 woorden lang zijn en moeten op de
woensdag één week voor plaatsing binnen
zijn bij de redactie.
Berichten kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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EU-student na vijf jaar
recht op buitenlandse
studiefinanciering
Studenten in de Europese Unie
die vijf jaar of langer in een
ander EU-land wonen, kunnen
voortaan aanspraak maken op
plaatselijke studiefinanciering. Dat bepaalde het Europese Hof dinsdag 18 november. In
Nederland bestond de regel al.
De uitspraak lijkt op het eerste
gezicht niet erg relevant voor
Nederlandse studenten: die
kunnen immers hun studiefinanciering meenemen sinds
2007. Maar iemand die vijf jaar
in het buitenland verblijft, valt
zelden onder die regeling. Een
woordvoerder van de IB-Groep:
“Wie zijn beurs wil meenemen
naar het buitenland, moet van de
voorafgaande zes jaar minimaal
de helft van de tijd in Nederland
hebben gewoond.”
Alleen voor diplomatenkinderen
of mensen die in de grensstreek
wonen, geldt die regel niet. Zij
kunnen kiezen. “Het is niet toegestaan studiefinanciering in
Nederland aan te vragen terwijl

een student ook een toelage krijgt
in het land waar hij woont.”
Het Europese hof kwam tot zijn
oordeel naar aanleiding van een
zaak tegen de Nederlandse IBGroep, die in 2000 werd aangespannen door de Duitse student
Jacqueline Förster. Zij woonde
drie jaar in Nederland maar kon
geen aanspraak maken op een
beurs. Förster vond dat discriminerend. Het Europese Hof is dat
acht jaar na dato dus niet met
haar eens.
Overigens hebben individuele
lidstaten de mogelijkheid om af
te wijken van de richtlijn. “Een
student die zijn opleiding volgt in
het Verenigd Koninkrijk komt
bijvoorbeeld al na drie jaar in
aanmerking voor studiefinanciering. De Europese bepaling
van vijf jaar is eigenlijk bedoeld
als maximum”, aldus de woordvoerder van de IB-Groep.
(HOP)/

.

Geen half kerstpakket aan
TU/e door kredietcrisis
De kredietcrisis heeft wereldwijd
banken, bedrijven en naties aan
het wankelen gebracht, maar het
kerstpakket van de TU/e is er niet
minder om. Medewerkers van de
universiteit kunnen in december
rekenen op de vertrouwde inhoud.
TU/e-secretaris ir. Harry Roumen:
“Gegeven de grote aantallen,
moeten we de kerstpakketten
ruim voor de zomer bestellen.
Toen was de kredietcrisis niet aan
de orde.”
Gemiddeld geven Nederlandse
bedrijven en instellingen dit jaar
veertig euro uit aan een kerst pakket. Dat is twee euro meer dan
het vorige jaar. Ook het aantal
neemt toe met honderdduizend

stuks tot in totaal vijf miljoen
kerstpakketten.
De TU/e volgt de landelijke trend.
Het aantal kerstpakketten stijgt
dit jaar met ongeveer 60 stuks tot
totaal 4.200. De inhoud ligt ‘iets
boven’ het gemiddelde niveau in
Nederland.
“Ik heb vandaag (dinsdag 18
november, red) het eerste kerst pakket ter controle ontvangen.
Dat ziet er goed uit. Wat er in zit?
Dat houden we nog even geheim”,
zegt Roumen lachend.

KNAW leidt onderzoek
naar rekenmethode
De KNAW leidt het onderzoek
naar rekenmethodes in het
onderwijs. Die zorgen voor veel
wetenschappelijke onenigheid.
Staatssecretaris Sharon Dijksma
van Onderwijs strikte de KNAW
voor het project. “Het onderzoek
sluit aan bij onze kerntaken en
heeft een sterke wetenschappelijke component”, zegt KNAWwoordvoerder Hugo van Bergen.
De leden van de onderzoekscommissie zoekt de KNAW in eigen
gelederen. Onbekend is of de
commissie een voorkeur zal uitspreken voor één bepaalde rekenmethode. “Het is aan haar om te
bepalen wat ze precies gaat doen
en op welke manier.”
Rekenmethodes zijn onderwerp
van een stevige controverse. Veel
basisscholen werken met realistisch rekenen, een aanpak
waarbij de context belangrijk is

en die ertoe zou leiden dat leerlingen minder goed hoofdrekenen. Terug naar de staartdeling en het ouderwetse
stampwerk, vindt de stichting
Goed Rekenonderwijs, die financiële steun krijgt van de universiteiten van Eindhoven en Tilburg.
Maar andere deskundigen, zoals
achttien hoogleraren die vorige
maand een opinieartikel in NRC
Handelsblad
publiceerden,
vinden de kritiek overtrokken.
Het falen van realistisch rekenen
zou erg meevallen en vooral te
maken hebben met het feit dat
docenten daarin onvoldoende
geschoold zijn. Hoe gaat de
KNAW deze twee kampen
bijeenbrengen? Van Bergen:
“Het zou mooi zijn als het lukt
om een brug te bouwen, maar
ook dat ligt geheel bij de
commissie.” (HOP)/

.

TU/e-student scoort
bij NK rapidschaak

Derdejaars Wiskundestudent
Thijs Laarhoven is zaterdag 15
november tweede geworden in de
hoogste leeftijdscategorie (20
jaar) tijdens het NK rapidschaak.
Dit evenement werd voor de veer tiende keer in het Auditorium van
de TU/e gehouden. Er deden zo’n
vierhonderd schakers mee aan
het nationaal kampioenschap,
variërend in leeftijd van vijf tot
twintig jaar oud. Iedere

In ‘t kort
Geen opleiding
Sport en
Technologie

deelnemer speelt maximaal
twintig minuten per partij in
negen rondes. Er deden ver schillende TU/e-studenten mee,
zegt toernooidirecteur en TU/ealumnus Jos Schlangen. De TU/e
is hoofdsponsor van het evenement. “De deelnemers zijn
natuurlijk mogelijke toekomstige
studenten voor de TU/e”, aldus
Schlangen.
Foto: Bart van Overbeeke

Meisjes kiezen
onbewust voor bèta
Het gaat goed met de exacte
vakken op de middelbare
school. Havisten en vwo’ers
kiezen vaker voor het profiel
natuur- & techniek. Alleen
hebben ze dat zelf niet door.
Sinds het schooljaar 2007/2008
is de ruimte voor keuzevakken in
het voortgezet onderwijs vergroot. Dat heeft een interessant
gevolg: uit een steekproef onder
achtduizend leerlingen blijkt dat
een deel van hen via een omweg
een natuur & techniekprofiel
heeft gekozen.
De kneep zit hem in de keuzevakken naast het ‘zachtere’
profiel natuur & gezondheid.
Wie geneeskunde wil studeren,
moet
daar
het
keuzevak
natuurkunde bijnemen. Maar
wie natuurkunde kiest, moet op
menige middelbare school ook
de
zwaardere
versie
van
wiskunde volgen. Bij elkaar
levert dat hetzelfde basispakket
op als natuur & techniek.
De toename is spectaculair, met
name onder de meisjes. Het
aandeel havo-meisjes met een
N&T-profiel is verviervoudigd
van drie naar twaalf procent.
Vwo-meisjes komen zelfs op het
vijfvoudige uit: zijn stijgen van 7
naar 35 procent. Onder havojongens gaat het aandeel omhoog
van één op vijf naar één op drie.

De vwo-jongens stijgen van
eenderde naar de helft.
Onderzoeker Annemarie van
Langen
presenteerde
haar
gegevens tijdens de ‘Vliegende
Hollander 2008’, een bijeenkomst van het Platform Bèta
Techniek. Ze waarschuwt dat de
zeggingskracht van de cijfers nog
beperkt is. Leerlingen kunnen
keuzevakken laten vallen of van
profiel wisselen. Bovendien
hoeft hun interesse in exacte vervolgopleidingen helemaal niet te
zijn toegenomen; een flink deel
van hen wist immers niet eens
dat ze een N&T-profiel hadden.
“Het is wrang”, zegt Van Langen,
“omdat dit vooral bij meisjes
speelt. Het heeft te maken met
zelfvertrouwen. Jammer dat ze
pas een exact pakket kiezen als ze
het niet doorhebben.”
Van Langen heeft ook onderzocht
welke factoren invloed hebben op
de keuze van leerlingen voor een
bètaprofiel. De waardering voor
de leraar wiskunde heeft er niets
mee te maken. Het oordeel over
de leraren natuur- en scheikunde
heeft daarentegen wel effect. Dit
naast andere relevante variabelen als sekse, rapportcijfers, de
overtuigingskracht
van
de
mentor enzovoorts. Eind december publiceert Van Langen een
uitgebreide analyse. (HOP)/

(Advertentie)

.

De TU/e is niet bezig met een
onderzoek naar de mogelijkheden voor een opleiding op
gebied van Sport en Technologie, laat Peter van Dam weten,
woordvoerder van het universiteitsbestuur. Het Eindhovens
Dagblad meldde afgelopen
week twee maal dat de universiteit de opties aan het bekijken
is, na een verzoek van de Eindhovense wethouder Marriet
Mittendorff. Maar er is volgens
de universiteit geen officieel
verzoek gedaan, het zou alleen
informeel ooit ter sprake zijn
gekomen. Het idee voor een
wetenschappelijke opleiding op
gebied van sport en technologie
is ontstaan in het kielzog van
het besluit van Fontys om de
sporthogeschool naar
Eindhoven te verplaatsen.

Autovernielingen
bij Paviljoen
Rond het Paviljoen zijn afgelopen week vernielingen aangericht aan meerdere auto’s.
Donderdagavond 13 november
stak iemand vier banden lek
van een auto op de parkeerplaats bij het Paviljoen; bij de
Tuimelaar werd een spiegel van
een auto getrapt.
Zaterdagochtend constateerde
de Bedrijfshulpverlening
(BHV) dat er weer banden van
twee auto’s bij het Paviljoen
waren lekgestoken. Die zaterdagavond zag de BHV een
persoon op een snorfiets auto’s
grondig bestuderen bij het
Paviljoen. De BHV heeft de
man van het terrein verwijderd
en houdt deze hoek van het
terrein nu extra in de gaten.

Vermogen van
instellingen
onder de loep
De Rotterdamse professor
Henk Don gaat de commissie
leiden die het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen onder de loep moet
nemen. De commissie zal
onderzoeken wat de ‘optimale
financieringsstructuur voor
onderwijsinstellingen zou
kunnen zijn, gegeven de financiële risico’s’. Vorige week werd
bekend dat de Vrije Universiteit
wellicht tien miljoen euro heeft
verloren in een obligatie van de
IJslandse bank Kaupthing. Die
bank heeft te lijden onder de
kredietcrisis en dreigt om te
vallen. OCW wil dit soort akkefietjes in de toekomst
voorkomen. (HOP)

KIvI-prijs voor
TU/e-alumnus
Ir. Mart Grooten, vorig jaar afgestudeerd, heeft volgens de
Afdeling voor Werktuigbouwkunde van het KIvI NIRIA aan
de TU/e het beste afstudeerwerk op zijn vakgebied afgeleverd in het collegejaar 20062007. Grootens afstudeerproject met de titel ‘Towards an
optimal design of heat pipe
equipped heat exchangers’
werd bekroond met een negen.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro en
een oorkonde.
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Beter beeld voor betere
Beeldanalyse/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Hoogwaardige afbeeldingen
van organen of weefsel
kunnen van levensbelang zijn
voor patiënten. De kwaliteit
van röntgenfoto’s of MRIscans bepaalt namelijk mede
of de arts een juiste diagnose
kan stellen. In de groep
Biomedical Image Analysis
van de faculteit Biomedische
Technologie ontwikkelen ze
methoden om medische
beelden zo goed mogelijk te
visualiseren en analyseren.
Promovendus Erik Franken
(29) richtte zich specifiek op
langgerekte structuren. Hij
promoveert op 1 december.
Artsen en medische wetenschappers
beschikken over een groeiend scala aan
beeldvormende technieken, zoals diverse
vormen van magnetic resonance imaging
(MRI), röntgenfotografie en microscopie.
Op deze afbeeldingen is een grote verscheidenheid aan langgerekte en vezelachtige structuren te zien. Denk aan
spiervezels of bloedvaten, maar ook de
collageenbundels in bindweefsel, DNAstrengen en de witte stof in de hersenen.
Om te kunnen bepalen of bijvoorbeeld
een katheter op de juiste plek zit in een
ader, of om te kunnen zien waar in het
hart een infarct heeft plaatsgevonden, is
het van belang dat de lijnvormige
structuren goed zichtbaar zijn op de afbeelding. Helaas hebben deze beelden
vaak veel ruis in zich, zodat deze dunne
structuren moeilijk te zien zijn. Dat kan
verschillende oorzaken hebben, zegt
Franken. “De kwaliteit van röntgenfoto’s
kun je in principe verbeteren door een

hogere dosis straling te gebruiken, maar
dat is niet altijd goed voor de patiënt.”
Ook bij een minder gevaarlijke techniek
als MRI zijn de afbeeldingen zelden haarscherp. “Dat komt doordat je vaak tegen
de grens aanzit van wat de apparatuur op
dat moment kan meten, je wilt toch
steeds gedetailleerdere informatie
verkrijgen.”
Daarom is het vaak nuttig om de kwaliteit
van de beelden op te krikken met beeldverbeteringstechnieken. De gebruikelijke
methoden hiervoor hebben echter
gemeen dat ze moeite hebben met
kruisende lijnen. Om de kwaliteit van het
beeld te verbeteren, maken deze methoden op elke positie van het beeld een
schatting van de oriëntatie van de aanwezige lijnen. Zoals het voorbeeld (zie
afbeelding op rechterpagina) laat zien,

ontstaan er proble-men als je op een
snijpunt van twee lijnen terechtkomt. Op
dat snijpunt heeft de lijn namelijk twee
richtingen, en de software kiest maar één
-willekeurige- richting. “Als je met opzet
ruis toevoegt aan een plaatje, dan zie je
dus dat je elke keer een heel ander eindresultaat van de beeldverbetering krijgt, afhankelijk van de toeval-lige vorm van die
ruis. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Boomspitsmuis
Met zijn collega’s van Biomedical Image
Analysis ontwikkelde Franken -die
Elektrotechniek studeerde en begeleid
werd door een wiskundige- daarom een
nieuwe techniek om specifiek beelden
met langgerekte structuren (lijnen) te
verbeteren. Zijn methode is geïnspireerd
door biologische visuele systemen. Het

menselijk brein is namelijk superieur als
het gaat om het herkennen van patronen
in afbeeldingen. Als je begrijpt hoe
mensen (en dieren) beelden verwerken,
kun je die kennis gebruiken om een
computer hetzelfde te laten doen. Om een
afbeelding te verbeteren, moet je namelijk eerst lijnstructuren kunnen herkennen, anders loop je het risico dat niet
alleen de ruis verdwijnt, maar ook de
lijnen. Of bijna net zo erg: dat de lijnen in
de ‘verbeterde’ afbeelding plotseling een
andere afslag nemen - zoals in het
voorbeeld.
Franken laat een plaatje zien van de
primaire visuele cortex van een boomspitsmuis, een eekhoornachtig diertje
met in verhouding de grootste hersenen
van alle dieren -de mens incluis. De
primaire visuele cortex is het gebied in de

Cultuur en gedrag beïnvloeden effectiviteit virtuele teams
Een Nederlander waardeert het als een
collega tijdig aangeeft dat hij zijn werk
niet afkrijgt - vooral in virtuele teams
niet onbelangrijk omdat je elkaar
doorgaans niet zíet. Maar werknemers
in andere, meer masculiene culturen
tonen hun eventuele (tijd)nood misschien niet zo gauw. Dergelijke cultuurverschillen zijn van invloed op de effectiviteit van virtuele teams, stelt
promovenda Daphne Dekker van de
faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences (voorheen
Technologie Management).
Bij steeds meer organisaties werken
mensen binnen virtuele teams samen
met collega’s over de hele wereld. Hun
contacten lopen via interactieve mediavormen als mail, chat en audio conference. Welke invloed heeft dit zakelijke
‘latten’ op de resultaten van en tevredenheid binnen deze teams en welke rol
spelen bijvoorbeeld persoonlijk gedrag en
culturele verschillen hierin?
Deze vragen stonden de afgelopen vier
jaar centraal in het onderzoek van
Dekker. Hiervoor ondervroeg ze tientallen werknemers van onder andere
Shell, Philips en IBM in Nederland,
België, de Verenigde Staten en India.
Deze landen werden gekozen omdat ze

onderling erg verschillen in bijvoorbeeld
hun mate van individualisme en masculiniteit; twee van de geïdentificeerde
dimensies uit het cultuurmodel waarmee
organisatiepsycholoog Geert Hofstede
bekendheid verwierf. Dekker benadrukt:
“Mensen denken misschien snel dat
Nederland en België erg op elkaar lijken,
terwijl Belgen bijvoorbeeld veel hiërarchischer zijn ingesteld dan Nederlanders.”
Uit haar interviews rolde een lijst van
meer dan vierhonderd gedragingen, die
werden gegroepeerd in uiteindelijk
veertien categorieën. Twee daarvan zijn
‘interaction volume’ en ‘attendance’.
Gedragingen binnen de eerste categorie
zijn bijvoorbeeld het niet to-the-point zijn
in meetings en het klakkeloos, zonder
enige toelichting, forwarden van e-mails.
‘Attendance’ heeft betrekking op het
actief aanwezig zijn in een meeting.
Dekker: “Bij een gewone vergadering zíe
je de anderen en zie je of iemand
meedoet. Bij een virtuele meeting kan
iemand best netjes zijn ingelogd, maar
heeft hij de conferentie misschien op
‘mute’ staan en is hij intussen ook andere
dingen aan het doen.”
Overigens bleken, objectief bekeken, niet
alle genoemde gedragingen écht van
invloed op de effectiviteit en tevredenheid
van de teams, ontdekte Dekker later. Uit

Daphne Dekker verdedigt haar proefschrift ‘Global Virtual Teams: Enhancing Effectiveness’ op dinsdag
25 november vanaf 16.00 uur in collegezaal 4 van het Auditorium.
Foto: Gerard Verschooten

de aanvankelijke veertien categorieën
filterde ze acht hoofdcategorieën,
waarvan er zes daadwerkelijk verband
bleken te houden met de output van
virtuele teams.
Ook verdiepte de onderzoekster zich in de

manier waarop de leden van virtuele
teams zijn verdeeld over locaties. Zo
kunnen teamleden zich alléén op een
bepaalde locatie bevinden of in een
subgroep. “Eerder onderzoek heeft laten
zien dat werknemers die deel uitmaken
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diagnose
Voorbeeld waarbij beeldverbetering op basis van een oriëntatiescore beter werkt dan een traditionele
techniek. Links het originele beeld zonder ruis. Daarnaast hetzelfde beeld met toegevoegde ruis. De derde
afbeelding is een reconstructie op basis van de oriëntatiescore. Uiterst rechts een reconstructiepoging met
een standaardtechniek (coherence-enhancing diffusion, CED). Deze methode gaat de mist in waar de lijnen
elkaar kruisen.

Uit elkaar trekken
Dat is een goede manier van informatieopslag als je de essentiële eigenschappen
van de lijnstructuren wilt bewaren tijdens
een beeldverbeteringsproces. Daarom
besloot Franken een methode te gebruiken waarin eerst de beeldinformatie
wordt omgezet naar zogeheten oriëntatiescore, waarop vervolgens de beeldverbetering wordt losgelaten, en het resultaat
wordt weer terugvertaald naar een voor
mensen begrijpelijk, duidelijker, beeld.
Het resulterende beeld is bovendien
geschikter voor verdere automatische
analyse, zoals het detecteren van de aanwezige lijnen.
Franken verduidelijkt wat er eigenlijk
gebeurt. “Uit een twee- of driedimensionaal beeld wordt een hogerdimensionale oriëntatiescore gegenereerd, die
de eigenschappen van het beeld volledig
beschrijft.” Net zoals in de visuele cortex
zijn snijdende lijnen in het originele

van een subgroep binnen het grotere
team, deze subgroep als ‘ingroep’ zien
waaraan ze een deel van hun identiteit
ontlenen. Het belang van deze ingroep
kan daardoor voor het belang van de hele
groep worden gesteld. Andere subgroepen, met hún eigen belangen,
kunnen daardoor eerder als bedreigend
worden ervaren dan een individu dat
zichzelf gewoon als deel van het grote
geheel ziet. Dit is negatief voor de samenwerking. Ook is de ‘social presence’, de
merkbare aanwezigheid binnen een
virtuele meeting, van een eenling meestal
sterker dan die van een groep.”
Ergo: hoe meer eenlingen binnen een
virtueel team, hoe effectiever dit is. “Veel
subgroepen binnen virtuele teams zíjn er
natuurlijk gewoon al, maar het is wel een
aspect waarmee mogelijk rekening kan
worden gehouden bij het samenstellen
van nieuwe teams”, oppert Dekker.

Culturele achtergronden
Het resultaat van Dekkers onderzoek
is een overzicht van gedragingen die
samenhangen met de effectiviteit van
virtuele teams. Hieruit blijkt dat het
binnen virtuele teams bijvoorbeeld extra
belangrijk is elkaar op de hoogte te houden
van agenda’s en persoonlijke zaken,
temeer je niet fysiek bij elkaar bent.

beeld als het ware uit elkaar getrokken in
de oriëntatiescore. Zo zitten ze elkaar
tijdens het beeldverbeteringsproces niet
langer in de weg. In de abstracte ruimte
van de oriëntatiescore, waarop de bewerkingen worden uitgevoerd, gelden echter
andere meetkundige regels dan in de
ruimte die ons in ons alledaagse leven
bekend is: zo worden rechte lijnen in
deze ruimte spiralen. “Om de bewerkingen in deze ruimte correct te laten
werken, hebben we veel gebruik moeten
maken van wiskundige groepentheorie.”
De methode kan met evenveel gemak
worden toegepast op driedimensionale
data van MRI-scans, zegt Franken. En
daar wint de computer het eindelijk van
de mens, want onze hersenen hebben
met driedimensionale data beduidend
meer moeite. “Er is een nieuwe MRItechniek, high-angular resolution diffusion imaging, ofwel HARDI, waarbij
op elk punt wordt bepaald in welke richtingen watermoleculen zich verplaatsen.
Eigenlijk wordt met die techniek dus een
driedimensionale oriëntatiescore
gemaakt, met de richting van alle stromingen in elk punt. Onze methode is dus
uitermate geschikt om deze HARDIbeelden te verbeteren. Ik denk dat dat
een belangrijke toepassing zal worden.
Nu behandelen ze die beelden nog punt
voor punt.”/

.

Ook moeten de leden oog hebben voor
elkaars culturele achtergronden. Zo
vinden Nederlanders het belangrijk dat
alle leden anderen helpen als die het te
druk hebben, hechten Amerikanen meer
aan het structureren van virtuele bijeenkomsten en hebben Belgen en Indiërs
respect hoog in het vaandel staan - om
een aantal van de belangrijkste bevindingen te noemen. Dekker: “Dit overzicht
kan als basis dienen voor een analyse:
waar schort het nou aan, waarom worden
deadlines niet gehaald, naar welke categorie moeten we nog eens goed kijken?
Veel bedrijven, vooral de wat grotere, zijn
daar trouwens zelf al mee bezig, want er
gaat nu eenmaal veel mis binnen virtuele
teams.”
Dekker heeft Eindhoven afgelopen september verruild voor Nijmegen, waar ze
zich als docent aan de psychologiefaculteit uitsluitend bezighoudt met onderwijs. Maar verder onderzoek in de toekomst sluit ze niet uit: “Ik zou bijvoorbeeld graag nog eens kijken naar de rol
van conflicten in virtuele teams en naar
het eerder genoemde eenlingen-aspect.
Ik heb nog wel wat ideeën op de plank
liggen.”/

.

“Al mijn cellen gingen dood en ik had geen
idee waarom. Totdat bleek dat een van de
grondstoffen die we gebruikten, veront reinigd was.” BMT-studente Desiree
Abdurrachim kan er achteraf wel om lachen.
“Toen niet. Het kost zoveel tijd voor je in de
gaten hebt wat er mis is.”
Abdurrachim was gefascineerd door biomedische beeldtechnieken. “Ik vroeg me bij
colleges vaak af hoe ze al die beelden precies
maken.” Ze deed haar afstudeerproject
gedeeltelijk bij Philips en gedeeltelijk aan de
TU/e.
“Een van de nieuwe beeldtechnologieën is
molecular imaging. Daarmee maak je pro cessen op moleculair niveau in het lichaam
zichtbaar. Een mogelijke toepassing is
detectie van kanker. Het zou mooi zijn als je
tumoren al kan opsporen als ze nog heel
klein zijn. Een manier om dat te doen, is een
stof in te spuiten die alleen aan tumorcellen
hecht. Aan die stof hecht je een contrast middel, dat je met een MRI kan detecteren. Je
kunt dan met een scan de plaatsen in het
lichaam zichtbaar maken waar de stof zich
ophoopt.”
Abdurrachim werd gevraagd te onderzoeken
of je aan de intensiteit van het signaal ook
kunt zien hoeveel van de ingespoten stof zich
heeft opgehoopt. Uit eerder onderzoek met
‘gewone’ MRI-technieken bleek dat niet goed

Onderzoek in het kort

hersenen waar signalen afkomstig van
het oog worden verwerkt. De afbeelding
toont de cellen in dit hersengebied die
gaan ‘vuren’ als de dieren worden blootgesteld aan beelden met langgerekte
structuren met een specifieke oriëntatie.
“Verschillende hersencellen blijken te
reageren op structuren met een verschillende oriëntatie, en naburige cellen die
reageren op ongeveer dezelfde oriëntatie
zijn met elkaar verbonden.” Blijkbaar
delen onze hersenen -of in ieder geval die
van de boomspitsmuis- het plaatje op in
segmenten met een bepaalde oriëntatie,
en wordt de beeldinformatie op die
manier gecodeerd opgeslagen.

mogelijk. Dus keek Abdurrachim naar
Fluoride MRI - 19F MRI. “Met MRI kijk je
gewoonlijk naar waterstof. Waterstof komt
veel voor in je lichaam. Daardoor weet je niet
precies of het signaal van het lichaam zelf
komt, of van het contrastmiddel. Met 19F MRI
gebruik je een fluorine als contrastmiddel,
dat van nature niet in het menselijk lichaam
voorkomt. Daardoor weet je zeker dat je
signaal afkomstig is van de stof die je hebt
ingespoten.”
Het moeilijkst was om het goede contrast middel te vinden voor dit onderzoek. “Het
eerste contrastmiddel zou in theorie moeten
werken, maar bleek dus verontreinigd. De
schone variant konden we niet krijgen, dus
moest ik op zoek naar een alternatief.”
Uiteindelijk vond ze een goede stof en kon ze
bewijzen dat het principe werkt: “In mijn
gekweekte weefsels kan ik de hoeveelheid
contrastmiddel bepalen.” Samen met haar
begeleider zal ze haar resultaten insturen
voor een conferentie. “Voor een echte
publicatie moet een promovendus de details
nog verder uitwerken.” Wat Abdurrachim
gaat doen, weet ze nog niet. “Onderzoek
doen is interessant, mogelijk ga ik daarin
verder.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Supersterk papier
bijna rijp voor
commerciële
toepassing
Onderzoekers van Florida State
University, onder leiding van prof.dr.
Ben Wang, verwachten binnen een jaar
op commerciële schaal zogeheten
buckypapier te kunnen produceren
- flinterdun papier gemaakt van kool stofnanobuisjes. Dit buckypapier is
potentieel vijfhonderd keer sterker dan
staal, en tien maal zo licht. De moge lijkheden van het supersterke papier
zijn al enige jaren bekend, maar Wang
en collega’s zijn nu in staat om bucky papier te maken dat half zo sterk is als
het sterkste composietmateriaal waar
we momenteel over beschikken, IM7
genaamd. Volgens Wang zal zijn groep
voor het einde van het jaar vellen
buckypapier kunnen produceren dat
net zo sterk is als IM7.
Wang gebruikt sterke magneten om de
koolstofbuisjes keurig parallel te
leggen, voorheen een van de grote
moeilijkheden bij de productie van

buckypapier. Het papier heeft als
belangrijke eigenschappen dat het
bijzonder goed warmte en elektrische
stroom geleidt. Gevoegd bij het feit dat
het materiaal zo sterk en licht is,
maakt dit buckypapier zeer geschikt
voor elektromagnetische afscherming
in de lucht- en ruimtevaart. De bedoeling is dat het materiaal daarom op
korte termijn gebruikt zal worden als
isolatielaag om vliegtuigen te
beschermen tegen elektromagnetische interferentie en blikseminslag.
Ook zou buckypapier gebruikt kunnen
worden als warmtegeleidend materiaal
in bijvoorbeeld laptops. Momenteel is
het materiaal nog zo glad dat lijm er
slecht aan hecht, maar dat hopen de
onderzoekers op te lossen door kleine
onregelmatigheden op de oppervlakte
van het materiaal te creëren.
De naam buckypapier is afgeleid van
de buckyballs (buckminsterfullereen,
C60), waaraan de koolstofbuisjes qua
structuur verwant zijn. De buisjes
worden in allerlei materialen toe gepast, maar het bijzondere van
buckypapier is dat het voor wel vijftig
procent uit koolstofbuisjes bestaat.
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On-line meeting place for foreign TU/e staff members
Social isolation is a risk incurred by many foreign TU/e
staff members, says a survey
into the pressure of work at
the university that was held
two years ago. Often these
persons plunge deeply into
their work, because it proves
difficult to establish social
contacts. The TU/e hopes to
change this by launching an
on-line ‘TU/e Meetingplace’,
which is intended to be a
stepping stone towards more
‘face-to-face’ contacts with
others on and around the
Eindhoven campus.
The idea for the on-line network
arose after an inventory was
made of the needs of foreign staff
members at the TU/e. The inventory showed among other
things that they find it difficult to
get into contact with colleagues
or other people outside working
hours, says Willem van Hoorn of
the Personnel and Organization
Department (DPO). “Usually
Dutch employees focus strongly
on the content and less on the
process. Moreover, they have a
rather strict everyday routine, to
put it bluntly: work from nine to
five, between five and seven
dinner is served at home, and
afterwards there is time for
sport. At home Dutchmen
seldom give any thought to what
their colleagues are doing; they
will get their turn again next
morning at nine o’clock.”
Across the border things mostly
run quite differently and this
makes it difficult here for many
foreigners to build up a social
circle. The idea is that an on-line
platform similar to Hyves could
help. This has resulted in ‘TU/e
Meetingplace’,
on
which
members can keep a weblog,
among other things, can raise
items for discussion on a forum,
set up a ‘sub-club’ and can start
searching for other members
who share their interests or who
have the same technicalscientific background.

Home front
The network is not (yet) public:
anyone interested can for the
time being only become
members by invitation of
existing members. The platform
focuses especially on foreign

TU/e staff members, but
students or colleagues from elsewhere, who may be working on
the High Tech Campus for
instance, can join in as well. This
also goes for relatives or friends
at home who want to follow
someone’s blog.

Meanwhile the network features
more than forty members, but it
needs to become more alive, as
Van Hoorn emphasizes: “The
members themselves have to
bring life into it, without any explicit directions coming from the
TU/e.” At the end of 2009 he

wants to assess whether the
network -which is hosted externally, by the way- provides for
a need./

.

See www.tuemeetingplace.nl. Anyone
who does not yet know any members
but is interested in joining can contact
Willem van Hoorn: w.g.v.hoorn@tue.nl.

“We have to create this community together”

The Kinjin members undertake
all kinds of activities that are to do
with Japan, such as playing
Dance Dance Revolution, a dance
game that you play with a game
boy and a dance pad. They organize Go game nights or practice
Zen meditation. You can cook
Japanese food, draw mangas and
in December a tea ceremony will
be organized again in the
Meditation Center. Who actually
falls within the target group of
Kinjin?

Holst lecture by
Japanese LED
expert
LED expert prof. dr. Shuji
Nakamura from the University
of California in Santa Barbara
will present the 32nd Holst
lecture at the TU/e on Thursday
20 November.
Nakamura (1954) was trained as
an electrical engineer and in
1992 he developed the first clear
blue ‘light emitting diode’ (LED).
Hereby the Japanese expert gave
a first impetus to the advance of
LEDs in the world.This year the
Holst lecture will be preceded by
a minisymposium featuring four
speakers, on the subject of the
applications of light in the fields
of energy, health, art and
design.The Holst lecture will
begin at 16.00 hours in the
Blauwe Zaal of the Auditorium.
Admission is free, but registration is obligatory and can be
done via
www.holstmemoriallecture.nl.

Dekate photographs
Doppio

Dzmitry Asipko. Photo: Bart van Overbeeke

Dzmitry Asipko MSc, a trainee
of the International Program in
Logistics Management
Systems at the Department of
Industrial Engineering & Innovation Sciences, is one of the
enthusiastic members of the
first hour of the TU/e Meetingplace. Asipko: “This tool is a
very good initiative. One
month ago, when I first heard
of it, I was really working hard
to find people at the TU/e to
communicate with.”
Asipko arrived in Eindhoven
three months ago, and he plans
to stay here for two years. “The
first phase of a culture shock is
the tourist phase, where everything in your new environment
is great. For one month I was in
this happy state”, says Asipko.
“But only after a month I was
down, because I missed my
friends and family. Now it’s
better. I have found several

people here to talk to.”
“This TU/e Meetingplace can be
a good tool to meet other people
from your region who will
support you”, says Asipko. “It is
a helpful part of a package to help
people adapt at the university
next to all professional development workshops where they
teach you about Dutch culture.
Of course TU/e Meetingplace is
just a tool. It helps you virtually
to find somebody and then you
can meet this person in real life.
For some people it is enough to
communicate in a virtual community only, but that doesn’t
work for me.”

Arrange activities
Asipko points out that it is also a
good tool to arrange activities.
“You have one point where you
can promote an event. Let’s say
to visit Belgium together. People
can join and organize it. You
don’t need to make a lot of phone

calls.” He thinks this tool is like
the ISN/e mailing list, only with
more features, like making a
blog, or adding pictures. “The
tool has a big potential and the
scale of the network will be a
good estimator of its success. I
guess people should know its advantages first. Most international staff members for whom
the tool is intended are not aware
of its existence yet. It still needs
promotion.”
One of the possibilities of TU/e
Meetingplace is to form a club.
Asipko formed a club for
Russian-speaking people. “At
this moment the club is not as
successful yet as I hoped it would
be. People who wanted to join
the club, answered: ‘What is
your program? What are you
going to do?” It looks like people
want everything to be ready. But
we have to create this community together.”/

.

Japanese for TU/e students and staff members
All of the members of the
Japanese Cultural Association
Kinjin have a thing for Japan.
And they do not find it enough
just to read about that country.
They want to experience its
culture. International students
are more than welcome to join
in.

In short

Etienne van Delden, chairman of
Kinjin: “It makes no difference
whether someone is Dutch- or
English-speaking, as long as he
or she is having a good time. At
present we have some seventy
members. Unfortunately they do
not include any international
students. They are more than
welcome, though.” So far the
Kinjin website is only available in
Dutch. “This academic year we
want to implement a new website
on-line that will also include
English-language information.
This will enable us to inform
international students better
about our activities”, says Van
Delden.
Van Delden indicates that all activities are accessible to non-Dutch
speakers. “It would be convenient, though, if you notify us
in advance if you only speak

English. That will allow us to
prepare meetings where English
is the language of communication”, Van Delden explains.

Geisha night
Kinjin moved to De Bunker a year
ago. They find the room that they
have there too small for their activities, so they have to find another
place. That is why the ‘Geisha
night’ on 19 November took place
in the Auditorium. Van Delden:

“At the moment we have not
decided on another location yet.
The Bunker manager will come
up with an evaluation about the
available rooms for associations.
Perhaps more space will be
allocated to us on the basis of that
evaluation, but it is not yet known
when this evaluation will be
made. Until then we can manage
by moving to other places
instead.”/

.

Five members of the Eindhoven
Student Film and Photography
Society Dekate Mousa made
photos of some plays performed
by Student Theatrical Company
Doppio. This has resulted in an
exhibition featuring a wide
range of photos. It includes
cabaret and classical drama and
the photos show everything from
mystery to humor. Among the
pictures is a hysterical housewife, a ritual of five men, a
mysterious photo of a woman at
the top of a dark staircase and
two brothers hunting. The
photos have been hung on floor 1
in the hall of the Hoofdgebouw
and will be on display there from
24 November to 19 December.

’There will be blood’
in Zwarte Doos
Daniel Plainview is prepared to
make any sacrifice whatsoever in
order to attain his goal. A selfmade man according to the
American ideal. First he explores
for silver, after which he finds
oil. Finding oil is the only thing
that counts, and to do this he will
let no one stand in his way. His
fanaticism translates into a
hatred for weakness. The central
theme of the film ‘There will be
blood’ is obsession. Daniel
Plainview (played by Daniel-Day
Lewis) is an obsessed man with
such willpower that he can
almost make oil bubble up from
the soil. He becomes a hazard to
his own environment.
The film will be shown Thursday
20 November, Tuesday
25 November and Wednesday
26 November in De Zwarte Doos
at 20.00 hours.

Kinjin activities
Some Kinjin activities scheduled for November and December:
26 November: Trade Card Games night (19.00 hours Vergaderzaal
Bunker), 3 December: ironing beads (19.00 hours, Bunker 1.46), 10
December: History of Hiroshima (with reservation, 19.00 hours, Aud. 14),
17 December: Evil Games (19.00 hours, Aud. 14)
See also www.kinjin.nl (in Dutch).

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

/Dekate
fotografeert
Doppio

Het welbekende romantische
verhaal over Romeo en Julia is
al tig keer herkauwd. Toch
meenden vijf mannelijke
acteurs het oude verhaal in een
nieuw jasje te kunnen steken.
Romeo over Julia is dinsdag 25
november te zien in het
Parktheater in Eindhoven.

Vijf leden van de Eindhovense
Studenten Film- en Fotovereniging
Dekate Mousa maakten foto’s van
enkele toneelstukken van de
Studenten Toneelvereniging
Doppio. Het resultaat is een ex positie met een scala aan foto’s.
Zo is er cabaret en klassiek drama
en tonen de foto’s alles van
mysterie tot humor. Op de foto’s
zie je onder meer een hysterische
huisvrouw, een ritueel van vijf
mannen, een mysterieuze foto van
een vrouw bovenaan een donkere
trap en twee broers op jacht. De
beelden hangen op vloer 1 in de hal
van het Hoofdgebouw en zijn daar
van 24 november tot 19 december
te zien.

Vijf mannen die alle rollen
spelen, ook die van Julia. Dat
vraagt om komische taferelen.
Acteurs Teun Kuilboer, Johnny
de Mol, Jorrit Ruijs, Tim Murck
en Kevin Hassing plaatsen de
wereldklassieker van
Shakespeare in de 21ste eeuw.
Romeo over Julia gaat over twee
tieners bij wie de levenslust
omslaat in een alles overheersende gulzigheid. Hun zelfmoord en de waanzinnige
gebeurtenissen die hen daartoe
brengen, staan centraal. Dit stuk
laat bovendien zien hoe het voelt
om voor het eerst écht verliefd te
zijn en wat je als puber aan moet
met de verwachtingen van je
vader en moeder.

/De dood
in de pot
Foto: Daniel J. Ashes

Johnny de Mol
Johnny de Mol heeft inmiddels
behoorlijk wat acteerervaring.
Zo speelde hij in de films Oesters
van Nam Kee, Simon, Drijfzand,
Zwartboek en Ik omhels je met
1000 armen. Ook toneelervaring
ontbreekt niet op het cv van De
Mol. Hij had onder meer één van
de hoofdrollen in Sexual Perversity. Deze film was de eerste coproductie van Rick Engelkes
Producties en MTV.
Romeo over Julia is de tweede.
Tim Murck was te zien bij
Baantjer en SpangaS. Hij stond
op de planken in de voorstelling
Jan Rap en z’n maat en speelde

voor Het Zuidelijk Toneel.
Romeo over Julia wordt de tweede
stage voor Kevin Hassing,
student van de Amsterdamse
Toneelschool en Kleinkunst
Academie in Amsterdam. Jorrit
Ruijs had een rol in de film Beat
en vertolkte gastrollen in Goede
Tijden Slechte Tijden, Stupicupido, Bon Bini Beach en Ernstige
delicten. Hij speelde bovendien
in de musical Hair. Teun
Kuilboer is onder meer bekend
van Goede Tijden, Slechte
Tijden, de film Volle Maan en de
serie Meiden van De Wit.

De première van Romeo over
Julia was op 1 november. De
recensies zijn tot nu toe positief.
Zo schreef Spits: ‘De vijf acteurs
passen uitstekend bij elkaar en
zijn knap op elkaar ingespeeld.
Ze vormen een leuk, jong en
enthousiast gezelschap.’ NRC
Handelsblad meldde: ‘Het stuk
heeft een goede drive en een
lekkere losse tussen-de-schuifdeurenvorm. Het spelplezier
spat eraf.’ Ook www.deadline.nl
is positief: ‘Romeo over Julia is
grappig, spannend, serieus en te
droog voor woorden. Een voor-

stelling bedoeld voor jongeren,
maar het stuk zal zeker ook een
ouder publiek kunnen aanspreken. Voor de jeugd een vervanging voor een avondje film,
voor de theaterliefhebbers weer
eens wat anders dan een klassiek
theaterstuk.’/

.

Romeo over Julia, 25 november 20.30
uur, kaarten vanaf 23 euro, te bestellen
via www.parktheater.nl.

/Plan-2 stopt
met een knal

Met vuurwerk tijdens de jaarwis seling stopt Plan-2 haar activi teiten op Strijp-S. Restaurant, bar
en club zijn tot het einde van 2008
geopend op donderdag tot en met
zondag. Plan-2 opende in het
voorjaar van 2007. De ruimte zal
nog wel te huur zijn voor bedrijfs feestjes, presentaties en dergelijke. De participanten in Plan-2
verwachten bovendien dat het nog
wel zal terugkeren in een andere
vorm op Strijp-S. Bezoekers
konden bij Plan-2 terecht voor
onder meer live jazz-avonden,
rockoptredens en bingo- en
YouTubeavonden.

Muzikanten daten met beeldmakers
Bedenk met een beginnende
band een film of een videoclip.
Deze opdracht kregen zes
beeldmakers onlangs mee.
Cultureel initiatief WEI en het
Temporary Art Centre brachten
de kunstenaars/beeldmakers
en muzikanten bij elkaar. Het
resultaat van het initiatief
DATES is te zien op vrijdag 21
november.
Dat speeddaten niet alleen
geschikt is om de juiste liefdespartner te vinden, is gebleken
uit de ontmoetingen tussen verschillende muzikanten en beeldmakers. Shirley Hendrikse van
WEI vertelt: “We hebben ze kort
met elkaar laten kennismaken
en op de één of andere manier
zijn de koppels vrij logisch en
snel bij elkaar gekomen.”
Volgens Hendrikse wordt er
onder meer vanuit de modewereld geregeld gewerkt met
kunstenaars, maar is de samenwerking tussen muzikanten en
kunstenaars nog minder
frequent.
De eerste resultaten van de ontmoetingen waren te zien op 8
november. Sabijn Peeters maakte een videoclip voor singer/songwriter Frank Veenstra. De
ontmoeting tussen The Mariños
en fotografe Madeleine Sars
leverde een fotoserie op. Bas
Berends creëerde een video- en
foto-installatie voor Hijos de
Mayo.

We denken er meestal niet bij na,
maar ons eten zit boordevol microorganismen. Meestal ongevaarlijk,
maar soms kan voedsel een voe dingsbodem zijn voor schadelijke
bacteriën. Microbioloog dr. Rijkelt
Beumer van Wageningen
Universiteit laat zien wat de risico’s van bepaalde recepten zijn en
geeft tips over hoe je voedselvergiftiging kunt voorkomen. Hij
schreef met Florine Bucher het
microbiologische kookboek ‘De
dood in de pot? 60 lekkere recepten onder de loep’. Lezing
woensdag 26 november, van 11.45
tot 13.00 uur in De Zwarte Doos.

/There will
be blood

Indiepop-band Foam had een ‘date’ met grafisch ontwerper Dees.

De drie andere koppels laten het
resultaat van hun samenwerking
zien op vrijdag 21 november. De
bands treden dan op en de beeldmakers tonen hun creaties.
Filmmaker Baris Azman heeft
meerdere korte films op zijn
naam staan en ontmoette Virgin
Fang voor DATES. Azman
maakte een videoclip voor bandleden Vincent Koreman en Fokke Muller, die voornamelijk electro brengen. Illustrator en

grafisch ontwerper Dees ontwierp
een decor voor de indiepop-band
Foam. De naam van deze Eindhovense band staat voor Fragments of a Microgenius. Het
derde duo die avond wordt
gevormd door filmmaker Jef
Monté en de Brabantse band
Woody & Paul. Deze band speelt
Amerikaanse blues en folkmuziek. Bandlid Woody
Veneman speelt gitaar en mandoline en zingt. Paul van Hulten

is bekwaam op de gitaar en
banjo en is ook zanger. Joshua
van Iersel is de percussionist van
Woody & Paul en Bas van Hout
speelt basgitaar. Het is de bedoeling dat de bands ook na de
vuurdoop op 21 november
gebruik gaan maken van de
videoclips en andere creaties van
de beeldmakers./

.

Vrijdag 21 november vanaf 20.00 uur bij
WEI, Mathildelaan 3 in Eindhoven.
Zie www.wei.nu en www.tac.nu.

Daniel Plainview is bereid om elk
offer te brengen als hij daarmee
zijn doel kan bereiken. Een
‘selfmade’ man volgens het
Amerikaanse ideaal. Eerst zoekt hij
zilver, daarna stuit hij op olie. Olie
vinden is het enige dat telt,
daarvoor gaat hij over lijken. Zijn
fanatisme vertaalt zich in een haat
voor zwakte. Het centrale onderwerp van de film There will be
blood is obsessie. Daniel Plainview
(een rol van Daniel- Day Lewis) is
een geobsedeerde man die bijna
met zijn wilskracht olie uit de aarde
laat opborrelen. Hij wordt een
gevaar voor zijn eigen omgeving.
De film draait donderdag
20 november, dinsdag 25 november en woensdag 26 november om
20.00 uur in De Zwarte Doos.
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Hele week borrelen

Foto: Bart van Overbeeke

Er zijn al aardig wat drankjes achterover
geslagen bij studieverenigingen. Zo ook
bij studievereniging Van der Waals van
Technische Natuurkunde. De borrelcom missie viert deze week haar dertigste ver jaardag. Uiteraard met…borrels. Maandag
kreeg de borrelvoorzitter een lustrumboek
tijdens de openingsborrel. Dinsdag stond de
Kom-verkleed-als-een-biertje-Borrel op het

programma . De drie studenten op de foto
waren (van links naar rechts) verkleed als
Bokbier, Blondbier en Jopen-bier (dialect
voor borsten). Woensdag was de quizborrel
met vragen over onder meer speciaalbieren.
De borrelweek wordt vandaag, donderdag 20
november, afgesloten met de Trappistenborrel. De hele week was er speciaal
gebrouwen lustrumbier verkrijgbaar.

Studenten ‘lenen’ dienblad als wraakactie
Op Marktplaats staat sinds
13 november een merk waardige advertentie: een
aanbod van een ‘uniek La
donna e Mobile bierblad’.
Het blijkt om een wraakactie
van dispuut Ragnarok op het
vrouwendispuut La donna e
Mobile te gaan. Het zijn
allebei disputen van studen tenvereniging SSRE.
Ruben van Ekeren van
Ragnarok laat weten dat de
actie ‘puur als grap’ moet

worden gezien. “We hadden
vorige week donderdag met
twee disputen gekookt. De
vrouwen werden zogenaamd
weggeroepen en kwamen
even later terug, gekleed in
vuilniszakken. Ze bekogelden ons vervolgens met
erwten, curry en bloem.”
Als wraakactie namen de
Ragnarokleden het dienblad
van het vrouwendispuut ‘in
bruikleen’. Inmiddels
hebben ze het dienblad wel

teruggegeven, maar
daarvoor verwachten ze wel
een tegenprestatie van de
dames. Ruben: “Ze moeten
een etentje voor ons verzorgen en daarbij een toneel stukje opvoeren.” En als dat
niet gebeurt? “Tsja, dan
moeten we ons maar weer
beraden op een nieuwe
actie.” Overigens heeft
iemand duizend euro op het
dienblad geboden.

Alcohol op ‘halalfeest’ tennisvereniging
Studententennisvereniging
Fellenoord houdt dinsdag
25 november vanaf 21.00
uur een feest in café ’t
Lempke. Het thema is
100% halal. Alhoewel
zeventig procent misschien
meer in de richting zal
komen…volgens de organisatie belooft het namelijk
juist een alcoholrijke avond

te worden. Activiteitencommissaris Rens Dietz: “Het is
halal, op de alcohol na dan.
We willen vooral een
oosterse invulling aan het
feest geven. Dat hebben we
eerder gezien bij een
huisfeest.” De organisatie
komt in ieder geval
verkleed. “Misschien gaan
we als Arabieren en trekken

de vrouwen een burka aan.
Slager kan het ook nog
worden. We kunnen er alle
kanten mee uit.” Bezoekers
kunnen mogelijk ook een
buikdanseres verwachten.
Het feest is vooral bedoeld
voor Fellenoord-leden,
maar andere studenten
worden niet uitgesloten.

Studenten met handicap
lopen meer vertraging op
Het expertisecentrum
handicap en studie signaleert dat veel studenten met een handicap
studievertraging ondervinden. Het centrum
heeft daarom een
campagne gelanceerd die
de studenten op regelingen binnen hun instantie
moet wijzen. Volgens dr.
Karen Ali, hoofd van het
Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU), is
een causaal verband
tussen functiebeperking
en studievertraging op
de TU/e vooralsnog niet
aangetoond.
Ongeveer 75.000 studenten in het hoger onderwijs
hebben een handicap.
Ruim de helft loopt studievertraging op of moet
stoppen met de studie.
René van Pelt, directeur
van het expertisecentrum:
“Voor veel studenten is de
eerste
tentamenperiode
net achter de rug en nu al
lopen eerstejaars met een
handicap aan tegen vertraging. Uitval ligt dan
sneller op de loer.” Veel studenten zijn nog onbekend
met de regelingen en voorzieningen die er zijn om
toch gewoon te kunnen
studeren. Een extra jaar
studiefinanciering,
een

aangepast lesrooster, flexibele tentamens, aangepast
studiemateriaal en extra
begeleiding zijn hier voorbeelden van. De campagne
Tijdgebrek moet dit onder
de aandacht brengen.
Karen Ali, hoofd STU, laat
weten dat het ‘aangeven
van een direct causaal
verband tussen een functiebeperking en opgelopen
studievertraging op de
TU/e niet voldoende kan
worden
onderbouwd’.
“Afhankelijk van de ernst
van de klachten varieert dit
van enkele maanden tot
enkele jaren. Studenten
zonder functiebeperking
kunnen echter ook een
dergelijke
studievertraging hebben.”

Intakegesprekken
Volgens het STU-hoofd
hebben
een
kleine
honderd studenten bij
inschrijving voor het collegejaar 2008-2009 een
functiebeperking gemeld.
Het ondersteunen van
deze studenten heeft hoge
prioriteit. Er zijn verschillende projecten geïmplementeerd. Zo zijn er intakegesprekken gehouden
met studenten met een
functiebeperking.
Bij de meeste studenten
(negentig procent) gaat het

om dyslexie. Deze studenten kunnen tentamenduurverlenging aanvragen
en krijgen advies over de
aanschaf van hulpmiddelen. “We willen bovendien voor dyslectische studenten een toegesneden
cursus
studievaardigheden ontwikkelen.”
Studenten met autisme
krijgen een cursus psychoeducatie. Bovendien zijn
drie faculteiten gestart met
het inzetten van ‘studiemaatjes’. “Een ouderejaars
student wordt gekoppeld
aan een autistische student
met als doel hem/haar een
laagdrempelig
aanspreekpunt te bieden over
praktische (studie-) aangelegenheden”, licht Ali toe.
“We zijn voorstander van
elk initiatief dat studeren
met
functiebeperking
meer bespreekbaar maakt
en als doel heeft studievertraging/uitval te voorkomen. Vooral voor studenten met een nietzichtbare handicap of
functiebeperking, is het
van belang dat zij weten
recht te hebben op ondersteuning en daar ook
gebruik van maken.”/

.

Petitie tegen harde knip
Ben je tegen de ‘harde
knip’ in het hoger onderwijs? Met andere woorden: wil je aan je master
kunnen beginnen zonder
dat je je bachelor honderd
procent af moet hebben?
Dan kun je je stem laten
horen in een petitie die is
opgezet door drie studenten van de Universiteit
Twente (UT).
De UT-studenten protesteren tegen het kabinets-

besluit. Volgens hen is het
niet zeker dat de door het
kabinet genoemde voordelen (betere internationale
samenwerking en studenten zouden bewuster gaan
kiezen voor hun masteropleiding) ook echt werkelijkheid worden.
Daarentegen zijn er wel
duidelijke nadelen, aldus
het drietal. “De harde knip
zorgt voor extra studievertraging als een student niet
nominaal studeert. Het

studierendement
daalt
hierdoor, terwijl de overheid wil dat studenten
sneller studeren. Ze zullen
minder snel naar het buitenland gaan in de bachelor, aangezien dit vaak studievertraging oplevert. En
ze zullen minder snel
actief worden, omdat studentenactivisme er voor
kan zorgen dat je niet
nominaal studeert.”/

.

De petitie staat op www.
zegneetegendehardeknip.nl.

En hoe is het in Brisbane?

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.

Na een semester studeren
in Singapore en reizen in
Azië, ben ik in Australië
beland. Sinds juli loop ik
stage bij HOK Sport
Architecture, in Brisbane.
Dit architectenbureau
heeft zich gespecialiseerd

in het ontwerpen van
sportstadia.
De afgelopen maanden
heb ik aan twee Australian Football-stadiums
gewerkt. Nu werk ik aan
een sportpark in Tianjin
in China. Ook heb ik meegewerkt aan een nieuw
masterplan voor de
Australian Open.
Bij HOK Sport werken
veel jonge mensen en de
Nederlandse delegatie is
groot. Verder organiseren
ze leuke activiteiten, zoals
Halloweenfeesten met
meer gratis absint dan
goed voor je is.
Brisbane ligt in Queensland, dat zichzelf ook wel
the Sunshine State
noemt. De belangrijkste
toeristische attractie van
Brisbane is het goede
weer. Ieder weekend

wordt er wel een tropisch
eilandje of strandje opgezocht. In de golven
probeer ik mezelf te
veranderen van ‘shark
bis-cuit’ naar ervaren
surfer. Dat is nog niet
helemaal gelukt.
Eén van de leuke dingen
van HOK Sport is dat we
seizoenskaarten hebben
voor de meeste stadiums
die we hebben ontworpen. Zo ben ik naar een
finaleronde van de rugbyleague geweest hier in
Brisbane. Het plaatselijke
team, de Brisbane
Bronco’s, zijn een beetje
de ‘bad boys’ van de
league. Het halve team is
in de tijd dat ik hier ben al
bij de rechter verschenen.
Een nog mooiere sport is
Aussie Rules Football. Ik
ben naar een finaleronde

in ‘the G’ (Melbourne
Cricket Ground) geweest.
Met een kleine honderdduizend man in het stadion
zat de sfeer er goed in.
En de Australiërs? Ja,
mooi volkje. Aan de ene
kant zijn ze nogal ‘één
met de natuur’ en hippieachtig. Zo zie ik opvallend
veel hypnotherapieklinieken en dergelijke in de
wijk. Anderzijds zijn bijvoorbeeld de huizen niet
bepaald milieuvriendelijk. De meeste mensen
wonen hier in zogenaamde Queenslanders. Deze
sfeervolle, houten huizen
worden door de mensen
zelf gebouwd en zijn niet
geïsoleerd. In plaats daarvan gooit men de airco
gewoon op 35 graden als
de temperatuur in de
winter onder de twintig

graden valt. Het grootste
statussymbool voor de
man (vooral in Queensland) is de UTE, een
gepimpte pick-up truck.
Die rijdt ongeveer één op
acht. ‘Aren’t those bad for

the environment? No
drama, mate!’ Het leven
in Australië is zorgeloos,
zelfs in deze tijden.
Jeroen Potjer,
student Bouwkunde
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NaTentamenfeest tot vroeg in de ochtend

Industria doet mee aan
‘Race of the Classics’
Studievereniging
Industria van Technische
Bedrijfskunde doet
volgend jaar april mee
met de ‘Race of the
Classics’, ook wel ‘de
Rees’ genoemd. Het is
voor het eerst dat een
Eindhovens team
meedoet aan deze
zeilwedstrijd voor
studenten.

Foto: Bart van Overbeeke

Vieren dat je een goede tentamenperiode
achter de rug hebt. Of de slechte resultaten
wegfeesten, dat kan natuurlijk ook.
Het NaTentamenfeest in De Bunker
afgelopen vrijdag was voor veel studenten
hoe dan ook een welkome afsluiter van een
tijd hard blokken.
De organisatoren -het ESC en studenten
hockeyvereniging Don Quishoot- hadden
het thema ‘Scoren in de ballenbak’ aan het
feest gekoppeld. Voor de gelegenheid waren
er her en der hockeyattributen opgehangen.

Bovendien kwam het hockeyteam
Eindhovens Studenten Hockey
Genootschap, dat alleen uit ESC-leden
bestaat- voor de gelegenheid in sporttenue.
Volgens Nina van Loo -vice-president bij het
ESC- was het ‘een mooi feestje’. “De Bunker
was goed gevuld met zo’n vierhonderd stu denten. Iedereen vond de band ‘30 Euro live’
super. Ik trok om 07.00 uur de deur achter
me dicht.” Op de vraag of er nog veel
gescoord is, geeft ze lachend antwoord:
“Ha, ha, volgens mij wel ja.”

Studentenwintersport zit vol
Duizend studenten hebben
zich inmiddels voor de studentenwintersport 2009
aangemeld. Het is de eerste
keer dat dit maximale aantal
deelnemers is bereikt. Het

record van 912 studenten in
2007 is hiermee gebroken.
De reis wordt sinds 2002
georganiseerd. De studenten gaan 23 januari 2009
voor een week naar een ski-

gebied in de Franse Alpen.
Je kunt je op www.
studentenwintersport.nl
eventueel nog wel voor de
reservelijst inschrijven.

De studievereniging heeft
voor ‘de Rees’een team van
32 personen bij elkaar
gekregen, dit tot verbazing
van het bestuur. Elke
student
betaalt
zeshonderd
euro
voor
deelname, kleding en eten.
Daar komt naar verwachting drie- tot vierhonderd van terug, afhankelijk van de hoeveelheid
sponsoring die de speciaal
ingestelde
commissie
komende maanden weet
binnen te halen. “Het is opmerkelijk dat zoveel studenten hiertoe bereid
waren”, vertelt Maurice
Smedts, penningmeester
van Industria. “We hebben
de op twee na grootste
ploeg op de Rees.”
De Rees, die bestaat sinds
1989, vertrekt op 13 april
vanuit Rotterdam en doet
achtereenvolgens Oostende, Ramsgate (Engeland)

en uiteindelijk Amsterdam aan. Er doen 21 boten
mee
-klassieke
zeilschepen, verzorgd door de
centrale organisatie- met
in totaal zo’n vierhonderd
studenten aan boord. De
Eindhovense zeilers hebben ‘de Swaensborgh’ toegewezen gekregen, een
zogenoemde
drie-mast
gaffeltopzeilschoener met
een lengte van 47 meter,
gebouwd in 1907.
Zeilervaring is niet nodig
omdat er op elke boot een
ervaren
ploeg
zeilers
meegaat. Daarmee gaat de
invloed van de meezeilende studenten op de
uitslag aardig omlaag,
geeft
Smedts
toe.
Bovendien is er in elke
haven een groot feest, wat
ook wel invloed zal hebben
op de zeilprestaties.
“Elke studentenstad in
Nederland deed al mee,
behalve Eindhoven”, aldus
Smedts. “We vinden het
erg mooi dat we kunnen
meedoen.”
(Shift040.nl)/

.

Meer info over de Rees is te
vinden op www.rotc.nl. En ook
Industria heeft er een eigen site
voor opgezet:
www.teameindhoven.nl.

Het sleutelgat
Wie oh 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:
Moniek Lamers (zevendejaars Biomedische Technologie), Miriam Lagemaat (zesdejaars Biomedische Technologie) en Theo van Hoeve (eerstejaars Bouwkunde). Zij
bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Luke Lathouwers is 22 jaar
en komt oorspronkelijk uit
het Brabantse dorp ‘Rooi’
oftewel Sint-Oedenrode.
Na een jaar Elektrotechniek gestudeerd te
hebben, studeert hij
inmiddels voor het derde
jaar Werktuigbouwkunde
en bovendien volgt hij een
minor bij Technische
Bedrijfskunde. Hij is lid
van studentenvereniging
Demos en het dispuut
Congo. Zijn sport is
squashen. Als bijbaan
heeft hij een eigen ont werpbedrijf genaamd
Fruitcakestudios. Hiervoor
zit hij veel achter de
computer om websites en
drukwerk te ontwerpen.
Zijn must-have-item is dan
ook een PDA (Personal
Digital Assistent). Ook
moet hij altijd Evian water
in huis hebben.

Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wow, dat zijn veel dure
gadgets! Dit valt alledrie de
studenten als eerste op.
Deze persoon wordt vast
goed gesponsord! De kamer
ziet er nieuw en netjes uit.
Volgens de meiden is die
slaapbank echter niet
handig, die moet je elke dag
uitklappen om te kunnen
slapen. Hier woont een
jongen, omdat er toilet spullen voor mannen in de
kast staan en een scheerap paraat op het bureau. Theo
gelooft bovendien niet dat
een vrouw zo’n gadgettype
kan zijn. Miriam vermoedt
dat hij een eigen bedrijfje
heeft en dat hij daarom zo
veel gadgets heeft. Theo

denkt echter dat hij als
bijbaantje verkoper is bij
Mediamarkt; dan ben je
meteen op de hoogte van de
nieuwste gadgets.
Theo denkt dat deze student
Bouwkunde studeert,
vanwege de uitstraling van
de kamer. De meiden zien
echter een bierpul van Simon
Stevin in de kast staan en
concluderen hieruit dat hij
Werktuigbouwkunde
studeert. Hun gevoel zegt
dat het om een ouderejaars
gaat. Theo voegt hieraan toe
dat die zoveel apparatuur
gemakkelijker kunnen
betalen. Er staat niets in de
kamer dat duidt op lidmaatschap van een vereniging,

dus hij is waarschijnlijk
alleen lid van de studiever eniging om er goedkoop
boeken te kunnen kopen.
Misschien zal hij af en toe
meedoen aan activiteiten
van de vereniging, vanwege
die bierpul. De kamer is veel
te netjes voor iemand die lid
is van een studentenvereniging volgens Theo.
Sporten doet hij nauwelijks,
misschien fitnessen of zaal voetballen. Waarschijnlijk is
gamen meer zijn hobby.
Miriam denkt dat hij wel
eens last heeft van een ‘bad
hair day’ omdat hij twee
petjes heeft liggen. En ze
denkt dat hij een vriendin
heeft, vanwege de wijn -

glazen in zijn kast. Voor de
studenten is het niet moeilijk
om te raden wat deze
bewoner altijd bij zich moet
hebben, een fancy telefoon
of een PDA. Wat hij altijd in
huis moet hebben, is cola of
water en iets om te snacken.
Eten zal hij niet zo veel op
zijn kamer hebben, want hij
heeft vast genoeg geld om
elke dag op de universiteit te
lunchen. Wat de dames
opvalt, is de geurverfrisser in
het stopcontact: “Geen idee
waar dat voor nodig is, maar
misschien willen we dat ook
wel helemaal niet weten.”

Joran
Joran heeft spijt! Niet van
Natalee Holloway, wel van
Patrick van der Eem. Niet
van de Thaise vrouwen handel, wel van het feit
dat hij zijn zaak door
toedoen van Peter R. de
Vries alweer heeft kunnen
opdoeken voor hij goed en
wel begonnen was. Geen
spijt van wat hij gedaan
heeft, maar wel van het
feit dat hij gepakt is.
Hij is in goed gezelschap,
iedereen heeft wel eens
last van spijt, zo ook ik.
Dat ene biertje teveel op
donderdagavond. Het
tentamen waar ik mis schien toch nog wel net
wat harder voor had
kunnen leren. De Peter R.uitzending waar ik drie
kwartier van mijn leven
aan verspild heb. Een
random aantal momenten
uit mijn afgelopen week.
Niets meer aan te doen,
maar je kunt er wel van
leren! Meer doen voor je
vakken, geen SBS6 kijken,
en niets plannen op de
vrijdagochtend.
Afgelopen februari, weer
SBS6 kijkend, zie ik Joran
zonder veel moeite uit de
doeken doen hoe een
meisje mede door zijn
toedoen is gestorven. Een
klein half jaar later kunnen
de Thaise vrouwen al
besteld worden bij firma
Van der Sloot. Geen spijt
en niets geleerd.
Tegelijkertijd een beves tiging dat een mensenleven voor hem niet al te
veel waard is, behalve als
het in dollars kan worden
uitgedrukt natuurlijk.
Wat moet je met zo’n
onverbeterlijke kerel? De
Thaise cel in zoals door
sommigen wordt geroepen
en gehoopt? Machiel Kuijt
en vele anderen kunnen
beamen dat het een goede
setting is om je daden nog
eens te overpeinzen. Spijt
krijg je er gegarandeerd,
de gedragsverandering
volgt dan hopelijk vanzelf.
Op dit moment lijkt Joran
vooral spijt te hebben van
de uitvinding van de
verborgen camera. Moet er
een Thaise cel aan te pas
komen om deze gedachtegang te veranderen? Zeer
spijtig!

Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde
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Show me your desktop and I’ll show you
your soul. Je desktop als spiegel van je ziel?
Op de TU/e worden duizenden laptops gebruikt en ieder met zijn eigen achtergrond
(die luie Windows-lovers daargelaten).
Cursor spoort iedere week een desktop op
en maakt ’n praatje met de gebruiker.
Wie:

Naomi Baan Hofman / 22 /
eerstejaars master Technology and Policy
Wanneer: sinds ‘n jaar
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom: “Ik heb mijn stage voor hbo Bouwtechnische Bedrijfskunde in Burkina Faso gedaan, een
van de armste landen in de wereld. Samen met een
studiegenoot heb ik daar vijf maanden gezeten en
onder andere onderzoek gedaan voor een theaterorganisatie daar. Via het Festival Mundial kwamen
we daar terecht bij het festival Houdougou. Het
theater was te klein en ze wilden een nieuw theater
voor West-Afrika. Het zal nog wel een eeuwigheid
duren eer het er komt, maar het begin is er. Mijn
periode daar was wel een van de mooiste dingen uit
mijn leven. Deze foto laat
een gewone straat zien
waar bakstenen liggen te
drogen en ik vind de
kleuren heel mooi en het
dient, naast een rustige
achtergrond voor m’n
computer, ter herinnering
aan mijn tijd daar.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
STELLING: De activiteit van een land of
onderneming kan afgemeten worden
aan de hoeveelheid energie die dat land
of die onderneming verbruikt.
Bezuinigen op energie is het paard
achter de wagen spannen. Je moet niet
bezuinigen op energie, je moet energie
opwekken, milieuvriendelijk en heel
veel. Zonne-energie dus. De zon levert
gemiddeld per dag ongeveer 2500 keer
de energie die we per dag nodig hebben.
Maar wat doet ons kabinet? Het zet de
subsidie op zonne-energie aan en uit,
aan en weer uit. Terwijl Duitsland,
Spanje, Denemarken en de VS op grote
schaal in zonne-energie investeren,

mikken wij op spaarlampen en een ‘tulp
voor de kust’.
Dit brengt mij onvermijdelijk weer bij
het Innovatieplatform. Daarover schreef
ik een briefje naar De Volkskrant, die
mij in de ban gedaan heeft, hoewel ik
trouw mijn abonnementsgeld betaal.
Hieronder staat een verkorte versie mijn
briefje, met de aantekening dat de
samenstelling van het Innovatieplatform sinds het terugtreden van
Nauta gewijzigd is.
Frans Nauta was ‘verrast en vereerd’
toen hem gevraagd werd secretaris te
worden van het Innovatieplatform.
Nu is hij teleurgesteld, maar hij had het
kunnen zien aankomen. De meeste platformleden waren ook vereerd met hun
benoeming, en hebben het daarbij
gelaten. De samenstelling van het

Platform maakte resultaat bij voorbaat
onwaarschijnlijk. Het heeft nu achttien
leden, veelal met weinig verstand van
wetenschap of techniek: Balkenende
(christelijk sociaal denker), Van der
Hoeven (lager onderwijs), Malek Usta
(gender en etniciteit), Claudia
Zuiderwijk (andragologie). Het platform
telt twee ingenieurs en vijf mensen met
een bèta-achtige opleiding, de overigen
zijn managers en economen. Maar
vooral: alle leden hebben hun handen
meer dan vol aan hun dagelijks werk,
er zijn veel ouderen onder en veel
(gewezen) hoogleraren. Kortom, een
mengsel dat weinig goeds beloofde.
Ook de TU/e zou zich beter met de
productie van (schone) energie kunnen
bezighouden dan met bezuiniging. Een
vierkante meter zonnepaneel levert

ongeveer 0,75 kWh per dag. Misschien
moeten we alle platte daken vol leggen
met zonnepanelen. Alleen het Hoofdgebouw zou dan goed zijn voor 3000
kWh per dag, genoeg voor 3000 fulltime
tl-buizen. Volgens Cursor 21 verbruikt
het hele TU-terrein ongeveer 50 miljoen
kWh per jaar. Het Hoofdgebouw alleen
levert meer dan twee procent van onze
totale elektriciteitsbehoefte. Dit gebouw
herbergt trouwens ook een aandoenlijk
relikwie van de energiebezuiniging uit
de jaren zestig: tussen twee herentoiletten loopt de scheidingsmuur niet
door tot het plafond, zodat twee wc’s
met één tl-buis verlicht kunnen worden.
Bezuiniging ging toen voor privacy.

