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Begroting 2009
uiterst krap
Het College van Bestuur heeft
voor het komend jaar een
sluitende begroting gepresenteerd, maar wel een die
uiterst krap bemeten is.
Voor de post ‘onvoorziene
uitgaven’ is slechts vier
euroton uitgetrokken.
De ruimte om eventuele exploitatietekorten op te vangen in 2009,
is met een bedrag van vier ton
zeer beperkt, zo concludeerde de
financiële commissie van de
universiteitsraad
afgelopen
maandag. “Als de derde geldstroom volgend jaar niet met vier
procent stijgt, wat niet ondenkbaar is in deze economisch
moeilijke tijden, hebben we al
een
probleem”,
aldus
commissievoorzitter dr. Jos
Maubach. Toch heeft de commissie de U-raad een positief advies
afgegeven, waar ook gehoor aan
werd gegeven. Maubach adviseerde de raad wel om komend
jaar bij de beoordelingen van de
financiële kwartaalverslagen de
zaken nauwlettend in de gaten te
houden. Ook pleitte hij er bij het

CvB voor om toch vooral nog te
kijken naar mogelijkheden om
meer ruimte te scheppen voor
beleidsvorming.
Collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist gaf toe dat het
opstellen van een sluitende
begroting een moeilijke klus was
geweest. De meeste pijn is terug
te voeren op de overheveling van
middelen uit de eerste geldstroom naar NWO. Die overheveling van in totaal 100 miljoen
euro voor alle universiteiten, die
door OCW-minister Ronald
Plasterk in gang is gezet, vindt
gefaseerd plaats. Dit jaar gaat het
nog om een bedrag van 12
miljoen, maar in 2009 loopt dat
op tot 60 miljoen. Dit betekent
voor de TU/e een terugloop van
de rijksbijdrage van 5,2 miljoen.
In 2010 stijgt dat tot ruim
8 miljoen.
Eerder al maakte het CvB bekend
dat de middelen voor een nieuwe
stimuleringsregeling voor het
onderzoek, waar men in 2009
2,5 miljoen in had willen steken,
zijn teruggeschroefd tot een
bedrag van 1 miljoen euro./

.

Cursor-redactie verhuist
naar Traverse
Cursor, nieuws dat
je volgt… maar ben
je ons nu toch even
kwijt? Dat kan
kloppen: we gaan
namelijk verhuizen!
Op donderdag 4
december verlaat
de Cursor-redactie
als laatste bewoner
de koude en lege
W-hal, om haar
intrek te nemen op
de eerste verdie ping van Traverse.
De redactieleden
zijn vanaf donder dag 4 december te
vinden op vloer 1 in
Traverse:
Hoofdredacteur
Han Konings:
Traverse 1.42
Eindredacteur Brigit Span en opmaakster Esther Valk: Traverse 1.32
Journalisten Monique van de Ven en Tom Jeltes: Traverse 1.43
Journalisten Ivo Jongsma en Judith van Gaal: Traverse 1.44
Online verhuizen we niet: www.tue.nl/cursor is en blijft ons vertrouwde
adres. Je kunt ons ook altijd bereiken via cursor@tue.nl of
telefoonnummer 040- 247 4020.

Foto: Peter Spijker

Stille actie TU/e-studenten tegen harde knip
Zo’n veertig studenten stonden
dinsdag 2 december op de TU/e
letterlijk stil bij de harde knip.
De actie was opgezet door
studentenfractie PF. Ook
studenten in Nijmegen,
Utrecht, Wageningen,
Groningen en Amsterdam
brachten hun aversie tegen de
maatregel onder de aandacht.
In de meeste steden lag de
opkomst rond de vijftig studenten. De harde knip houdt in
dat studenten pas aan de master
kunnen beginnen als zij alle
vakken uit de bachelor gehaald
hebben.
Onderwijsminister
Ronald Plasterk wil dat deze
maatregel in 2010 is ingevoerd.
PF-voorzitter Christopher Gits is
tevreden over de TU/e-actie. “We
willen de maatregel onder de
aandacht brengen en volgens mij
is dat aardig gelukt.” PF-lid Jolet
van Erum: “Een hogere opkomst
was natuurlijk leuk geweest,

maar het belangrijkste is dat
studenten weten wat er speelt.
Het is te laat als de maatregel al is
ingevoerd. Bovendien hebben al
aardig wat studenten de petitie
ondertekend.” Via www.geen
hardeknip.nl kunnen studenten
hun handtekening onder een
petitie zetten. Sara Struik, coördinator van het landelijk actiecomité, laat weten dat er inmiddels meer dan drieduizend
stemmen zijn verzameld. “Op de
website staat de teller op circa
2.500 handtekeningen. Verder
zijn er dinsdag handtekeningen
op papier verzameld.”
Martijn van der Eerden, student
School of Innovation Sciences,
heeft zich aangesloten bij de actie
op de TU/e. “Als je een harde knip
invoert, stimuleer je studenten
niet om activiteiten buiten hun
studie te ontplooien”, betoogt hij.
Studiegenoot Lisanne Saes: “Van
de meeste studenten hoor ik dat
ze tegen zijn. Ik denk zelf dat het

vooral veel studievertraging oplevert.” Bas Gildemeijer, student
Bouwkunde, is ondanks zijn aanwezigheid niet faliekant tegen.
“Het zou kinderachtig zijn als je
studenten vanwege twee studiepunten een half jaar laat wachten.
Als het veel vakken zijn, wordt
het een ander verhaal. Dan zeg ik,
maak je nuttig en doe een paar
maanden bestuur.”

Geen massademonstratie
Het landelijk actiecomité is van
plan de handtekeningen aan
minister Plasterk te geven als het
onderwerp in de Tweede Kamer
wordt behandeld. Het is nog niet
bekend wanneer dat is. Het
comité wil maandag 8 december
naar Den Haag gaan. Struik:
“Studenten die zich willen aansluiten, zijn welkom. We willen
echter geen massademonstratie.
We willen politici eerst met argumenten overreden.”/

.

Lees meer over de harde knip op pagina 3.

Slaaples voor studenten
Feesten tot diep in de nacht,
colleges in de ochtend, tentamenstress… Het slaapritme van
studenten kan er danig door verstoord worden. Aan een Texaanse
universiteit kunnen studenten
nu slaaples krijgen. “Dat zou ook
heel nuttig zijn voor Nederlandse
studenten”,
zegt
professor
Gerard Kerkhof, wanneer hij
hoort dat Texas Tech University
een slaapklas aanbiedt. Kerkhof
is slaapdeskundige aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij
pleit al jaren voor lessen in slaap.

“Let op je slaaphygiëne”, adviseert hij. “Door slordig slaapgedrag vermindert de concentratie, wordt het geheugen
zwakker en verminderen de prestaties. Het is een impopulaire
boodschap, maar je moet niet
verwachten dat je op maandagochtend fris en helder bent, als je
in het weekend laat naar bed gaat.
In het weekend bezorgen veel
mensen zichzelf een soort jetlag
waar ze twee dagen van moeten
herstellen.”
Volgens hem hangen de hor-

moonspiegel, het immuunsysteem, de lichaamstemperatuur en het slaapritme met
elkaar samen. Als de samenhang
verbroken wordt -bijvoorbeeld
door slaaptekort- dan kun je dat
merken. “Eén op de tien
Nederlanders heeft last van
slapeloosheid. Het is een
miskend
probleem,
waar
mensen te luchtig over doen.”
(HOP)/

.
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Mich aël Ypm a
“Ik speel bewust de tweede viool”
Tekst: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Acht jaar was Michaël Ypma
toen hij viool begon te spelen.
De muziek zat altijd al in de
genen, maar bereikte veel later
pas zijn ziel. “Ik leerde pas vrij
laat de emotionele kant van
muziek te begrijpen, muziek te
vóelen. Hoe langer ik met
muziek bezig ben, hoe beter ik
componisten ook ben gaan
begrijpen.” De zesdejaars
student Werktuigbouwkunde
maakt komende februari voor
de tweede keer deel uit van het
Nederlands Studenten Orkest,
dat jaarlijks wordt samengesteld uit de beste
musicerende studenten
van ons land.
Hij kan genieten van het laatste
album van Coldplay of van een
avond dansen op een set van dj
Ferry Corsten. Maar de klassieke
muziek voerde in Ypma’s familie
(“iedereen speelt wel íets”) altijd
de boventoon. Niet dat er in huis

in Wychen altijd en overal letterlijk ook muziek klonk, “maar
muziek is wel altijd een soort
vanzelfsprekendheid geweest.”
Als achtjarige maakte Ypma
kennis met de viool. Aanvankelijk met hulp van een enthousiaste kennis die de technische
vaardigheid niet voorop had
staan; later aan de muziekschool
waar Ypma pas goed leerde hoe
hij zijn handen eigenlijk moest
houden. Hij had les tot zijn achttiende, toen hij aan de TU/e ging
studeren. “Ik had nog veel
muziek op papier en ben vanaf
dat moment meer zelf gaan
spelen. Voor sommige moeilijke
stukken heb ik mijn techniek
flink moeten verbeteren. Als
muzikant ben ik daardoor,
zonder lessen, een stuk
gegroeid.”
In Eindhoven sloot Ypma zich
aan bij studentenmuziekvereniging Quadrivium en daarbinnen
bij kamerorkest Ensuite. Hij
voelt zich thuis bij de intieme
sfeer binnen een kleine bezet-

ting. “Voor kamermuziek kun je
me ’s nachts wakker maken;
vooral vanwege de samenklank
van verschillende stemmen die
je toch goed kunt onderscheiden. Je hoort je eigen klank
beter. Niet dat ik mezelf
trouwens zo graag hoor; één
valse noot kan voor mij een
heel stuk verzieken.”
Ondanks zijn voorliefde voor
kamermuziek, wilde de student
ook altijd al in een symfonieorkest spelen. In 2007 maakte
hij voor het eerst deel uit van het
Nederlands Studenten Orkest,
waarvoor jaarlijks opnieuw
audities worden gehouden. Een
‘unieke ervaring’, beschrijft de
violist: “Overdag repeteren,
’s avonds drinken, nauwelijks
slapen; je leeft een maand lang
in een soort roes.”
Sinds afgelopen zomer, na
anderhalf jaar aspirant-lidmaatschap vanwege een al iets te
volle agenda, maakt hij tevens
officieel deel uit van het Philips
Symfonie Orkest, “één van de
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beste amateurorkesten van
Nederland en misschien wel van
Europa.” Hoofdsponsor Philips
draagt er bovendien aan bij dat
het PSO dingen kan ondernemen die voor veel collegaorkesten niet zijn weggelegd,
beseft Ypma. Zo treedt het orkest
jaarlijks op in het Concertgebouw
en gaat de club volgend jaar
waarschijnlijk op tournee in
China.
Zelf stond Ypma al twee keer op
de planken van het Concertgebouw, met beide genoemde
symfonieorkesten. Eind februari
staat hij met het NSO opnieuw
in het beroemde Amsterdamse
theater, tijdens een tournee
langs verschillende Nederlandse
zalen na tien dagen intensief
repeteren. Het hoofdstuk is de
vijfde symfonie van
Sjostakovitsj; volgens Ypma de
grootste componist van de twintigste eeuw. “Zijn muziek is vaak
heel donker en zwaar, heel
ritmisch, met afwisselend mooie
zachte passages.”

Het stuk ligt hem goed, zegt
de student, momenteel tevens
bestuursvoorzitter van Quadrivium. “In het begin vond ik
vooral Mozart mooi en vond ik
veel stukken van moderne componisten maar raar. Langzaam
heb ik componisten beter leren
begrijpen. Op nieuwe stukken
kan ik even helemaal verliefd
zijn; er zijn zoveel nuances in te
ontdekken.”
Ondanks zijn emotionele laatbloeierschap zit het met de
beleving van de muziek inmiddels dus wel goed. Wel zou
Ypma zijn techniek wat beter
onder controle willen krijgen en
daarom weer les willen nemen.
“Maar ik hoef echt niet briljant
te kunnen spelen.” Hij benadrukt:
“Bij het NSO merkte ik eerder al
dat de meeste anderen veel
professioneler, met meer begeleiding, met muziek bezig zijn.
Ik speel in het orkest bewust de
tweede viool. Mijn ambities gaan
niet zo ver als bij sommige
anderen.” /

.

D e w eek v an /M attijn
Mattijn Schutte is masterstudent bij
Technische Wiskunde en gouverneur van
GEWIS-dispuut GELIMBO.
Maandag: In het Limburgse Schinveld
gaat om zes uur ’s ochtends mijn wekker.
Het is de dag vóór de carnavalszitting van
ons dispuut GELIMBO. In Eindhoven zie
ik hoe mijn dispuutgenoten begonnen zijn
met de laatste voorbereidingen en het
omtoveren van het Gaslab in een feestelijke carnavalszaal.
Dinsdag: ’s Ochtends gaan we verder met
de voorbereidingen. De tap wordt aangesloten, de muziek wordt getest en de
generale repetitie van onze sketch vindt
plaats, compleet met kostuums en
attributen. Om half acht ‘s avonds komen
de eerste gasten binnen. De zaal vult zich
in rap tempo met ruim vijftig GEWIS’ers,
terwijl Blaoskapel De Hurkers feestelijke
muziek speelt. Niet veel later begint de
eerste act: een man verkleed als dans-

marieke. Het publiek lacht en klapt
gezellig mee. Dit doen ze ook wanneer
‘buutteredner’ Naadje Pet zijn act ‘De
Skèle Schilder’ opvoert. Het 27ste bestuur
van GEWIS draagt ook zijn steentje bij aan
de avond met een interactieve quiz. En dan
is het zover: de oude GEWIS-prins Joey I
wordt onttroond en de sketch van
GELIMBO begint. Op het podium is het
decor omgetoverd tot ‘Hotel De Feestlift’.
Hier komen een hoop rare gasten binnen,
tot aan het eind een bijzondere gast tevoorschijn komt. Dit is GEWIS-prins Nicky I,
die zijn prinsenmedaille, scepter, muts en
cape krijgt en door iedereen wordt gefeliciteerd tijdens de naborrel.

kunnen bijslapen,
kan het gewone
leven weer
beginnen.
’s Ochtends
het college
Bètadidactiek
van de lerarenopleiding en
’s middags
Stochastic
Processes. Daarna is het tijd voor
ontspanning tijdens de karaokeborrel bij
GEWIS. Na afloop word ik door mijn
Russische introkids getrakteerd op een
Russische maaltijd bij hen thuis.

Woensdag: Het is laat geworden gisteren,
vooral omdat we na afloop alles nog
hebben opgeruimd. Na een (te) korte
nachtrust moeten we alweer vroeg
klaarstaan om alle spullen weg te brengen.

Vrijdag: In de pauze evalueren we, onder
het genot van vlaai, de dieszitting.
Conclusie: het was een groot succes en het
zal volgend jaar moeilijk worden om dit te
evenaren.

Donderdag: Nadat ik wat uurtjes heb
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Pinguïns protesteren tegen ijslounge

Acties tegen harde knip
lijken tevergeefs
Vervolg van voorpagina

In verschillende steden
demonstreerden studenten
dinsdag 2 december tegen de
harde knip die Onderwijsminister Ronald Plasterk
landelijk wil invoeren. Maar
in de Tweede Kamer lijken de
kaarten geschud.
De actievoerende studenten zijn
bang dat ze een jaar studievertraging zullen oplopen als ze
straks niet aan de masteropleiding mogen beginnen doordat ze
enkele bachelorpunten missen.
Dit noodgedwongen nietsdoen
symboliseerden enige honderden studenten door samen stil te
gaan staan. Met handtekeningen
en acties in Den Haag willen ze
de Tweede-Kamerleden overtuigen om maandag niet in te
stemmen met de plannen van
Plasterk.
Maar de kans dat Plasterks eigen
PvdA zich tegen het voorstel
keert, is uiterst klein. En ook
coalitiegenoot CDA wil dat een
student zijn bachelor op zak
heeft voordat hij aan zijn master
begint. “Al vind ik wel dat een
student door moet kunnen als hij
één of twee punten tekort komt
omdat hij een enkel tentamen
mist”, zegt kamerlid Jan-Jacob
van Dijk. “Ik vind dat faculteiten
daarin zelf een afweging moeten
kunnen maken. Maar we moeten
wel af van de standaard-doorstroommaster waarin iedere
student die 15 tot 25 punten uit
zijn bachelor mist automatisch
terechtkomt. Daar is het hoger
onderwijs niet mee geholpen.”

Collega Halbe Zijlstra van de
VVD zal ook niet dwarsliggen bij
de minister. “De harde knip
schept duidelijkheid en dat
vinden we prettig: zoals je zonder
vwo-diploma niet aan een
bachelor kunt beginnen, kun je
straks zonder bachelor niet met
een master van start. Voorwaarde
is natuurlijk wel dat de voorlichting optimaal is, studenten
meer
herkansingsmogelijkheden hebben voor een tentamen
en dat er als het even kan
meerdere instroommomenten
per jaar worden gecreëerd in de
masterfase.”

Faliekant tegen
SP-kamerlid Jasper van Dijk is
faliekant
tegen
de
knip:
“Studenten hebben straks geen
tijd meer om naar het buitenland
te gaan en om bestuurswerk te
doen: ze moeten immers zo snel
mogelijk door hun opleiding
heen.” Volgens Van Dijk maakt
de harde knip de scheiding
tussen bachelor en master zo
duidelijk dat het wel heel makkelijk wordt om de bekostiging aan
te passen. “Het zou mij niets
verbazen als dit voorstel er toe
leidt dat masteropleidingen
straks buiten de bekostiging
vallen. Met alle gevolgen voor het
collegegeld. Plasterk heeft in het
verleden al laten weten dat dit wat
hem betreft niet ondenkbaar is.”
Plasterk heeft echter onlangs nog
ontkend dat hij zulke plannen
heeft. (HOP)/

.

W-hal voorlopig nog open
De W-hal blijft de komende
maanden nog open. Ook na het
vertrek van de Cursor-redactie als
laatste bewoner van het gebouw
blijven de loopbruggen in alle
richtingen voorlopig gewoon
bruikbaar, aldus Piet van
Happen, hoofd van de Dienst
Huisvesting. Dat betekent dat de
hal nog slechts minimaal in
bedrijf gehouden hoeft te
worden: “De verwarming stond
al een standje lager, maar of je er
dagelijks werkt of er een keer
doorheen loopt, dat is wel een
verschil.”
Logistiek gezien is het behoorlijk
ingrijpend om de centraal

gelegen W-hal af te sluiten,
benadrukt Van Happen: “Die
termijn wil ik het liefst zo kort
mogelijk houden.” Dat neemt
niet weg dat het gebouw op
termijn wél helemaal dichtgaat,
afhankelijk van de planvorming
rond de toekomst van de W-hal.
Van Happen verwacht over een
paar maanden meer duidelijkheid hierover. “Meer kan ik er
nu niet over zeggen. Als het zover
is, zullen we daarover uitvoerig
communiceren en zullen ook
maatregelen worden getroffen
voor een tijdelijke routing, om de
logistiek op de campus overeind
te houden.”/

.

Brandje in Helix
Een klein brandje deed zich
dinsdag 2 december omstreeks
half drie voor op vloer 1 in Helix
bij de faculteit Scheikundige
Technologie. Niemand raakte
gewond. Eric van der Heijden,
waarnemend commandant bij de
brandweer, licht toe: “Er was een
brandje in een zuurkast. Voor
een proef zat daar etheen in.
Doordat er een kraantje dicht was
blijven staan, kon het gasmengsel niet wegstromen. De
stof heeft zich opgehoopt en er
ontstond een explosief mengsel
in de zuurkast. Directe medewerkers en de bedrijfshulpverlening reageerden snel en

hebben het brandje met een
handbrandblusser
kunnen
doven. Toen wij kwamen, was het
al geblust.” Vervolgens moest de
brandweer
de
afzuiging
repareren. “Die was gedeeltelijk
gesmolten en het mengsel dat
was achtergebleven, kon moeilijk
worden afgezogen. We hebben
de afzuiging daarom provisorisch gerepareerd.”
De oorzaak van het dichtlaten of
-doen van het kraantje is waarschijnlijk
miscommunicatie
tussen een student en een medewerker geweest. De faculteit gaat
dit nog verder onderzoeken./

.

“Het was wel een
beetje fris, maar het
was vast lang niet zo
koud als in de ijsbar”, grapt Cyriel
Prinsen. De Bouwkundestudent
protesteerde afgelopen zaterdag met
twee DWARS-leden
in pinguïnpak bij de
Eindhovense uitgaansgelegenheid
De Drie Gezusters.
De Eindhovense afdeling van DWARS, de
jongerenorganisatie
van GroenLinks, vindt
dat
het
energieverbruik van de ijslounge bij het etablissement te hoog is. DWARS
kondigde begin oktober al een
actie aan, maar gelastte die af na
de toezegging van de eigenaar dat
er een onderzoek zou worden ingesteld naar het verbruik. De
jongerenorganisatie
stelde
hierbij wel als voorwaarde dat er
binnen één maand duidelijkheid
zou moeten komen over het energieverbruik. Omdat er na een
maand volgens de Eindhovense

TU/e-student Cyriel Prinsen. Foto: Bart van Overbeeke

DWARS-leden geen reactie was
gekomen, voerden ze zaterdagavond twee uur lang actie bij De
Drie Gezusters. De actie lijkt
effect te hebben gehad. Cyriel:
“De eigenaar wil met ons om de
tafel en kijken wat we eraan
kunnen doen. Het is fijn dat hij
ons serieus neemt. In het
gesprek willen we voorstellen
doen om de energie te compenseren. We denken bijvoor-

beeld aan een dak met zonnepanelen. We moeten ons er nog
over beraden. We gaan sowieso
onbevangen het gesprek in, we
gaan geen eisen stellen.”
De actie van zaterdagavond
ontlokte aardig wat reacties van
voorbijgangers. “De meesten
waren positief. Er waren zelfs
mensen die naar aanleiding van
onze actie besloten om maar niet
naar binnen te gaan.”/

.

Geen extra geld voor topopleidingen
OCW-minister Ronald Plasterk
ziet weinig in het voorstel van
de commissie-Sorgdrager om
topopleidingen meer subsidie
te geven. Hij steekt zijn geld
liever in ‘best practices’ die het
hele hoger onderwijs kunnen
inspireren.
In voorbereiding op de nieuwe
wet voor het hoger onderwijs
zette Plasterk onder leiding van
oud-justitieminister
Winnie
Sorgdrager
een
commissie
zwaargewichten aan het werk,
die moest nagaan of er een vorm
van prestatiebekostiging mogelijk was. De commissie antwoordde bevestigend, maar
zweeg over de wenselijkheid. Dat

oordeel was aan de politiek, vond
Sorgdrager.
Wel kreeg de minister het advies
om een klein fonds te reserveren
naast de reguliere bekostiging.
Opleidingen die bij accreditatie
op onderdelen als ‘excellent’
zouden worden beoordeeld,
zouden daar aanspraak op
kunnen maken. Of de middelen
uit dat fonds moesten worden
gefinancierd met ‘nieuw geld’ of
via een korting op de subsidie
voor hogescholen en universiteiten, bleef in het midden.
Met het advies onder zijn arm
ging Plasterk in overleg met koepelorganisaties VSNU en HBOraad, maar die hadden bij herhaling
laten
weten
niet

enthousiast te zijn: vooral het
idee dat de beste opleidingen
mogelijk meer geld zouden
krijgen ten koste andere, zorgde
voor problemen. Het hbo was
bovendien
beducht
voor
‘bekostigingsfrutsels’, omdat de
subsidiestromen in het hoger
onderwijs dan minder goed
bestand zijn tegen mogelijke
fraudeurs.
Plasterk ziet er dus vanaf. Wel
overweegt hij maximaal twintig
miljoen euro te reserveren voor
wat hij een ‘prijzenarrangement’
noemt. Daarbij zou een onafhankelijke jury jaarlijks opleidingen
belonen die bijzondere en aansprekende onderwijsprestaties
hebben geleverd. (HOP)/

Ach en Wee

.
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In memoriam: Jac Gofers
Maandag 24 november bereikte ons het droeve bericht van
het plotse overlijden op 65-jarige leeftijd van onze oudmedewerker Jac Gofers.
Jac was in 2005 met vervroegd pensioen gegaan, na een
35-jarig dienstverband bij de Gemeenschappelijke
Technische Dienst als glasinstrumentmaker. Na eerst een
tie ntal jaren gewerkt te hebben bij Philips, waar hij in de
bedrijfsschool opgeleid was tot glasinstrumentmaker, is hij
in 1970 in dienst getreden bij de toenmalige Centrale
Technische Dienst.
Jac combineerde een ongekende creativiteit, vakmanschap
en liefde voor het glas met een immer goed humeur: Jac had
altijd goeie zin. Hij was een getalenteerd tekenaar: een
aantal pentekeningen van zijn hand siert nog altijd de glas instrumentmakerij. Na zijn pensionering kwam hij nog met
enige regelmaat langs. Dan vertelde hij enthousiast over zijn
fietstochten met Francien, zijn vrouw, de vakanties met zijn
kinderen en zijn oogappel: kleinzoon Mees.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en
familieleden. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken
van dit enorme verlies.

Mare - Universiteit Leiden

Lachen die kamasoetra

Archieffoto: Bart van Overbeeke

Na de bijbel waarschijnlijk nummer twee op de lijst van
boeken die het vaakst zijn terug te vinden op het nacht kastje (of discreet erin): de kamasoetra, het bekende
Indiase liefdeshandboek. De Leidse Sanskrist Herman
Tieken beweert nu dat we al decennia lang de moeilijkste
standjes proberen na te doen uit een boek dat eigenlijk
bedoeld is als een persiflage op een Indiaas handboek
voor het koningschap: de Arthashastra. Tieken in Mare:
“Maar stel je voor, je neemt het handboek van de soldaat.
Het slagveld wordt de slaapkamer. Oorlogswonden
worden nagelkrassen. En het zwaard mag je zelf verzin nen. Die omkering zie je ook in de kamasoetra - alleen veel
subtieler.”

Oud-collega’s GTD

UT Nieuws - Universiteit Twente

TU/e neemt deel aan uitwisseling met Brazilië
De uitwisseling van studenten, promovendi en
staf tussen Braziliaanse
en Europese universiteiten bevorderen: dat is
het voornaamste doel van
Euro Brazilian Windows
(EBW), een consortium
van Europese en
Braziliaanse hogeronderwijsinstellingen.
Dr. Cees van der Geld van
de faculteit Werktuigbouwkunde, die de TU/e
hierin vertegenwoordigt,
vertrekt zaterdag 6
december naar Brazilië
om het programma verder
mee in te vullen.
Twintig
universiteiten
nemen deel aan EBW: tien
aan
Europese
kant
(waarvan de TU/e de enige
Nederlandse universiteit
is), tien in Brazilië. Het
mobiliteitsprogramma,
met de University of Porto

in Portugal als coördinator,
valt binnen het EU-samenwerkingsprogramma
Erasmus Mundus External
Cooperation Window.
De TU/e wordt vertegenwoordigd door Cees van
der Geld, universitair
hoofddocent
Procestechnologie aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
Hij werd hiervoor gevraagd
na zijn sabbatical aan de
Universidade Federal de
Santa Catarina in Florianopolis, in 2003. Van der
Geld ziet grote winst in
internationale
uitwisseling, zowel voor staf als personeel: “Je leert flexibel te
zijn en rekening met elkaar
te houden. Mensen van
buiten zorgen bovendien
voor verfrissing en nieuwe
ideeën.”
Sinds
zijn
sabbatical
gingen zeven TU/e-studenten in Florianopolis op

Hoger onderwijs gaat groen
Hogescholen en universiteiten gaan jaarlijks twee procent
energie besparen. In 2020 willen ze een reductie van
dertig procent hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005.
De HBO-raad en VSNU ondertekenden op woensdag 3
december een convenant met minister Cramer (VROM) en
minister Van der Laan (WWI). Tegelijk is het eerder aangekondigde convenant ‘duurzaam inkopen’ hoger onderwijs ondertekend. Het hoger onderwijs streeft ernaar in
2012 voor ten minste vijftig procent duurzaam in te kopen.
Aankopen voor onderzoek zijn van die norm vrijgesteld.
De instellingen moeten jaarlijks berichten over hun resultaten. (HOP)

stage, maar omgekeerd
kwamen
nog
geen
Braziliaanse
studenten
naar hier. Van der Geld:
“Europa is voor hen
behoorlijk
duur
qua
levensonderhoud.
De
studenten díe deze kant op
komen, kiezen eerder voor
een beter betaalde stage bij
grote autobedrijven als
Mercedes en Renault. Dit
Europese
programma
moet helpen om, bijvoorbeeld met een beurs voor
studenten, ook universiteiten als de onze aantrekkelijker te maken.”
Maar ook voor mensen in
eigen huis ziet hij kansen.
“Binnen onze faculteit
merk ik dat je studenten
over het algemeen best
moet stimuleren om een
stage in het buitenland te
doen, zeker als het gaat om
onbekendere bestemmingen als Brazilië. Bij de staf

is dat nog moeilijker; iedereen heeft het druk en heeft
allerlei verplichtingen. In
praktijk komt er gewoon
vaak weinig terecht van de
internationale ambities.”

Knopen
In Brazilië wordt het uitwisselingsprogramma
komende week verder ingevuld. Dat betekent dat
onder
meer
knopen
moeten worden doorgehakt over zaken als selectiecriteria, de verdeling van
geld en interessante vakgebieden. Voor zover Van der
Geld weet, doen binnen de
TU/e momenteel de faculteiten
Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek
mee. De ud verwacht dat
het initiatief in april 2009
‘echt gaat lopen’ en dat dan
de
eerste
lichting
Braziliaanse
studenten
naar Eindhoven komt./

.

Balkenende: nog geen
bezuinigingen op onderwijs
Vanaf een financieringstekort van twee procent zal het
kabinet mogelijk gaan bezuinigen op onderwijs, aldus
minister president Balkenende na een toespraak bij de
jubilerende Hanzehogeschool in Groningen. “Maar daar
ziet het niet naar uit.” In beginsel komt het kabinet gedane
toezeggingen na, ondanks de kredietcrisis. “Wat in de
boeken staat, blijft daar.” Maar geld erbij wordt lastig. De
KNAW, universiteitenvereniging VSNU en de HBO-raad
hoeven bijvoorbeeld niet te rekenen op een ruimer budget
voor internationalisering. Onlangs klaagden zij dat daar te
weinig geld voor is. (HOP)

Maximaal zeven promotieopleidingen à la Plasterk
Nederlandse universiteiten mogen allemaal
drie voorstellen indienen
voor een graduate school
waarin de promovendus
zelf zijn promotor en promotieonderwerp mag
kiezen.
Het was al bekend dat
OCW-minister
Ronald
Plasterk met de graduate
schools
wil
experimenteren. Hij zou graag
het Amerikaanse model
naar Nederland halen,
waarin
promovendi
volgens hem meer vrijheid

hebben. Hoe groter de
vrijheid, hoe sneller het
talent komt bovendrijven,
meent hij.
Plasterk heeft zes miljoen
euro beschikbaar voor
zeven graduate schools, die
ieder vier promovendi
mogen
opleiden.
Op
termijn wil hij het systeem
uitbreiden en het totale
budget verhogen naar
vijftien miljoen euro.
De
graduate
schools
hoeven niet splinternieuw
te zijn. Universiteiten
kunnen ook een bestaande
promotieopleiding
(of

onderzoeksschool)
aanpassen en die dan aanmelden. Sterker nog: van
de drie voorstellen die een
universiteit indient, moet
er minimaal één interuniversitair zijn en de goedkeuring hebben van de
Erkenningscommissie
Onderzoeksscholen
(ECOS) van de KNAW.
Dit betekent dat het
huidige
systeem
van
onderzoeksscholen niet op
de helling gaat. Eerder
uitte het Promovendi
Netwerk Nederland kritiek
op de plannen van

Plasterk, omdat de nieuwe
graduate schools de waardevolle landelijke onderzoeksscholen dreigden te
verdringen. Dat verwijt
lijkt de minister hiermee te
willen ondervangen.
Maar het PNN vroeg zich
ook af welke slag de
minister nu precies wil
slaan. Het Nederlandse
proefschrift staat momenteel hoger aangeschreven
dan het Amerikaanse,
stellen de promovendi. Een
Amerikaans systeem is dus
geen garantie voor hogere
kwaliteit. (HOP)/

.

Trainen met virtuele bobslee
De vakgroep Technische Mechanica aan de Universiteit
Twente gaat onze bobsleeërs in 2010 helpen om in
Vancouver tijdens de Olympische Winterspelen nog
rapper door de angstwekkende ijsgoot te gieren. Dat in
opdracht van de Nederlandse Bobsleebond. Hiervoor
wordt een bobsleesimulator gebouwd. De werking van de
simulator is vergelijkbaar met die van een flight simu lator. Ze kunnen ermee trainen op een virtuele baan en
volgens universitair docent Peter van der Hoogt moet het
uiteindelijk leiden tot de eerste gouden plak voor een
Nederlands bobsleeteam. Met gps-apparatuur en een
laserscanner is in het Oostenrijkse Igls de Olympische
baan aldaar nauwkeurig opgemeten om de virtuele baan
zo levensecht mogelijk na te bootsen. Enkele maanden
voor de Spelen moet de simulator gebruiksklaar zijn.

UK - Universiteit Groningen

Commotie na explosie in zuurkast
Bij het destilleren van het oplosmiddel THF vond bij de
Groningse afdeling Polymeerchemie een spontane
explosie plaats van een zuurkast. Een analist die op twee
meter afstand van de kast stond, liep tweedegraads
brandwonden op. Als hij zijn veiligheidshandschoenen en
-bril niet gedragen had, had het allemaal veel slechter
kunnen uitpakken. De explosie zette een grootscheepse
hulpverleningsactie in gang. De Groningse brandweer en
andere hulpdiensten rukten massaal uit en er werden
militaire specialisten uit Culemborg ingeschakeld omdat
de dreiging van nog een explosie niet kon worden uitge sloten. Overigens blijft de exacte oorzaak van het ongeluk
e e n r a a d s e l , v o l g e n s G e r r i t t e n B r i n k e , h o o gl e r a a r
Experimentele Polymeerchemie.

Resource - Wageningen Universiteit

Verbod nertsenfokkerijen
dure zaak
Het onmiddellijke verbod om nertsen te fokken in
Nederland, kost de Nederlandse staat maar liefst 639
miljoen euro. Bouw je het in 10 jaar af, dan ben je nog
altijd 536 miljoen kwijt. Dit geld is nodig om de onder nemers te compenseren. Hoeveel van die fokkerijen
hebben we dan wel niet in dit land: 164. En hoeveel dieren
lopen daar dan rond: 900.000 moederdieren die via hun
nakomelingen jaarlijks 5 miljoen pelzen produceren. Een
nertsenpels kost op dit moment 31 euro. Dat is 5 euro
meer dan 4 jaar geleden. Hoe langer je het dus laat
doorgaan, hoe duurder het wordt om er ooit weer vanaf te
komen, becijferde het Wageningse onderzoeksbureau LEI.
Eerdaags wordt beslist over een eventueel verbod.

Ublad- Universiteit Utrecht

IJskoud de grootste
Ja, boys will be boys. En vier studenten Diergeneeskunde
aan de Universiteit Utrecht konden het niet laten om dat
tijdens de onverwachte sneeuwpret van eind november
nog eens te bewijzen. Van de versgevallen sneeuw wisten
zij in korte tijd een enorme fallus te fabrieken van een
kleine twee meter hoog. In het Ublad poseren ze er trots
naast. Zou wel eens de grootste piemel van De Uithof
kunnen zijn, vermeldt de redactie.
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ESI slaat nieuwe
richting in
Het Embedded Systems
Institute (ESI) wil veranderen
van een op individuele projecten gebaseerde organisatie
naar een geïntegreerd
programmatisch topinstituut
met meer aandacht voor
samenwerking met
gebruikersgroepen op de
gebieden mobiliteit, zorg,
lifestyle en veiligheid.
Het ESI-symposium 2008, dat
vandaag, donderdag 4 december,
wordt gehouden in de zalen van
het
Auditorium,
markeert
daarmee een overgang naar een
nieuwe fase in de ontwikkeling
van het instituut. ESI is een op de
TU/e gevestigd samenwerkingsverband tussen de drie TU’s,
TNO, Philips, ASML en Océ.
Scheidend ESI-directeur prof.dr.
Ed Brinksma -met ingang van 1
januari 2009 rector van de
Universiteit Twente- laat weten
de overgang naar een meer programmatisch instituut wordt ingegeven door de expertise die de
afgelopen zes jaar door het ESI is
opgebouwd. Het instituut heeft
volgens hem nu de benodigde
kennis in huis om zich als top-

S i n t : f o l l o w i n g i n te ch n o l o g y

instituut te profileren. Als onderdeel van de nieuwe koers heeft
het ESI een programma
Cooperative Embedded Intelligence gepland, dat gefinancierd
moet worden uit de aardgasbaten
van het Fonds Economische
Structuurversterking (FES). Met
dit programma zou een bedrag
van zestig miljoen euro gemoeid
zijn, verspreid over vier jaar.
Brinksma heeft er goede hoop op
dat het voorstel gehonoreerd zal
worden: “Ik ben daar optimistisch over, we staan er goed voor.”
Toekenning van de subsidie zou
een substantiële verhoging van
het ESI-budget betekenen.
In ieder geval zal ESI in 2009
zijn vakgebied uitbreiden naar
Wireless Sensor Networks:
draadloze systemen rondom met
elkaar
communicerende
sensoren. “Daarin vindt momenteel een stormachtige ontwikkeling plaats”, zegt Brinksma.
“We verwachten er dan ook veel
van in de toekomst.”/

.

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij drukt op een knopje en vliegt naar de maan!” Een
kleine dappere bezoekster van het sinterklaasfeestje
aan de TU/e draagt de techniek duidelijk al hoog in
het vaandel. In de Blauwe Zaal had ze zondagochtend
30 november de lachers op haar hand met haar
ondeugende liedje. Of ze hetzelfde rijmpje zo meteen,
als de goedheiligman zelf gearriveerd was, nóg een
keertje wilde zingen? Nee, dat toch maar niet.
Zo’n tweehonderdvijftig kinderen van TU/e-mede werkers, van twee tot en met acht jaar, kwamen
zondag naar het sinterklaasfestijn op de campus,

gesplitst in een ochtend- en een middagzitting.
Ook de goedheiligman bleek zich goed bewust van
het feit dat Eindhoven ‘leading in technology’ is en
integreerde speciaal voor zijn bezoek aan de univer siteit een headset in zijn baard. Deze mocht de sint
lenen van Ruud van Vliet, voorzitter van de TU/epersoneelsvereniging die het feestje traditiegetrouw
organiseerde. “Vorig jaar zat een microfoon verstopt
onder zijn baard, maar dat leverde enorme ruis op
doordat die baard ertegenaan schuurde. Daarom heb
ik mijn headset maar meegebracht”, aldus Van Vliet.
Foto: Bart van Overbeeke

Geen ontbijt meer voor ondernemers
Het Innovation Lab stopt
voorlopig met de ontbijtsessies voor ondernemers aan
de TU/e. Volgens een woordvoerster tonen de faculteiten
weinig animo voor deze kennismaking met het bedrijfsleven.
Het Innovation Lab wil met de
faculteitsbesturen in overleg over
een vervolg, maar het program-

ma ligt zeker tot de zomer van
2009 stil. “We hebben besloten
om de rijdende trein stop te
zetten totdat de faculteiten
aangeven hoe ze verder willen”,
aldus Ester Bolkestein van het
Innovation Lab. “Ze moeten het
zelf nuttig vinden, anders zijn we
niet zinvol bezig. Voor de buitenwereld was het in ieder geval wel
een succes.”

Volgens haar valt over de vorm te
praten, maar waren de ontbijtsessies erg praktisch voor ondernemers omdat ze na afloop de
rest van de dag konden besteden
aan hun bedrijf.
Iedere faculteit komt een keer per
jaar aan de beurt voor een ontbijt
met ondernemers uit het
middenen
kleinbedrijf.
Gemiddeld zitten vijftig onder-

nemers ’s ochtends aan tafel.
Bolkestein: “Na afloop volgt
meestal een rondgang langs opstellingen en laboratoria. Zo ontdekken de ondernemers welke
aansluiting er mogelijk is tussen
hun bedrijf en de universiteit.”
In overleg met de BrabantZeeuwse Werkgeversvereniging
en de Limburgse Werkgeversvereniging levert het Innovation

Lab de thema’s aan voor de ontbijtsessies. De faculteiten op hun
beurt benaderen onderzoekers
en zorgen voor de ontvangst en
rondleiding. “Vooral zaken als
mobiliteit en logistieke problemen zijn populaire onderwerpen bij ondernemers”, zegt
Bolkestein./

.

Verkiezingen studentengeledingen universiteitsraad en faculteitsraden op 9 en 10 december

BSA en harde knip belangrijke items voor studentengroeperingen
De studentengroeperingen
Groep-één en PF strijden
dinsdag 9 en woensdag 10
december weer om de gunst
van kiezer bij de verkiezingen
voor de leden van de universiteitsraad. Belangrijke items
zijn het bindend studieadvies,
dat het College van Bestuur in
september wil invoeren, en de
‘harde knip’, waar Onderwijsminister Ronald Plasterk in
2010 mee aan de slag wil. Los
daarvan heeft elke groep nog
eigen punten waar men zich het
komend jaar voor gaat inzetten. Ook de faculteitsraden
kiezen nieuwe studentleden.
Op de voorpagina van het regiokatern van het Eindhovens
Dagblad
prijkte
gisteren,
woensdag 3 december, een grote
foto van het stille protest van de
PF tegen de invoering van de
‘harde knip’.
Die brede aandacht in de
media
is
precies waar de
PF op uit is, aldus PF-lijsttrekker
Stefan Wouters. “Door er zo
nadrukkelijk aandacht voor te
vragen, geven we een signaal af
aan Plasterk. Minister, ga soepel

om met randgevallen bij de invoering van deze maatregel, is
onze boodschap. Niemand mag
er
studievertraging
door
oplopen. Als dat wordt gehonoreerd, biedt dat het College van
Bestuur ook meer ruimte om de
maatregel op een coulante
manier in te richten.”
Volgens Geert-Jan Evers, vertrekkend fractievoorzitter bij
Groep-één, is zo’n actie verspilde
moeite. “Dit is nu typisch een
kwestie waarbij het verschil in
aanpak tussen onze groepering
en de PF tot uitdrukking komt.
Wij willen nu al graag gaan bestuderen en bespreken hoe deze
maatregel, die er hoe dan ook
komt, zo gunstig mogelijk ingevoerd kan worden. De PF voert
een achterhoedegevecht. Ze
proberen iets tegen te houden dat
er toch komt.” PF-voorman
Wouters reageert er wat cynisch
op: “Gezellig over iets
keuvelen
doen
ze
graag
bij
Groep-één.” Dit brengt Groepéén er weer toe zich te verbazen
over het huidige standpunt van
de PF. “Ze zitten nu opeens veel
meer op één lijn met onze stand-

punten”, zegt Jaap Hoekstra,
tweede man op de kandidatenlijst. “Nog niet zo lang geleden
hadden ze er een heel andere
mening over.”
De door het CvB
gewenste invoering
van het bindend studieadvies, waarmee
de U-raad eerder dit
jaar weigerde in te
stemmen, zal ook het
komend jaar een veelbesproken onderwerp zijn. De
kwestie werd door het CvB voorgelegd aan de Geschillencommissie in Utrecht en is daar
vorige week donderdag behandeld. Binnen zes weken moet er
een uitspraak liggen. Zowel
Groep-één als de PF was tevreden
over de behandeling van het
geschil. Evers: “De U-raad is nog
steeds van mening dat er te
weinig informatie bekend is met
betrekking tot dit onderwerp en
dat lopende projecten die moeten
bijdragen aan een hoger studierendement, niet de kans hebben
gekregen zich te bewijzen.
Groep-één vindt dat als je
uiteindelijk toch moet constateren dat die projecten geen positief resultaat opleveren, je altijd
nog het BSA kunt invoeren. Nu

komt het gewoon te vroeg.”
Speciale aandacht vraagt Groepéén ook voor de buitenlandse
student. “We hebben al overleg
met deze groep en we willen
graag een commissie
instellen met daarin
vanuit elke faculteit
één
buitenlandse
student. Zo willen we
erachter komen met
welke problemen ze
kampen op het gebied
van financiën, huisvesting, communicatie en dergelijke”, zegt
Hoekstra. Ook de strijd voor een
multifunctionele
campuspas
gaat door. Hoekstra: “Het is goed
om te zien dat de invoering van
die pas nu ook een plek heeft
gekregen op de Bestuurlijke
Agenda van 2009. We hopen datie er snel komt.”

Helpdesk
De PF heeft ook nog een aantal
zaken op het verlanglijstje voor
2009: de invoering van een
helpdesk die studenten direct
bijstaat wanneer ze vastzitten
met een wiskundig probleem.
Wouters: “Zo’n steunpunt zou
bemand kunnen worden door
wiskundestudenten.” Ook zou er
binnen elke faculteit een duide-

lijk zichtbaar loket moeten
komen voor studenten die de
ambitie hebben om naar het
buitenland te gaan. “Nu is het
toch vaak zoeken voor de student
en die loketten zouden gezamenlijk een netwerk kunnen vormen,
waarbinnen alle kennis over
stagemogelijkheden
gedeeld
wordt”, zegt Wouters.
De PF is ook ontevreden over hoe
de TU/e zich op dit moment profileert en vindt dat de medewerkers en studenten trotser
mogen zijn op de instelling. “Als
je al enkele jaren verkozen wordt
tot beste technische universiteit
van Nederland, mag je dat best
wel eens vieren met een feestje”,
zegt Wouters. “Ook willen wij dat
studenten nog zichtbaarder
worden in de stad. We denken
erover om een ‘Dag van de
Eindhovense student’ te organiseren.
Maak
aan
de
Eindhovenaar duidelijk waar de
universiteit voor staat en sluit
zo’n dag af met een mooi
concert.”/

.

De elektronische verkiezingen voor de
studentleden van de U-raad en voor de
faculteitsraden vinden plaats op 9 en 10
december.
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Mobiel signaal via de lantaarnpaal
Mobiele netwerken/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Hij werd al diverse keren aangehouden door politieagenten die
wilden weten wat hij uitspookte in
zijn groene busje met antenne en
camera op het dak. En ook de aanbieders van mobiele netwerken
tonen steeds meer belangstelling
voor het busje van ir. Maurice
Kwakkernaat. Na jarenlange noeste
arbeid heeft de onderzoeksgroep
Electromagnetics and Wireless
(EMW) namelijk een uniek
instrument in handen dat de knelpunten van mobiele netwerken in
beeld brengt. Kwakkernaat ontving
voor zijn promotieonderzoek in
oktober al de Netelcom Award van de
Nederlandse telecombranche.
Maurice Kwakkernaat (links) en technicus Rainier van Dommele in het busje waarmee de metingen worden gedaan.

Alleen de dromerige elektronische
muziek ontbreekt nog. Verder doet het
filmpje dat Maurice Kwakkernaat (30) op
het scherm van zijn laptop tovert in alles
denken aan een kunstzinnige videoclip.
We glijden soepel door een omgeving met
brede wegen en hoge gebouwen in
langzaam verglijdend perspectief. Met
wisselende tussenposen verschijnen in
het kleurloze landschap felgekleurde
vlekken, in alle kleuren van de regenboog.
Op flatgebouwen, bomen, lantaarnpalen.
De vlekken veranderen langzaam van
grootte, positie en vorm, als in een
psychedelische film. In de verte ontwaren
we de Amsterdam ArenA.
“We zijn door KPN gevraagd om in die
omgeving metingen te doen”, vertelt
Kwakkernaat over het filmpje. “Er staan
daar twee zendmasten, en de straling van

de een verstoorde het signaal van de
ander op plekken waar dat eigenlijk niet
zou moeten kunnen. Met ons busje
hebben we in kaart gebracht hoe dat
komt.” De radiostraling blijkt door
gebouwen en andere objecten, zoals
bomen en lantaarnpalen, te worden afgebogen en weerkaatst. De gekleurde
vlekken in het filmpje laten exact zien hoe
dat gebeurt. Ze geven namelijk aan vanuit
welke richting de speciale antenne op het
dak van het busje de radiostraling ontvangt.
Problemen zoals die bij de ArenA zijn
niet zeldzaam, zegt Kwakkernaat. En hij
verwacht dat de problemen alleen maar
toenemen door de steeds hogere eisen die
we stellen aan mobiele netwerken voor
toepassingen zoals mobiel internet. Een
sms’je overstralen is wel iets anders dan
‘live’ een film kijken op de achterbank

van de auto. “Het is een trend, we willen
altijd en overal toegang hebben tot het
internet. Dat stelt hoge eisen aan het
mobiele netwerk.”

Reflectie
Maar in stedelijke omgevingen heb je last
van onvoorspelbare ‘propagatie-effecten’,
zoals Kwakkernaat het noemt: reflectie
van de radiogolven, met name aan
gebouwen. Zo kan het gebeuren dat een
signaal de ontvanger via verschillende
paden bereikt, en dat kan storing
veroorzaken. De reflecties zijn echter niet
alleen slecht: “In principe kun je die
verschillende paden gebruiken om meer
informatie over te zenden, en dus de
snelheid van het netwerk te vergroten.
Maar dan moet je wel kennis hebben van
de omgevingseffecten.” MIMO heet de

techniek waarbij de reflecties worden
benut: multiple input, multiple output.
Ruim twee jaar geleden kwam, in nauwe
samenwerking met het Communications
Research Centre Canada (CRC), het
systeem gereed waarmee de hierboven
beschreven filmpjes worden opgenomen.
Het bestaat uit twee hoofdbestanddelen:
een antenne en een videocamera, die
beide op het dak van een busje zijn
gemonteerd. De antenne is volgens
Kwakkernaat een uitgebalanceerd ontwerp,
waarover lang is nagedacht. Hij is opgebouwd uit maar liefst 31 kleine antennes,
verdeeld over drie elkaar kruisende rijen,
op zo’n manier dat nauwkeurig (binnen
vijf graden) kan worden vastgesteld uit
welke richting de opgevangen straling
afkomstig is. De constructie is ongeveer
een halve meter groot in alle richtingen.

‘Kookboek’ voor polypropyleen
Of het nou een plastic bloembak, een
kunststof kozijn of de behuizing van
een mobieltje is; ze komen ogenschijnlijk zo uit de mal rollen. Maar het maken
van kunststof voorwerpen is een complex en ondoorzichtig proces, vooral als
het om een kristallijnen kunststof gaat.
Zo zeer zelfs, dat het vinden van het
juiste productieproces en het meest
geschikte materiaal meestal een
kwestie is van uitproberen. Promovendus Jan-Willem Housmans van Werktuigbouwkunde geeft een eerste aanzet
om vooraf het goede recept te kiezen.
Het is zoals moeder de vrouw zonder
kookboek doet: zet een pan met water op
het vuur, gooi wat ingrediënten erbij, roer
een keer en leg het deksel erop. En na
verloop van tijd heb je de lekkerste soep.
Maar welke processen zich in het
binnenste van dat pannetje afspelen,
blijft verborgen.
Bij spuitgieten, folieblazen of vezelspinnen is het niet anders. Het gaat om
gesloten productieprocessen die geen
inkijk bieden. De productie van kunststof
voorwerpen berust daarom vooral op
ervaring. Met vallen en opstaan wordt de
juiste formule gezocht. Maar welke, vaak
gecombineerde, invloed temperatuur,

stroming, druk of tijd hebben op de uiteindelijke structuur van het kunststofproduct, is lastig te achterhalen. Ook de
samenstelling van de kunststof zelf is
bepalend voor het resultaat.
Jan-Willem Housmans deed onderzoek
naar beide aspecten. En hij bouwde een
experimentele opstelling die realistische
procescondities goed gecontroleerd toegankelijk maken voor onderzoek.
Figuurlijk gesproken haalde hij het
deksel van de pan.
Zijn onderzoek heeft vijf jaar geduurd.
“Ik ben tijdens mijn promotie verder
gegaan waar ik met afstuderen in 2003
eindigde. Destijds had ik een mal om mee
te experimenteren en de kristallisatie van
polypropyleen te bestuderen. Maar omdat
we kampten met terugkerende lekkages,
heb ik een andere mal ontworpen. Deels
gebaseerd op andere opstellingen in ons
laboratorium.”
In de tijd dat de Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD) de mal bouwde,
voerde Housmans andersoortige ‘flow
induced crystallization’ experimenten uit.
Daarbij voerde hij de complexiteit van de
procescondities zoals temperatuur,
stroming en druk telkens op. Als opstellingen gebruikte hij een reometer, dilatometer en capillaire reometer die ieder

fungeerden als een uitgeklede versie van
een spuitgietinstallatie. Hierdoor kon de
invloed van procescondities op de kristallisatie van isotherm polypropyleen uitstekend worden gemeten. “De reometer
bestaat eigenlijk uit niet meer dan twee
plaatjes. Als het materiaal in een oven
smelt, zorgt het ene plaatje voor stroming,
de andere meet de respons van het materiaal op die stroming.”
Met de dilatometer, een PVT-opstelling,
wordt de dichtheid (V) gemeten van polypropyleen onder invloed van druk (P) en
temperatuur (T). En de capillaire reometer, de meest complexe opstelling,
duwt met een zuiger polymeren door een
gaatje om zo de drukval te meten. “Zo
kun je de viscositeit afleiden.”
Al experimenterend leverde de GTD
Housmans’ eigen ‘multipass reometer’
af. Een vuistgrote opstelling met een
soort kijkgaatje waardoor het mogelijk is
om röntgenfoto’s te nemen van het kristallisatieproces van polypropyleen. De
structuren van de kristallen vertellen hoe
polymeren op moleculair en microscopisch niveau reageren op de procescondities.
Een mooi voorbeeld van een structuur die
door stroming en sterke afkoeling ontstaat, is de zogeheten shish-kebab.

“Gesmolten polymeren lijken net op een
bord spaghetti met slierten van verschillende lengtes kriskras door elkaar. Als je
er stroming op zet, komen ze in dezelfde
richting te liggen en vormen fibers, de
shish. Bij verdere afkoeling groeien kristallen hierop en krijg je een soort spies
met schijven eromheen. Vandaar de
naam shish-kebab.”
De procescondities bij spuitgieten, folieblazen of vezelspinnen zijn vaak extreem.
Het materiaal wordt onderworpen aan
hoge drukken, hoge deformatiesnelheden
en hoge koelsnelheden. “Ik heb in mijn
proefschrift de relatie tussen de molecuulstructuur, de materiaalcompositie en
procescondities, en de microstructuur en
de resulterende eigenschappen onderzocht. Het is een complex samenspel en
mijn proefopstellingen zijn een stap in de
richting. Het uiteindelijke doel is een
computerprogramma te maken dat voor
een combinatie van factoren kan voorspellen wat de eigenschappen van een
product worden. Dan heb ik niet alleen
over de sterkte of stijfheid van plastic.
Ook hoe het materiaal optisch eruit komt
te zien. Of hoe duurzaam dat het is. Is het
bijvoorbeeld doorzichtig? Hoe lang gaat
het product mee? Als een dergelijk model
er komt, is het hele pad van trial and error
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De antennes worden om beurten uitgelezen, in een zich herhalende
sequentie die in totaal minder dan een
milliseconde duurt. Snel uitlezen is
nodig, omdat het busje tijdens de meetsessie gewoon aan het verkeer deelneemt,
en dus niet elke meter kan stoppen om
even rustig data binnen te halen. “Met dit
systeem kunnen we meten terwijl het
busje met maximaal vijftig kilometer per
uur rondrijdt”, zegt Kwakkernaat. “De
uitleessnelheid beperkt de nauwkeurigheid wel een beetje, maar het ontwerp is
uiteindelijk een trade-off tussen het
onderscheidend vermogen van de
antenne en de eis dat je kunt meten
terwijl het busje rijdt.”
Om de exacte positie en oriëntatie van de
antenne bij te houden, is het busje ook
voorzien van een geavanceerd gpssysteem met aanvullend kompas, hoogtemeter en apparaatjes die de versnelling
en draaibewegingen van het voertuig in
kaart brengen. Al deze instrumenten zijn
nodig om het standaard gps-signaal aan
te vullen, voornamelijk als de ontvangst
wordt verstoord door omringende
gebouwen - een mooie illustratie van de
problemen die Kwakkernaat tijdens zijn
onderzoek te lijf is gegaan.
Behalve de radioantenne bevat het busje
ook een zogeheten omnidirectionele
videocamera, die de omgeving rondom de
antenne over een bereik van 360 graden
in beeld brengt. Deze beelden worden
over radiometingen gelegd, waardoor in
een oogopslag zichtbaar is wat de
bronnen van ongewenste radioreflecties
zijn. Het levert de hierboven beschreven,
videoclip-achtige filmpjes op, waarbij de
onvermijdelijke vertekening door de
projectie op een plat vlak bijdraagt aan
het psychedelische effect.
De Radiocommunicatiegroep van prof.dr.
Erik Fledderus en dr. Matti Herben,

onderdeel van de onderzoeksgroep EMW
van de faculteit Elektrotechniek, werkt al
meer dan tien jaar aan een instrument
waarmee de effecten van obstakels op de
radiogolven kunnen worden gemeten.
Dat heeft nu dus een uniek systeem opgeleverd dat niet alleen prima metingen
doet, maar dat de resultaten vooral ook op
een inzichtelijke en aansprekende
manier presenteert. Daarnaast ontwikkelde de groep op basis van de metingen
een model dat het gedrag van de radiogolven beschrijft. Kwakkernaat vindt dat
een grote prestatie voor zo’n kleine groep:
de afgelopen jaren was hij de enige
promovendus op het project.
Volgens Kwakkernaat hebben de meeste
beheerders van mobiele netwerken lange
tijd nauwelijks belangstelling gehad voor
hun onderzoek. “Ze steken hun geld
liever in iets dat op korte termijn resultaat
oplevert, maar ze zien nu toch ook in dat
de simpele modellen die ze momenteel
gebruiken, zonder reflecties, niet meer
voldoen. Gelukkig zijn TNO en KPN wel
bereid geweest om te investeren in deze
technologie, en de laatste tijd krijgen we
ook van andere partijen verzoeken om te
komen meten. We hebben nu dan ook
een systeem waarmee we overtuigende
presentaties kunnen geven voor bijvoorbeeld de raad van bestuur van KPN.
Dat scheelt natuurlijk wel. Die topmensen van KPN waren erg onder de
indruk van de filmpjes.”/

.

Ir. Maurice Kwakkernaat verdedigt op woensdag 10
december om 16.00 uur zijn proefschrift ‘Angular
Dispersion of Radio Waves in Mobile Channels:
Measurement based Analysis and Modelling’.
Dit gebeurt in zaal 5 van het Auditorium.

Beelden van de TU/e-campus: aan de gekleurde cirkels is te zien door welke objecten de radiostraling
weerkaatst wordt. De kleur en grootte van de cirkels geven het door de antenne ontvangen vermogen
weer.

Bouwkundestudente Anne Joosten wilde
graag een afstudeerproject op het gebied van
herbestemming doen. “Bij Bouwkunde
bedenk je je eigen afstudeerproject. Je idee
groeit door het te bespreken in het afstudeer atelier van je begeleider. Dan komen alle
afstudeerders van je begeleider samen en
wordt er gediscussieerd over elkaars plannen
en ontwerpen.” Het gezamenlijk thema van
haar afstudeeratelier was havens. Dus ging
Joosten op zoek naar een interessant gebouw
in een havengebied. Ze vond het in
Düsseldorf: “Een oud graanverwerkings bedrijf, met reusachtige silo’s. In het hoofd gebouw zitten nu kantoren en ateliers, maar
de silo’s staan leeg. Ik had er meteen wat
mee.”
Een TU/e-promovendus had een ingenieus
model voor ‘levensduurvriendelijke her bestemmen’ ontwikkeld. Dit model heeft
J o os t e n g e b r u i k t . “ H e t h e l p t j e z o d u u r z a a m
mogelijk een nieuwe bestemming voor het
gebouw te realiseren, met het oog op het
verleden, het heden en de toekomst.” Joosten
bracht eerst de ‘waarden’ van de silo’s in
kaart: “Dat gaat niet alleen om de econo mische waarde, maar bijvoorbeeld ook om de
sociale waarde, de historische waarde en de
ecologische waarde. De kunst is bij de her bestemming zoveel mogelijk rekening te

houden met die waarden.”
Uit de analyse bleek dat de grote, verticale
gevelvlakken de silo’s bijzonder maakten.
“Het doel was dus die te bewaren.” Ook de
kapconstructie en de graanverdeler op de
zolder moesten bij voorkeur bewaard blijven.
“Door de verticale ruimten leent het gebouw
zich niet voor kantoren of woningen. Maar
voor een museum is het wel geschikt.”
Omdat mode een belangrijke bedrijfstak is in
Düsseldorf, besloot ze een modemuseum te
ontwerpen. Op de wanden van de vierkante
silo kwamen plateaus voor de museum stukken. Daartegenover uitstekende
balkons, waarop bezoekers kunnen staan om
de stukken te bekijken. Zo bleef de verticale
ruimte optimaal bewaard.
Joosten had duidelijk oog voor de historie van
het gebouw. Maar hoe hield ze rekening met
de toekomst, zoals het herbestemmings model voorschrijft? “Alle elementen die ik
aan het gebouw heb toegevoegd, zijn weer
makkelijk te verwijderen. Ook heb ik goed re cyclebare materialen gebruikt. Zo kan het
gebouw eenvoudig worden aangepast aan de
wensen van toekomstige gebruikers.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Geld voor vermoeid mini-metaal
Dr.ir. Johan Hoefnagels, universitair docent bij de faculteit Werktuigbouwkunde, krijgt geld
om te onderzoeken of kleinere metalen balkjes meer last hebben van verouderingseffecten
als metaalmoeheid (waardoor het metaal kan breken) of kruip (een blijvende vervorming
van het metaal). De stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en het Materials
innovation institute (M2i) hebben hiervoor een onderzoeksvoorstel van Hoefnagels geho noreerd ter waarde van ongeveer 300.000 euro. In veel hightech-apparaten, zoals de af standsbediening van de Wii-spelcomputer en miniatuurrobotjes, worden minuscule
metalen balkjes gebruikt, dunner dan een mensenhaar. In deze toepassingen worden de
balkjes onafgebroken vervormd, met de genoemde verouderingseffecten als gevolg.
Hoefnagels laat weten dat er met dat geld een promovendus wordt aangesteld die zal gaan
onderzoeken of deze ongunstige effecten erger worden naarmate de balkjes kleiner zijn.

Natuurkundesymposium Van der Waals
over energievraagstuk

Foto: Peter Spijker

niet meer nodig. Het is dan makkelijker
om te focussen op de procescondities en
het materiaal om het kunststof product
de gewenste eigenschappen te geven.”

Fopspeentjes
Het zou inderdaad een ingrijpende verandering zijn. Sinds de introductie van polytheen in jaren dertig van de vorige eeuw
en de opkomst van polypropyleen twintig
jaar later, heeft de productie van polymeren een hoge vlucht genomen.
Jaarlijks wordt wereldwijd ongeveer 250

miljoen kubieke meter plastic op de markt
gezet. Van pakfolie tot hightech toepassingen als flexibele displays. En zachte
fopspeentjes niet te vergeten. Housmans
weet dat maar al te goed, want twee weken
geleden is hij voor het eerst vader geworden. “Mijn dochter Fenne is mijn mooiste
promotiecadeau”, klinkt het trots./

.

Jan-Willem Housmans promoveert woensdag 10
december op zijn proefschrift met de titel ‘Flow
induced crystallization of isotactic polypropylenes’. Dit gebeurt om 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium.

Het jaarlijkse symposium van studievereniging ‘J.D. van der Waals’ van Technische
Natuurkunde (dinsdag 16 december in de Blauwe Zaal) is dit jaar gewijd aan het energie vraagstuk. Dit onderwerp krijgt veel aandacht, maar wat is de stand van zaken? Onder de
noemer ‘The future of energy. What will keep our lights on?’ wordt geprobeerd hierover
meer helderheid te verschaffen. Het ochtendprogramma bestaat uit een viertal lezingen,
waarin de oplossing van het energievraagstuk vanuit technisch, econo misch en politiek
perspectief wordt belicht.
Na de lunch is er een keuze uit drie workshops: de Universiteit Twente verzorgt met Solland
Solar een workshop over zonne-energie, Het FOM-instituut voor plasmafysica Rijnhuizen
laat de bezoekers kennismaken met kernfusie, en Shell geeft een inkijkje in haar toekomst scenario’s. In elk van de workshops wordt van de deelnemers verwacht dat ze actief mee denken over mogelijke oplossingen.
Ga voor meer informatie en om in te schrijven naar: www.vdwaals.nl/symposium.

4 december 2008 Cursor
8/ Achtergrond

‘The place to be’ van de TU/e-student
Studentenleven/Norbine Schalij
Illustraties/Jeannette Bos
Foto’s/Bart van Overbeeke
Waar speelt het sociale leven van de Eindhovense student
zich af? Vraag het aan TU/e-staflid Joep Huiskamp en hij
vertelt dat de TU/e-student keuze heeft uit honderd diverse
verenigingen, die voor ieder wat wils hebben. Vraag het aan
studenten op het Limbopad en zij zeggen dat ze in Veghel
voetballen, in Tilburg hockeyen en nu snel de trein moeten
halen. Weekblad Elsevier vroeg het in een steekproef aan een
kleine 300 -van de 7.500- TU/e-studenten en kwam tot
conclusies die beide zienswijzen staven.
De TU/e kent bijna honderd verschillende
verenigingen. Studenten hebben de keuze
uit tien gezelligheidsverenigingen, een
dozijn cultuurverenigingen, acht internationale studentenverenigingen, dertien
studieverenigingen, een handvol clubs op
levensbeschouwelijke grondslag, bijna
veertig sportverenigingen en twaalf clubs
die niet onder een van deze noemers zijn
te vangen. Bij die laatste groep horen bijvoorbeeld de computervereniging Stack en
motorclub de Asfalthappertjes.
Van alle TU/e-studenten is slechts zeven
procent nergens lid van. In heel Nederland
geldt dat voor achttien procent van de studenten die wetenschappelijk onderwijs
volgen. Dat er in Eindhoven zoveel clubs
zijn, betekent ook dat zij relatief klein van
omvang zijn. Met drie- of vierhonderd
leden ben je in Eindhoven al een kanjer.
Met trots staat op de website van Stack:
“Momenteel hebben wij zo’n driehonderd
leden, waarmee we een van de grootste
studentenverenigingen zijn op de
campus.” Andere grote jongens zijn de
algemene verenigingen Demos, ESC en
SSRE. De jongste vereniging, frisbeevereniging Vertigo, oprichtingsdatum 28
oktober 2008, heeft 21 leden.
De grote deelname aan studieverenigingen

gemeente, woningbouwverenigingen,
Fontys en andere partijen.
Zo heeft hij onlangs een fietstocht
gemaakt met wethouders Marriët
Mittendorff, die
onderwijszaken in
haar portefeuille
heeft, en Mary
Fiers, die over
huisvesting gaat.
Ze begonnen bij
het verenigingshuis
van SSRE op het
Stratumseind,
namen een kijkje in
het pand aan de Ten
Hagestraat 13 waar ESC
haar zinnen op heeft
gezet, bezochten

kan te maken hebben met de korting op
boeken die bij het lidmaatschap hoort.
Vaak is het financiële voordeel groter dan
de contributie.
Landelijk gezien woont 29 procent van de
universitaire bachelorstudenten nog thuis.
Van de Eindhovense studenten uit het
Elsevier-onderzoek (allen bachelors)
woont 41 procent nog bij zijn of haar
ouders. Dat kan niet verklaard worden met
kamernood. Juist in Eindhoven zegt maar
4 procent van de studenten dat ze wel op
kamers willen, maar deze niet kunnen
vinden. In heel Nederland heeft 16 procent
van de universitaire studenten moeite een
eigen hok te vinden.
Zou het meespelen dat de TU/e zo goed
bereikbaar is? Vanaf bus- en treinstation is
de afstand naar de collegezalen binnen
tien minuten wandelen te overbruggen.
Het prachtige glooiende asfaltlint heet niet
voor niets Limbopad.
Als het aan drs. Joep Huiskamp, projectleider Eindhoven studentenstad binnen de
TU/e, ligt, gaat het cijfer voor thuiswonende studenten dalen naar 25 procent.
In zijn beleidsnotitie Eindhoven
Studentenstad staat voorop dat er meer
studenten in de stad moeten wonen.
Daartoe heeft hij regelmatig overleg met

Naar huis
Ook masterstudent Shrinidhi Nagesh heeft
te weinig tijd om lid te worden van een stu dentenvereniging op de TU/e. Hij moet op en
neer naar vakantiepark ’t
Wolfsven in Mierlo. Daar
wonen ook zijn acht Indiaase
vrienden van de universiteit
van Manipal, allen in af wachting van de oplevering
van de spaceboxen die op de
TU/e-campus zijn neergezet.
De studie Informatica vergt
veel tijd en Nagesh noemt zijn
leven op dit moment ‘mise rabel’. Dat komt onder andere
door het gebrek aan internet
op het vakantiepark. De huis jes waar ze met twee personen in wonen,
vindt hij prima. Wanneer hij eindelijk in een
felbegeerde spacebox komt te wonen, zullen
zijn omstandigheden verbeteren, verwacht
hij. Dat gaat deze maand gebeuren.
Een gure maandagmiddag op het Limbopad.
Fietsers slalommen langs studenten die
haastig naar het station lopen. Er zijn nog
een paar minuten voor de trein of de bus
vertrekt richting woonplaats. Veel studenten
reizen tien maal per week op en neer van
ouderlijk huis naar de campus. Tien uren
reistijd per week is heel normaal.
Bouwkundestudent Robin van Maldeghem is
nog langer onderweg; een enkeltje van
Dinther nabij Veghel, tot Vertigo duurt
anderhalf uur. De eerstejaars Bouwkunde is

openhartig over de twijfel die hij heeft bij zijn
studiekeuze. “Bouwkunde studeren in
Eindhoven kost veel meer tijd dan ik had
verwacht. Ik doe nauwelijks meer dan
studeren, reizen en slapen. Ik ben lid van de
plaatselijke voetbalvereniging in Dinther,
maar als ik net thuis ben van de universiteit
om zeven uur ’s avonds, ben ik vaak te moe
om naar de training van half acht te gaan.”
Niet vreemd dat Van Maldeghem op zoek is
naar een kamer in het centrum van
Eindhoven.

Er zijn ook studenten die een kamer in
Eindhoven hebben, maar toch trouw blijven
aan de club in hun woonplaats. Zoals Rob de
Heus, tweedejaars student Technische
Informatica. Tweemaal per week treint hij
naar Tilburg omdat daar nog veel vrienden
wonen en omdat hij daar wedstrijden speelt
met zijn hockeyteam. Het eerste halfjaar
treinde hij iedere dag op en neer, maar om
reistijd te sparen en om zijn bardiensten bij
studievereniging GEWIS tot het einde van de

donderdagavond te kunnen draaien, is hij op
kamers gegaan in Eindhoven. Nu kan hij ook
aan zijn conditie werken bij het sportcentrum
van de TU/e.
Stephan van den
Hanenberg en Ron op het
Veld moeten er niet aan
denken om in Eindhoven
te gaan wonen. Dan maar
tienmaal in de trein naar
Boxtel (Van den
Hanenberg) of tienmaal
anderhalf uur reizen naar
Roermond (Op het Veld).
Beide derdejaars
Elektrotechniek zijn lid
van studievereniging Thor met als enige doel
korting op boeken. Een kamer in Eindhoven
noemen ze te duur. “Zeker 320 euro wanneer
je enkele eisen aan je kamer hebt.”
Bovendien kun je volgens hen veel beter in
Den Bosch of Utrecht uitgaan. En dan ligt
Boxtel opeens lekker centraal.
Dat pap en mam de was doen en koken is ook
wel zo prettig. Dat is ook de reden waarom
Elien Engels de tien uren reistijd per week
voor lief neemt. De tweedejaars student
Biomedische Technologie is lid van
Protagoras, ook om de boekenkorting. Ze
gaat wel naar de feesten die de studie vereniging organiseert.
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Naar de kroeg
de Bunker en gingen tenslotte op visite bij
een bewoonster van een spacebox op de
campus.
Daar waren op dat moment ook twee internationale masterstudenten die noodgedwongen tijdelijk op het ‘t Wolfsven in
Mierlo bivakkeren. Het informele werkbezoek noemt Huiskamp zeker nuttig.
“Het is van belang dat alle partijen inzien
dat er iets moet gebeuren op huisvestingsgebied. De acute problematiek voor de
Wolfsvenbewoners moet snel worden opgelost en op lange termijn moet er,
liefst zelfstandige, woonruimte
komen voor vijftienduizend
studenten.”

Meer te zien
Het zou goed zijn
voor de stad
Eindhoven
wanneer er meer
te zien is van het
doen en laten van
de studenten. Het
imago van
Eindhoven zit niet
vastgeroest in een traditionele sfeer, maar kan veranderen in ‘een door hightech
gedreven, op toekomst en
innovatie gerichte stad met
uitstekende stedelijke
voorzieningen en internationale ambities.
Waar het bovendien
prettig werken, wonen,
studeren en uitgaan is’,
aldus het beleidsplan
van de TU/e.
De laatste jaren zijn
studenten al meer
nadrukkelijk aanwezig
volgens Huiskamp. Hij
somt een aantal voorbeelden op: “Vorig studiejaar hield Compositum, de
koepelorganisatie van de
drie algemene studenten-

verenigingen, een fototentoonstelling over
de geschiedenis van het studentenleven.
Doelgroep was de Eindhovense bevolking
en de expositie vond plaats in het Stadhuis
en reist nu langs andere plekken. De
Demos Duckrace, een benefietactiviteit
van gezelligheidsvereniging Demos, is
met opzet in de binnenstad gehouden. Het
te water laten van de duizenden badeendjes had ook op de campus kunnen
gebeuren, maar bij de brug bij het Van
Abbe Museum was er meer Eindhovens
publiek.”
Het ESC is al enige tijd bezig een sociëteit
in de binnenstad te betrekken. De TU/e is
bereid hiervoor het monumentale pand
aan de Ten Hagestraat te kopen en het
corps zal de verbouwingskosten betalen.
Om de Eindhovenaren alvast positief te
stemmen, heeft het ESC onlangs een
kunstwerk geschonken dat is geplaatst in
de Kerkstraat. Het stelt een wereldbol voor
met in het midden studenten die lezen en
werken op hun laptop. Misschien kijken ze
wel naar Shift040, de site voor en door
studenten in Eindhoven. Huiskamp vertelt
over het belang hiervan. “De website
Shift040.nl heeft als functie het zichtbaar
maken van de studentengemeenschap.”
Hij kan het niet genoeg benadrukken:
“Laat horen en zien wat je doet!”
Het laatste en meest symbolische
voorbeeld dat de projectleider noemt, is de
sweater die ontworpen is voor het Groot
Nederlands Studenten kampioenschap.
Het was de eerste keer dat het Eindhovense team in uniform tenue naar de GNSK
ging. Op de rode trui is aan de voorzijde
het woord Eindhoven in medailles afgedrukt en onder de capuchon is de kampioensbeker afgedrukt. “Een trui met een
vette knipoog. Het drukt trots zonder
schreeuwerigheid uit”, zegt Huiskamp,
“en dat is het beeld dat bij ons past.
Eindhoven is het veronderstelde slechte
imago kwijt.”/

.

“Ieder jaar zijn weer andere kroegen
populair”, zegt vijfdejaars Technische
Bedrijfskunde Irene Kamp. Toen zij begon
met studeren, ging ze graag naar de Stunt,
tegenwoordig gaat ze liever naar Spijker.
Vorig collegejaar was
Kamp bestuurslid van
Compositum en heeft
ze een tentoonstelling
georganiseerd over de
geschiedenis van het
studentenleven in
Eindhoven. In haar
zoektocht naar informatie ontdekte ze dat
het uitgaansleven van de Eindhovense
student fikse golfbewegingen maakt.
“Tegenwoordig is Stratumseind ‘the place
to be’, maar begin jaren negentig wilden
studenten er absoluut niet gezien worden.”
Volgens Kamp is er in Eindhoven genoeg te
beleven wat stappen betreft, maar is er nog
wel behoefte aan meer eetcafés met gere duceerde tarieven. Ze weet dat de
Connaisseur aan de Kleine Berg en
Spijker/Thomas op Stratumseind studen tenmenu’s aanbieden op vertoon van een
collegekaart. Kamp heeft het gevoel dat er
een toename is van soortgelijke initia tieven. “Maar nog steeds ga je als
Eindhovense student niet snel een hapje
eten in de stad, omdat je toch gauw een

heel bedrag kwijt bent.”
Horecaondernemers met commercieel
inzicht hebben gezorgd voor banden met
bepaalde studenten- en studievereni gingen. De Stunt sponsort bijvoorbeeld het
ESC en Santé heeft
speciale feestjes voor
Biomedische
Technologie en Demos.
Thomas/Spijker ontving
afgelopen jaar menig
SSRE-lid, Bedrijfskunde-, Bouwkunde én
Industrial Designstudent. Bedrijfsleider Ad
Abem van de aan elkaar verbonden kroegen
Spijker, Vijftien en Thomas vertelt dat het
mes aan twee kanten snijdt. “Ik noem geen
bedragen, maar voor verschillende activi teiten sponsor ik op passende wijze. Bij een
cocktailworkshop is dat in natura, voor een
studiereisje is dat in euro’s.” De cafés
krijgen in ruil daarvoor reclame en
klandizie. “Wij staan open voor alle ideeën.
Ik denk dat het studentenleven de laatste
tijd leuker is geworden. Momenteel bouwen
we een kar met daarop een tap. Daarmee
willen we langsrijden bij studentenactivi teiten in heel de stad. Op de zijkant komen
stickers van SSRE, Thomas/Spijker en de
brouwer Grolsch.”

genoeg personen naar de training. We zullen
ook de hele winter buiten trainen. Onze 21
leden komen vooral van Scheikundige
Technologie en BMT, maar we hebben ook
iemand van Fontys. Iedereen woont in
Eindhoven.”
De activiteiten van Vertigo bestaan voor een
deel uit het bezoeken van toernooien in
Nederland en buurlanden. “Het streven is om
naar Brugge of Düsseldorf te gaan. Er is ook
de mogelijkheid om een toernooi wat verder
weg te zoeken, bijvoorbeeld Milaan of
Barcelona”, zegt Hermans. Net als de meeste
verenigingen organiseert Vertigo ook
gezelligheidsactiviteiten. In de
planning staan een Sinterklaas activiteit, een nieuwjaarsactiviteit
en nog een activiteit in de lente.

vertelt dat er sinds een aantal jaren weer wat
meer actieve leden zijn. “De laatste tijd zijn
er vaak zo’n vijftien leden per avond
aanwezig, voorheen lag dat rond de negen.”

Naar de club

Onlangs gingen leden van Dekate Mousa naar
natuurgebied de Reuselse Moeren om herfstfoto’s
te maken. Foto: Joren Hoogeboom/Dekate Mousa

Eindhovense studenten zijn graag lid van
sportclubs, studieverenigingen of andere
verenigingen. Slechts zeven procent ziet
geen enkel voordeel in het lidmaatschap
van een vereniging. Dat is afgezet tegen het
landelijk gemiddelde (achttien procent)
opvallend.
Er is in Eindhoven keuze uit 38 sportvereni gingen, van alpinisme tot zweefvliegen.
Alsof dat nog niet genoeg is, is onlangs
Vertigo opgericht. De frisbeeërs trainden al
langer op het TeMa-veld, maar klopten voor

een verlicht veld aan bij het sportcentrum.
Daar waren zij welkom, mits er officiële
statuten en een inschrijving bij de Kamer van
Koophandel overlegd konden worden. Op 29
oktober 2008 was het allemaal rond en is de
frisbeeclub geboren.
De naam Vertigo verwijst niet naar het
Bouwkunde-gebouw, maar naar de betekenis
in het Latijn: draaien. Het draai-effect aan de
schijf is een bestaansrecht voor frisbeeën.
Secretaris Bas Hermans vertelt dat de leden
bikkels zijn: “Ook bij koud weer komen er

Fotoclub Dekate Mousa komt
iedere dinsdag bijeen voor lezin gen, werkbesprekingen of het
organiseren van exposities op
gebied van film of fotografie. “Eens
in de zoveel tijd hebben we ook een gezellig heidsactiviteit. Dan gaan we bijvoorbeeld
lasergamen, poolen of karaoke-zingen. Dat
doen we om elkaar ook op een andere manier
te leren kennen, zodat je binding krijgt
binnen de vereniging”, zegt voorzitter Frans
van Nistelrooij.
In weekenden zijn er af en toe activiteiten,
zoals het bezoeken van een fototentoon stelling of vakbeurs. Onlangs ging Dekate
Mousa naar natuurgebied de Reuselse
Moeren om foto’s te maken. Van Nistelrooij

Motorclub de Asfalthappertjes noemt
zichzelf een gezelligheidsvereniging waarbij
iedereen affiniteit met motoren heeft. “De
een sleutelt er graag aan, de ander zoekt een
leuk tourmaatje”, legt voorzitter Jan van
Ierland uit. “Elke maand hebben wij een
clubavond waar we over van alles bijpraten.”
In de winter organiseert ESMC binnenactivi teiten als uit eten gaan, karten, paintballen
en een sleutelcursusje.
“Voor de ‘die hards’ gaan
we dan ook met de motor
‘winterkamperen’. In het
motorseizoen gaan we,
naast de diverse tour tochten, een aantal keer
kamperen in het bui tenland. Zeker in de zomer
is het gezellig door dingen
als een barbecue of ander hilarisch samen
zijn.”
Het beste idee van de afgelopen tijd was de
samenwerking met de rijschool
Dekker/Meurs. Hierdoor kan de vereniging
leden aantrekken al voor ze het rijbewijs of
een motor hebben. “Na jaren van gemiddeld
negentig leden zijn we vorig jaar in de lift
gegaan en streven we binnenkort de honderd
voorbij”, besluit Van Ierland.
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Algemeen
Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op donderdag 11 december diploma’s uit aan kandidaten die met goed
gevolg de tweejarige postgraduate opleiding hebben afgerond. Zij verkrijgen
hiermee de graad van PDEng
(Professional Doctorate in Engineering).
Kandidaten van de volgende opleidingen
krijgen hun diploma: Design and Technology of Instrumentation (DTI), Information and Communication Technology
(ICT), Logistics Management Systems
(LMS) en Software Technology (ST).
Iedereen is welkom om deze diplomauitreiking bij te wonen. Aanvang 14.30
uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium.

Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2008
Het elektronisch stemmen in het kader
van de Verkiezingen TU/e 2008 vindt
plaats op dinsdag 09 december en
woensdag 10 december a.s.
Naast de reguliere verkiezingsoproep
(per post) ontvangen de betreffende kiesgerechtigde studenten op beide dagen
van de stemming tevens een mailbericht
waarin de link naar de stemmodule is
opgenomen. Deze link wordt gedurende
de verkiezingsperiode bovendien vermeld op de homepage van de TU/e.
Voor de (tussentijdse) verkiezing van de
personeelsgeleding voor de faculteitsraad
van de faculteit Bouwkunde vindt echter
géén stemming meer plaats. Voor
betreffende geleding c.q. raad zijn name-

lijk niet meer kandidaten gesteld dan
zetels te vervullen zijn; deze kandidaten
worden geacht te zijn verkozen.
Kijk voor meer informatie op:
www.tue.nl/verkiezingen.

DPO
ABP-spreekuur op TU/e
De pensioensituatie is de afgelopen jaren
veel veranderd. Dat kan leiden tot individuele vragen. Om aan deze vragen zo
goed mogelijk tegemoet te komen, is met
het ABP afgesproken dat zij regelmatig
spreekuur zullen houden op de TU/e.
Het eerstvolgende spreekuur gaat plaatsvinden op maandag 12 en/of dinsdag 13
januari 2009. Heeft u vragen over uw
individuele pensioensituatie, waardeoverdracht, levensloop, uw pensioen na
scheiding? Of wilt u persoonlijk wegwijs
gemaakt worden in MijnABP?
Via de link: www.tue.nl/abpspreekuur
kunt zich tot uiterlijk vrijdag 19 december 2008 aanmelden en treft u tevens de
voorbereidingen aan voor het gesprek.

Mensen
Promoties
Ir. J.J.H.M. Schoonus verdedigt op maandag 8 december 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
‘Magnetoresistance effects in hybrid
semiconductor devices’. Schoonus promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr.ir. H.J.M. Swagten en prof.dr. B.
Koopmans.

Ir. G. Geleijnse verdedigt op maandag 8
december 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 ‘Information Extraction
from the Web using a Search Engine’.
Geleijnse promoveert aan de faculteit
Industrial Design. De promotor is
prof.dr. E.H.L. Aarts.
Ir. M.R.J.A.E. Kwakkernaat verdedigt op
woensdag 10 december 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 ‘Angular
Dispersion of Radio Waves in Mobile
Channels Measurements based Analysis
and Modelling’. Kwakkernaat promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.ir. E.R. Fledderus en
prof.Dr.-Ing. T. Kürner.
Ir. J.W. Housmans verdedigt op woensdag 10 december 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 ‘Flow induced
crystallization of isotactic polypropylenes’. Housmans promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

zijn afscheidsreceptie te begroeten. De
receptie vindt plaats op donderdag 11
december, vanaf 16.00 uur in de
University Club. Wij nodigen u van harte
uit om samen met Marten op 11 december het glas te heffen.
Ronald Waterham, directeur van de
Dienst ICT
Peter Tijssen, directeur bedrijfsvoering
faculteit Wiskunde & Informatica

Na vanaf 1975 werkzaam te zijn geweest
bij de TU/e als stralingsfysicus en hoofd
Stralingsbeschermingsdienst, zal Chris J.
Huyskens begin volgend jaar zijn dienstverband met de TU/e afsluiten. Naast
zijn werkzaamheden bij de TU/e, waaronder ook een periode als voorzitter van
de universiteitsraad, is hij in nationaal en
internationaal verband actief geweest op
zijn vakgebied van stralingsbescherming
en dosimetrie. Ter gelegenheid van zijn
afscheid wordt op woensdag 17 december
een symposium gehouden, met aansluitend een afscheidsreceptie. Het symposium vindt plaats in het Auditorium van
de TU/e, collegezaal 1, aanvang 13.30 uur.
De afscheidsreceptie is in de University
Club, eerste verdieping Hoofdgebouw,
aanvang 16.15 uur.
Namens het College van Bestuur nodig
ik u graag uit om hierbij aanwezig te
zijn.
Ir. Harry Roumen, secretaris van de universiteit

Studentenleven
Integrand

(Advertenties)

Zoek jij de ideale mix
van techniek recht?
Heb je net een exacte studie, zoals (werktuig)bouwkunde, natuurkunde, industrieel ontwerpen
of een vergelijkbare studie, afgerond en wil je hier meer uit halen? Dan zit je goed bij EP&C.
Bij ons vind je de ideale combinatie van techniek en recht.
Wij zoeken een:

Vacatures

Symposium en afscheid

Afscheid
Na een dienstverband van 33 jaar aan de
TU/e gaat Marten van der Woude met
vervroegd pensioen. De laatste tien jaar
werkte Marten als ict-coördinator bij de
faculteit Wiskunde & Informatica.
Marten stelt het bijzonder op prijs u op

Integrand het diepe in? Kies dan voor
een bestuursjaar bij Integrand
Eindhoven!
Geïnteresseerd? Neem dan contact met
ons op! Je kunt ons bellen op 0402474316 of mailen naar
eindhoven@integrand.nl. Of loop
gewoon eens binnen bij onze vestiging
in het Hoofdgebouw 0.24.

Bestuursleden gezocht
Integrand Eindhoven is altijd op zoek
naar nieuwe bestuursleden! Lijkt het jou
leuk om samen met een hecht studententeam te bemiddelen tussen studenten
en bedrijven? Regelmatig leuke en interessante trainingen en workshops te volgen bij bedrijven als Proctor&Gamble,
ING en Heineken? Daarnaast regelmatig
een borrel of mooi feestje mee te pakken? Neem dan contact met ons op!
Durf jij het aan jezelf een jaar lang te
ontwikkelen naast je studie en tegelijkertijd een hoop plezier te maken met het
team? Ben jij ambitieus en wil je aan je
cv werken? Oftewel durf jij met

Full Professor in Statistics (V32.036),
Kansrekening en Statistiek, department
of Mathematics and Computer science
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 26 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 1 (5.351
t/m 8.445 euro).
PhD student Non-affine deformations
and order in soft biological materials
(V40.006), ICMS (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
Administrateur (V84.022), dienst
Financiële en Economische Zaken (0,5
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.220 t/m 2.966 euro).
Administratief medewerker (V84.023),
dienst Financiële en Economische Zaken
(0,5 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 6 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1.714 t/m 2.383
euro).
Ontwikkelaar Digitale Bibliotheek
(V86.017), Informatie Expertise Centrum
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678
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. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

Octrooigemachtigde m/v
in opleiding
EP&C helpt ondernemingen bij het omgaan met intellectuele eigendom door middel van het
adviseren over, het verkrijgen en handhaven van octrooien, merken en modellen. Samen met
onze cliënt bepalen we de sterkste strategie. EP&C heeft 28 enthousiaste en inspirerende
octrooigemachtigden in dienst.
Bescherming en advisering
Bij EP&C werk je met de nieuwste uitvindingen en adviseer je bedrijven over wereldwijde
beschermingsmogelijkheden. Je zit in een vroeg stadium met uitvinders aan tafel. Je adviseert
en ziet mogelijkheden voor het product of proces. Je denkt met jouw technische achtergrond
mee in alle fasen van de commercialisering. Je komt te werken in een enthousiast team op
het kantoor van EP&C in Amsterdam-Zuid. Hiervandaan bedienen wij grote, internationaal
georiënteerde ondernemingen. Tevens werken wij veel samen met de beste IE-advocaten van
Nederland, die vaak op loopafstand van ons kantoor gevestigd zijn. Alleen al om deze reden
doen zij vaak een beroep op EP&C om grote rechtszaken te helpen winnen of om cliënten te
adviseren in gevoelige kwesties met betrekking tot octrooien.
Beloning en uitdaging
Bij EP&C word je als octrooigemachtigde breed ingezet. Maar ook als je nog niet zover bent,
krijg je bij EP&C alle ruimte. Je doet veel praktijkervaring op, je wordt intensief begeleid en
volgt de opleiding tot octrooigemachtigde. Sowieso proﬁteer je van werken in teamverband,
een prima salaris, dito secundaire arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijke bonusregeling.
Maar bovenal werk je elke dag aan uitdagende zaken voor onze cliënten. Jouw advies bepaalt
de uitslag voor de cliënt: win or lose, to have lunch or to be lunch. Kun je deze druk aan? Stuur
dan je sollicitatiebrief en cv naar stella.spiro@epc.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Walter Hart, telefoonnummer 020 - 305 28 80.

Rijswijk I Amsterdam www.epc.nl

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

Partners van BestGraduates 2009
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Foreign Master students just surviving
Foreign Master students
on scholarships are often
forced to live at a subsistence level due to high
rents. They are forced to
pay these rents because
they have almost no
choice with regard to
their housing. This
makes it hard for them to
participate in any social
activity that is not free. It
also impedes their ability
to make any Dutch
friends, an average
budget of 150 euros a
month for food and
extras leaves them no
room at all to go to out to
the pub or parties in their
spare time. “We basically
just eat, sleep and study.
That’s it”, says Colombian Systems and Control
Master student César
Lopez. This emerged
during a second meeting
of a new international
student committee last
week.
The meeting was orga-

nized by student political
party Groep-één. A small
group of foreign students
from various programs
turned up to talk generally
about how they are doing at
the TU/e and about
housing in particular.
“Our first semester as
Master students is really
heavy, with the course load
and finding your way
around. There is no time
for a job. Perhaps things
will be better when we start
paid internships. Most
students
have
some
savings, but we don’t know
how long we can survive
like this. On the plus side,
I’m pleased to be living on
campus”, says Reyhan
Zanis, who is from
Indonesia and has a scholarship of 600 euros a
month.
Students from outside the
European Economic Area
get an annual scholarship
at the TU/e of 17,000
euros, half of which goes to
tuition and fees. That

leaves some 600 to 700
euros per month to live on.
Students are given a choice
of housing on campus in a
space box or in student
houses on the forms they
fill in to apply for a place as
a Master student. But when
they arrive, they find there
is no room in student
houses. The rent for a new
space box has recently gone
up to 400 euros, from 365.
A number of students said
they would like to live in a
Dutch student house, just
to get to know Dutch
people better and have a
full experience as a student
in the Netherlands. Rent in
student houses is lower,
but it is hard to get hold of
a room because of waiting
lists. According to Groepéén University Council representative,
Jaap
Hoekstra, Dutch students
are also not keen on letting
foreign students into the
student houses because
they don’t want to speak
English all day on the one

hand, and on the other they
don’t want to live with
people who don’t socialize.

Unaware
Representatives of Groepéén said they were
surprised by the problems
foreign Master students
are up against. “We were
unaware that things were
so tough for people on
scholarships and we will
certainly bring this to the
table in the University
Council. I’m shocked that
Reyhan uses the word
‘survive’. I’m sure this is
not the kind of experience
the TU/e wants Master
students to have at this university. Apart from the
damage to the students
themselves, its just bad PR
for the university,” says
Geert-Jan Evers.
“The reason we started this
committee is that many
issues related to international
students
are
unknown to us. We also
think that foreign students

can give us a fresh perspective on university
policy in general”, says
Evers. “We want this group
to become a structured part
of Groep-één that will help
us look at all kinds of issues
at this university. I hope it
will be a starting point for
foreign students who want
to be more involved.”
In reaction to the findings
of Groep-één, Executive
Board
chairman
ing.
Amandus
Lundqvist
informs us that he knows
that the student grants
provided by the TU/e are
among the highest in the
Netherlands. In addition,
Lundqvist assumes that
foreign students also have
personal resources at their
disposal when they go and
study abroad. He does not
see any possibilities for
raising the amount of the
student grant./

.

St. Nicholas
at TU/e

Intro day
foreign staff on
19th December
The TU/e Personnel
Department organizes six
introduction days in
English every year for new
international staff. The
next intro day is on Friday
December 19 from 9 a.m.
to about 4 p.m. There will
be information about the
city of Eindhoven, the university, the Netherlands
and the Dutch, and
working in an intercultural environment.
The day is of course also
an opportunity for people
to meet other international university employees.
Lunch, vegetarian or not
as desired, is provided.
The dates for the other
intro days are: 6 February,
3 April, 19 June, 11
September, 16 October, 4
December 2009.
Register for any of these
intro days by filling out a
form at:
w3.tue.nl/en/services/dpo
/conditions_of_employ
ment/new_employees/
introduction_programme/

Elections TU/e
Electronic voting will take
place on Tuesday 09
December and Wednesday
10 December 2008.
Those students who are
entitled to vote will get a
‘Notification of the vote’ in
good time. For the section
of staff members of the
Department ‘Architecture,
Building and Planning’,
no more candidates have
been nominated than
there are seats to be filled
in the Council, so there
will be no election; the
candidates will be deemed
to have been chosen.
For further information:
www.tue.nl/elections.

International and Dutch children
celebrated St. Nicholas’ birthday
at an early party for children of
TU/e staff last Sunday.
About 250 children of TU/e
employees, in the age of two till
eight, came for St. Nicholas. This
Dutch tradition is held on
December the 5th. All children get
presents from the saint on that
day.

ABP consulting
hour at TU/e
Photo: Bart van Overbeeke

PromoVE protects interests PhD candidates
PromoVE, the PhD candidate association at the
TU/e, is planning its
annual General Members
Meeting on December 12
from 12 to 1 p.m. in
Paviljoen A 0.12. All PhD
candidates are welcome.
The new board for 2009
will be introduced during
the meeting.
The organization protects
the interests of PhD
students connected to
TU/e and all 900 are automatically members. In
May 2008 52 percent of
PhD candidates were
Dutch, and 48 percent
were
non-Dutch.
Nevertheless, PromoVE is
finding it hard to get Dutch
board members. “We need
at least one or two Dutch
people”, says the new

chairman of the board
Yedendra
Shrinivasan
from India. “There is still a
lot of correspondence in
Dutch, and there are the
PNN
(Promovendi
Netwerk
Nederland)
meetings in Dutch every
few months. Even if your
Dutch is good, it’s still hard
to grasp some of the difficult concepts discussed
there. Currently only one
of our six board members
is Dutch.”
During the past year
PromoVE has asked for
and
obtained
more
freedom in scheduling
defenses.
“Previously,
defenses were held at 4
p.m. from Mondays to
Thursdays. Now, it is at
least possible to schedule
defenses at non-standard
times, such as at 2 p.m. on

a Friday afternoon, and at
non-standard
locations
such as the Blauwe Zaal,
the Van Abbe Museum and
the Zwarte Doos. This
requires special approval
from your first supervisor,
the Dean and the Rector
Magnificus”, Australian
outgoing board secretary
Nicole Ronald explains.

Annual evaluations
The PromoVE board talks
to the Rector as needed
about various issues. “We
are currently waiting to
hear from him about our
request for more equality
in annual evaluations of
PhD candidates across
Departments.
Some
people are asked to fill out a
form and maybe answer a
few questions verbally,
others are asked to prepare

an official presentation.
After the first year, it varies.
Some are evaluated every
year, others are not”, says
Ronald, who had to do a
presentation after her first
year. “I had an interview
with my supervisor and
filled in a form. I found the
feedback very useful”, says
Shrinivasan.
During the last academic
year the PhD students
asked for and received
extra funds to improve
their website. “We want it
to be a forum and contact
point for everyone working
for a PhD. We feel this infrastructure is important”,
says Ronald.
Another point on the
PromoVE wish list is a
TU/e officer who helps
PhD
candidates
with
practical matters in the

Netherlands. “Currently,
every Department has its
own system. Everyone gets
some initial help when
they arrive, but various difficulties can crop up along
the way. In my case, I
needed to do my taxes.
That’s hard when all the
forms are in Dutch and you
have no idea how the
system
works”,
Shrinivasan explains. “I
would say a well-organized
Department makes it
possible for its PhD candidates to focus on their
work and helps solve any
practical
problems.”
Ronald adds: “We would
like to have someone to go
to at the TU/e level. We are
personnel, after all.”/

.

More information at
www.tue.nl/promove.

There have been a lot of
changes in the pension
situation in recent years.
That can lead to individual
questions. To allow these
questions to be answered
as well as possible, representatives of the ABP
pension fund will hold
consulting hours at TU/e.
The next consulting hour
will be on Monday 12
and/or 13 January 2009.
Do you have questions
about your individual
pension situation, asset
transfer, career scheme or
your pension after
divorce? Or would you like
a personal demonstration
of how to use MijnAPB?
Go to: www.tue.nl/
clientsupport to make an
appointment before Friday
19 December 2008 and to
see how to prepare for the
discussion.

The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Morgen kunnen we sneller chips maken.
Vandaag mag jij ons vertellen hoe.
Deep UV-licht
(193 nm)
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Wende kan alle registers aan
concertzalen staan in de rij om
haar te boeken. Behalve een
begenadigd zangeres, blijkt ze
ook nog eens mediageniek. Haar
blonde lokken zijn niet weg te
slaan van de krantenpagina’s,
tijdschriften en televisieprogramma’s. Uiteraard ontbreken
optredens voor radio evenmin.
Op haar palmares is recent de
Annie M.G. Schmidtprijs bijgeschreven voor het theaterlied
‘De Wereld Beweegt’. Waarna ze
afgelopen september in het tvprogramma De Wereld Draait
Door voor zowel haar eerste als
tweede album een gouden plaat
krijgt. Een betere reclame is voor
haar recente derde cd ‘Chante!’
nauwelijks denkbaar.
Na al het succes is het niet verwonderlijk dat de theatershow
WENDE nog een keer te gelde
wordt gemaakt. Van oktober tot
en met januari toert het dertigjarige megatalent langs de
Nederlandse concertzalen met
een reprise. Vergezeld van een
uiterst kundig en vermakelijk
trio muzikanten op piano, bas
en drums. ‘Laat me mijn eigen
gang maar gaan’, zingt de dertigjarige zangeres ergens middenin
haar programma. En met zulke
betoverende stembanden geef je
graag gehoor aan dat verzoek./

Werkt u ook dagelijks met een
vrolijk zingende collega om u
heen? Neem haar of hem dan
gerust mee naar Wende
Snijders om te laten horen hoe
het echt moet. De begaafde
zangeres is zondag 7 december
te beluisteren in het Frits
Philips Muziekcentrum.
Wanneer Wende Snijders
chansons zingt, ga je twijfelen
aan haar Nederlandse naam.
Staat hier toch een Française op
het podium? Nee, dus. Maar de
accentloze taalbeheersing van de
zangeres is terug te voeren op
haar internationale jeugd. Ze
werd in 1978 geboren in
Beckenham, Engeland. Tijdens
haar vierde levensjaar woonde
ze in Indonesië en van haar
zesde tot negende jaar in
Guinee-Bissau, Afrika waar ze
een Franse school bezocht.
In eerdere interviews verklaart
ze haar voorliefde voor het
Franse levenslied. “Toen ik een
keer ‘La Foule’ van Piaf had
gezongen, had ik voor het eerst
het gevoel dat ik in de fik stond.
Dat het lijkt alsof er van die
energieballen aan je vingers
zitten. Ik houd van de sfeer die
de muziek ademt en de klanken
van het Frans. Het zijn teksten
waardoor ik geraakt word.”
In 2002 studeert Wende af aan
de Academie voor Kleinkunst.

.

En sinds haar eerste optredens
in 2004 gaat het hard met de

jonge zangeres. Ze wint diverse
muziek- en theaterprijzen en de

Wende Snijders, zondag 7 december om
20.15 uur in het Frits Philips
Muziekcentrum. Toegang 22 euro.

Soundgarden: een moderne liefdeskermis
Voor de onuitputtelijken onder
ons is het van zaterdag op
zondag weer feest:
Soundgarden, een groot
bruisend dansfeest in het
Klokgebouw. Met pittige toegangsprijzen, maar dan kun je
ook de hele nacht vooruit. In
het jargon van de fanatieke
houseliefhebber: ‘dit is de
shit’.
De massale dansfeesten hebben
de ouderwetse kermis vervangen als verzamelplaats van
mooie meiden en foute jongens.
Of mooie jongens en foute
meiden, zo u wilt. De melancholische muziek van de botsautotent is vervangen door opzwepende, repeterende beats.
Hypnotiserend en bedwelmend.
Een groot carrousel van hunkerende heren en verleidelijke
dames, om elkaar heen kronkelend tijdens een lange, nachtelijke marathon. Zinderend
zweten en zwijmelen. En voor
de dopingzondaars in het danspeloton meestal overtrokken
met een warme, roze gloed.
Soundgarden is het schoolvoorbeeld van zo’n moderne
liefdeskermis. Met een zeer
stimulerende line-up van
vijftien dj’s verdeeld over twee
plekken. Om er enkele te
noemen: Benny Rodrigues,
Born to Funk, Sunnery James &
Ryan Marciano, Hardwell en
Kruh. Ze leveren onweerstaanbare ritmes waarbij zelfs de
grootste criticaster zijn voetjes
laat meetikken. Een mix van
deep-house, tech-house en sexy
latinhouse, maar ook vleugjes
minimal, dirty electro en
eclectic.
Het Eindhovense dansfeest
trekt bezoekers uit heel
Nederland. Zeker nu de

Lichtstad is aangesloten op het
nachtnet van de Nederlandse
Spoorwegen, neemt de belangstelling vanuit de Randstad toe.
Hoewel, de meeste dansfanaten
zullen waarschijnlijk hun
retourticket pas zondagmorgen
laten knippen als de zon op is.
Jochem van Pelt van First Vision

is de organisator van Soundgarden. “We hebben niet als
doel te concurreren met de
bekende massale indoor dance
events. Wie de feesten bij
Beachclub Sunrise op Aquabest
kent, weet dat de kracht van
First Vision ligt in het verzorgen
van kwalitatieve, gezellige

evenementen. Ook het nieuwe
Soundgarden vult het gat tussen
grootschalige feesten en kleine
clubavonden. Het lijkt ons leuk
de fijne sfeer die we bijvoorbeeld met de Lakedance strandfeesten weten neer te zetten, te
vertalen naar een goed verzorgd
overdekt tuinfeest”, aldus Van
Pelt.
Zwoel vertier voor paradijsvogels en passiebloemen dus in
het Klokgebouw dat voor de gelegenheid is omgetoverd tot een
subtropische tuin vol luxe
strandbedjes, palm- en olijfbomen. Een soort kruisbestuiving tussen Tarzan &
Jane, meet Adam & Eva. Slinger
van zaal naar zaal, en proef
verboden vruchten en
cocktails./

.

Klokgebouw, Beukenlaan 1, Eindhoven.
Van 22.00 tot 7.00 uur. Entree 27,50
euro.

/REC in
Zwarte Doos

Reality-tv en horror, gecombineerd
met het format van ‘The Blair
Witch’-project, zo valt ‘[REC]’ van
regisseur Jaume Balagueró het
best te omschrijven. Een tv-ploeg
van een nachtelijke realityshow
gaat op naar mensen die ‘s nachts
werken. Vannacht gaan presen tatrice Niña Medeiros en haar
cameraman van het programma
‘When you’re asleep’ langs bij de
lokale brandweer. Na wat inter views met koffiedrinkende en bas ketballende brandweermannen
moeten ze naar een appartement
om een vrouw te bevrijden die
zichzelf heeft opgesloten. Ze blijkt
besmet met een virus en de autori teiten besluiten het appartementencomplex hermetisch af te sluiten.
Wie binnen is, waaronder de
tv-ploeg, moet zichzelf zien te
redden als de horror begint.
4, 9, 10 december, 20.00 uur, De
Zwarte Doos.

/Blunders in
de wetenschap

Gejuich steeg vorig jaar op toen
drie middelbare scholieren in
Nijmegen een bijzonder magisch
vierkant hadden geconstrueerd.
Het ANP nam het bericht over en
een wereldsensatie was geboren.
Een paar dagen was het alweer
over, eigenlijk was het zelfs geen
krantenbericht waard, zeiden veel
wiskundigen: de oplossing deugde
niet. Als iemand meteen goed had
gekeken, was ons een zeperd
gespaard gebleven. En zo worden
elk jaar weer blunders gemaakt,
waar wetenschapsjournalist Hans
van Maanen, winnaar van de
Eurekaprijs 2007 voor weten schapscommunicatie, een lezing
over geeft. Op zijn programma
staan voorbeelden genoeg: de
rapportcijfers van Einstein, de
kwaliteit van het management in
de Verenigde Staten, de homeo pathische verdunningen van
Jacques Beneviste, wellicht de
claim van prof. Buck dat hij het
aids-probleem had opgelost. Ook
thema’s als zit er een patroon in de
blunders, en zijn er mogelijkheden
om de kans erop te verkleinen,
brengt Van Maanen ter sprake.
Woensdag 10 december, 11.45 uur,
Blauwe Zaal, Auditorium.

/De magie van
de zijderoute

De eerste tekenen van de zijde route dateren van de keizer van de
Han-dynastie (206 - 220 voor
Christus), die een gezant uitzond
naar Centraal-Azië om te onder zoeken of er militaire samen werking mogelijk was met andere
partijen. Na eeuwen heeft de zijde route in China een magische klank
en betekenis. Talloze verhalen en
films verhalen over deze handels route en ook Marco Polo zou via
deze weg naar China zijn gereisd.
In het kader van de reis van studie vereniging Thor naar China, houdt
Bart Dessein, hoogleraar aan de
faculteit Talen en Culturen van
Zuid- en Oost-Azië aan de
Universiteit van Gent, een lezing
over de zijderoute.
Woensdag 10 december, 11.45 uur,
collegezaal 7, Auditorium.
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TU/e-student genomineerd voor Sint brengt vleugel naar De Bunker
bobslee Olympische Spelen
TU/e-student en bobsleeër Arno Klaassen
heeft zich in Winterberg
in de viermansslee genomineerd voor de
Olympische Spelen in
Vancouver in 2010. De
ploeg, waarbinnen
Klaassen remmer is,
werd afgelopen weekend
vierde tijdens deze
eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen.
Verzekerd van Olympische
deelname is Klaassen nog
niet, maar het resultaat
haalt wel wat druk weg, laat
de Werktuigbouwkundestudent weten vanuit
Altenberg, waar deze week
de volgende wereldbekerwedstrijd
plaatsvindt.
“NOC*NSF stelt bepaalde
eisen aan de sporters die
worden afgevaardigd naar

de Spelen. In het jaar van
de Spelen zelf kun je je
kwalificeren
door
te
bewijzen dat je aan die
eisen voldoet. Maar in de
aanloop daarnaar kun je je
ook al nomineren, wat in
ons geval betekent dat we
één keer in de top-acht
moesten komen bij een
wereldbekerwedstrijd of
het WK. En daar hebben
wij nu al aan voldaan,
waardoor we volgend jaar
alleen nog vormbehoud
hoeven te tonen.” Dit
betekent dat de viermansformatie nog één keer bij
de eerste tien van een
wereldbekerwedstrijd
moet eindigen.
De kwalificatie voor de
Spelen is dus binnen handbereik. Klaassen: “Nu is het
vooral zaak om in de eerste
startgroep te blijven. De

eerste tien ploegen op de
ranglijst van de wereldbekerwedstrijden, mogen
loten wie er tijdens de
volgende wereldbekerwedstrijd als eerste de berg af
mag. En als eerste heb je
gewoon het beste ijs.”

Tweemansbob
Behalve Klaassen deed ook
oud-TU/e-student Bouwkunde Vincent Kortbeek
mee aan de wereldbekerwedstrijd in Winterberg.
Kortbeek is piloot van een
tweemansbob. Daarvoor
zat hij in de viermansbob
met Klaasen. Hij eindigde
in Winterberg op de 25ste
plaats. Zijn doel is meedoen aan de Olympische
Spelen van 2014 in
Rusland./

.

Sinterklaas is weer in het
land en de leden van het
muziekvereniging
Quadrivium en Bigband
Studentproof zijn dit jaar
meer dan braaf geweest,
getuige het cadeau dat de
goedheiligman voor hen
meenam: een vleugel van
twintigduizend euro.

De vleugel is bekostigd
door diverse ‘hulpsinterklazen’. En dan moet de
vereniging het instrument
ook nog een beetje delen.
Erik de Jong, oud-voorzitter van Quadrivium: “De
vleugel is met Bigband
Studentproof aangeschaft.
Het
Universiteitsfonds
Eindhoven, de TU/e en
Studium Generale sprongen hierin financieel bij.
We hebben vier ruimtes in

De
Bunker,
maar we hadden maar drie
piano’s.
Met
alle hulp hebben we nu niet
zomaar
een
vierde piano,
maar een heuse
vleugel.”
De vleugel is
van het merk
Kawai, type RX-3. Foto: Rob Vanlaer
“Het is geen
Steinway, maar binnen ons Met het eigen Sinterbudget één van de langste klazendweilorkest bracht
die we konden krijgen”, Quadrivium de nieuwe
aldus de Jong. Dat lange is aanwinst bij de studenten
belangrijk voor de volle onder de aandacht. Overiklank van het instrument. gens is Sinterklaas hierbij
“Ook scheelt het fors in traditioneel in een paarse
volume, waardoor de tabberd met bijpassende
vleugel geschikter is voor mijter gekleed - de verenieen samenspel met een gingskleur van Quadrivium.
orkest.”
(www.shift040.nl)/

.

Materialenstrijd bij lustrum KOers

Oefenen in Chinese gevechtskunst
Zo’n vijftien deelnemers
zetten afgelopen zaterdag -letterlijk- de eerste
stappen in de Chinese
vechtkunst Xing Yi Quan.
De workshop in het
Studentensportcentrum
was een initiatief van
Eindhovense Studenten
Wushu Vereniging Qi Dao.
Wushu staat voor Chinese
gevechtskunst. Normaal
gesproken beoefenen de
leden vooral Tai Chi. Om
ook Xing Yi eens onder de
aandacht te brengen, hield
de vereniging een workshop. Naar verwachting
volgen er in 2009 nog
enkele workshops. Volgens
voorzitter Rob van Eijk
wordt Xing Yi nog weinig
in Nederland beoefend.
“Het is relatief onbekend.
Er zijn enkele leraren in de
Randstad. Om ook mensen
hier in de regio kennis te
laten maken met Xing Yi,
hebben we een leraar

Foto: Rien Meulman

gevraagd in Eindhoven
workshops te geven.”
Tussen een gevechtskunst
als Tai Chi en Xing Yi zitten
een aantal verschillen. Van
Eijk: “Bij Xing Yi maak je
explosieve, snelle bewegingen. Bovendien ligt de
nadruk bij partneroefeningen wat meer op zelfverdediging.”
De deelnemers hebben
tijdens de workshop onder
meer
met
stokken
geoefend. “Xing Yi heeft

haar oorsprong in het
speervechten. De bewegingen komen voort uit de
bewegingen die oorspronkelijk met een speer
werden uitgevoerd”, vertelt
Van Eijk./

.

De volgende Xing Yi-workshop is
op zaterdag 28 maart van 13.00
tot 17.00 uur. Voor meer informatie en inschrijven voor een
workshop, kijk op www.qidao.nl.

KOers, de studievereniging voor Construc tief Ontwerpers bij Bouwkunde, bestaat
dertig jaar en vierde dit vorige week met
verschillende activiteiten. De spelshow ‘De
strijd der materialen’ stond woensdag 26
november op het programma. Drie teams
gingen aan de slag met beton, staal en hout.
Zo werd er betonbingo gespeeld, moesten
de deelnemers houten puzzels maken (zie
foto) en geluidsfragmenten aan een bouw kundebegrip koppelen. Het geluid van
gekakel verwees bijvoorbeeld naar de insta -

biliteitvorm ‘kip’. Matéi Kevenaar van de
lustrumcommissie: “Binnen de faculteit
hebben docenten vaak onenigheid over
welk materiaal beter is. Vandaar deze
spelshow.” Een winnend materiaal kwam er
niet uit, maar wel een winnend team. ‘Hout’
won de strijd. Kevenaar: “Het is de vraag of
het helemaal eerlijk is gegaan. Bij het
betonbingo deed iemand volgens mij alsof
‘ie bingo had. Maar, het gaat om de lol.”
Er deden zo’n 65 deelnemers mee.
Foto: Rien Meulman

En hoe is het in Glasgow?

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.

Voor mijn master architectuur had ik de mogelijkheid om een semester
in Glasgow te gaan
studeren. Glasgow is als
tweede stad van de UK en
een erg levendige en

gezellige stad. Het is een
oudere handelsstad aan
de rivier de Clyde, maar
sinds de laatste twintig
jaar omgetoverd tot een
stad vol cultuur, pubs,
winkels, livemuziek,
voetbal en veel gezellige
en uitzonderlijk vriendelijke mensen. Als je
eenmaal het accent kunt
verstaan, pas je er helemaal tussen.
Ik doe een project met
twintig andere studenten
in een gemengde groep
stedenbouwers en architecten. Mijn medestudenten gaan dit jaar afstuderen, dus ons project is erg
groot en ambitieus. We
zijn bezig om een masterplan voor Glasgow voor
de komende vijftig jaar te
ontwikkelen. Zo halen we

alle auto’s uit het centrum
en overbruggen we de
snelweg door de stad. De
studie kost hier erg veel
tijd, terwijl het niveau van
de colleges en begeleidingen niet bepaald hoger
is. Doordat mijn project
zo uitgebreid is en zoveel
inhoud heeft en doordat
mijn medestudenten allemaal minstens één jaar
werkervaring hebben, is
het toch echt een uitdaging.
Naast deze studiedrukte
blijft er gelukkig genoeg
tijd over om met mijn
Schotse, internationale en
op bezoek komende
Nederlandse vrienden het
land te verkennen. Zo ben
ik onder andere naar Loch
Ness geweest, naar
Edinburgh, naar de

Highlands en de mooie
eilanden aan de westkust.
Als stedenbouwkundige
moest ik zeker ook het
dorpje New Lanark
bezoeken. Dit is een
schoolvoorbeeld van een
katoenfabriekeigenaar die
een heel dopje voor zijn
werknemers gebouwd
heeft met aandacht voor
educatie, gezondheid en
ontspanning.
Het is heel bijzonder om
op de campus tussen al
die internationale studenten te wonen. Ik kan “ik
hou van jou” in zo’n
vijftien talen zeggen,
schat ik. Elke vrijdagavond houden we dinnerparties, waarbij iemand
een feestje geeft volgens
de cultuur van zijn of
haar land. Op 5 december

is het natuurlijk mijn
beurt. Met boerenkool,
pepernoten, sinterklaasslingers, oranje kleding
en Hollandse muziek zal
ik iedereen eens laten
zien wat ons ‘wee’
(kleine) landje waard is.

Groetjes uit Glasgow en,
zoals de Glaswegians
zeggen: Cheers!

Kirsten Bekkers,
student Bouwkunde
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Beaujolais dit jaar zonder sigaartje
Een sigaartje zat er dit
jaar niet in, vanwege het
rookverbod. De Beaujolais Primeur smaakte er
niet minder door. De wijn
wordt traditioneel de
derde donderdag van
november voor het eerst
gedronken. Studentenverenigingen ESC, SSRE
en Demos vieren de
komst van de jonge wijn
elk jaar met een eigen
Beaujolaisavond.
Maar liefst 325 flessen zijn
er vrijdag 28 november bij
de wijnavond van dispuut
Meteoor van het ESC
doorheen gegaan. Tijn van
der Heijden, secretaris bij

Dispuut Meteoor van het ESC gooit traditioneel met lege
Beaujolaisflessen. Foto: Rien Meulman

het dispuut: “Er waren zo’n
150 studenten en reünisten
gekomen en er werd
behoorlijk gedronken. We

hadden 250 flessen, maar
die waren na drie uur op.
Daarom hebben we er nog
eens 75 bijgehaald.” Het

ESC had als thema ‘Ze
Frenchmen are comming,
start ze winebottle bomming!’. Het decor was
Frans ingericht, met een
Eiffeltoren, boulangerie en
campingtentje. De rekwisieten waren geen lang
leven beschoren. Traditioneel worden de lege flessen
stukgegooid op het decor.
Studentenvereniging
SSRE had zo’n honderd
studenten op de Beaujolaisavond op 20 november.
Met z’n allen dronken ze
221 wijnflessen à vijf euro
leeg. Vice-praeses Veerle
Crijns: “We hadden ruim
ingekocht, 250 flessen. Dat
was gelukkig net genoeg.

De resterende flessen
hebben we kunnen terugbrengen.” Bij SSRE geen
gegooi met flessen. “Het
gebeurde gewoon niet.
Bovendien hebben we ooit
sterren in de ruit gehad en
dat willen we niet meer.”
Bij Demos dronken circa
vijftig studenten ‘slechts’
48 flessen wijn op 28
november. De avond was
door reünisten georganiseerd. Studenten telden
zeven euro voor een fles
neer. Rick Worms, secretaris bij Demos: “We zijn
dit jaar voor wat duurdere
Beaujolais gegaan. We
hebben daar positieve
reacties op gekregen.”/

.

Ontwerp TU/e-studenten ‘te dominant’
Het kan verkeren in de
wereld van ProRail. Een
jury van de spoorwegvervoerder keurde vorige
week drie ontwerpen
voor een loopbrug over
perrons van studenten
van de technische universiteiten van Delft, Twente
en Eindhoven. De inzending van de TU/e eindigde als laatste omdat het
ontwerp ‘te dominant’
was.
Het juryoordeel leverde
verbazing op bij André van
Leth en Bas Driessen. De
studenten
Bouwkunde,
bezig met afstuderen aan
de TU/e, vonden hun idee

juist heel spannend. “De
opdracht was een tijdelijke
loopbrug te verzinnen die
perrons verbindt. De overspanning mocht maximaal
24 meter zijn. Aangezien
een treinstel 26 meter lang
is, hoefden we niet lang na
te denken. Je haalt de
stoelen eruit, zaagt de kopse kanten eraf en installeert de boel. Simpel,
logisch en uitdagend”,
aldus van Leth.
Tijdens de presentatie van
het TU/e-duo liet de jury
doorschemeren dat ze het
idee minder haalbaar vond.
En ‘te dominant’. Dus ging
de prijs aan hun neus
voorbij. Die kwam wel in

handen van twee studenten van de TU Delft. Hun
ontwerp ‘Rail by Rail’ was
het meest ‘creatief, innovatief en deskundig’, volgens
de jury. Deze inzending
werd beloond met vijfduizend euro en zal worden toegepast op het
station Venlo. Komende
jaren worden tientallen
treinstations
ingrijpend
verbouwd om deze beter
toegankelijk te maken voor
mensen met een lichamelijke beperking. Met de
flexibele loopbrug kan
ProRail de overlast tot een
minimum beperken.
Leth is een sportief verliezer,
maar
kan
een

Het ontwerp van de TU/e-studenten voor ProRail.

besmuikt
lachje
niet
onderdrukken. “Het winnende concept is simpel
vakwerk en niet vernieuwend. ProRail heeft de
kans gemist om het eigen

negatieve imago op te
krikken. Door een gewaagd
ontwerp te kiezen, hadden
ze kunnen laten zien dat ze
durf hebben.”/

.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn
dat: Taco Vader en Noud Speijcken (beiden zesdejaars Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Anniek den Hamer is
negentien jaar en mede schrijfster van het Sleutel gat. Ze komt oorspronke lijk uit Terneuzen; een
echte ‘Zeeuwse’ dus. Voor
het tweede jaar studeert ze
nu aan de TU/e, en wel
Biomedische Technologie.
Haar hobby’s zijn naar het
strand gaan, reizen, lezen
en borrelen. Verder doet ze
wel aan sport: squashen,
spinnen en dansen. Ze
heeft inderdaad een bij baantje bij Mise en Place.
Ze wil altijd eten in huis
hebben, maakt niet zoveel
uit wat. Deze editie van het
Sleutelgat wil ze graag op dragen aan haar vis op de
foto; deze is namelijk door
een tragisch ongeluk over leden .

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

Nou zeg, die stroomkabel
van de lamp hadden ze ook
wel eens kunnen weg werken; de jongens weten nu
al zeker dat deze kamer niet
van een student Werktuig bouwkunde of Elektro techniek is. Noud is ervan
overtuigd dat dit de kamer is
van een vrouw, de vissen
leven namelijk nog. Aan het
toetsenbord te zien, is dit de
kamer van een vijfdejaars
studente, voegt Taco
daaraan toe. Ze houdt in
ieder geval van de Méditer ranée, wat te zien is aan de
grotere foto’s aan de muur.
Taco vindt de foto’s aan de
muur een opvallend item van
de kamer en typisch iets voor

vrouwen. Noud gaat hier
tegenin, want hij heeft zelf
ook foto’s op zijn kamer
hangen. Taco ziet op de
andere foto Mise en Place
staan. De kans is groot dat ze
daar een bijbaantje heeft. Op
het memobord springen het
plaatje van de boeddha en de
diamanten magneten eruit;
ze is óf heel rijk óf heel nep,
grappen de jongens. De
Fokke&Sukke-cartoon is vast
van haar vriendje, die zal ze
namelijk wel hebben, denken
de mannen. Het intro-item
valt ook op, ze is intromama
geweest en dus actief lid bij
haar studievereniging. Bij de
vraag welke studie deze
studente zal doen, antwoor -

den de jongens; wat nou
studie? Deze dame gaat veel
liever op vakantie.
Uiteindelijk gokken ze erop
dat ze Bouwkunde studeert,
al ontstaat er enige twijfel
als ze de flyer van World
Press Photo zien liggen.
Misschien studeert ze toch
Industrial Design. Haar
hobby’s zullen in ieder geval
reizen en muziek luisteren
zijn, verder is ze geïnteres seerd in het boeddhisme.
Gamen doet ze in ieder geval
niet, daar is het te netjes
voor. Bovendien staat de
computer er maar een beetje
te verstoffen. Omdat ze van
reizen houdt en graag foto’s
maakt, zal ze altijd een

geheugenkaartje voor haar
digitale camera in huis
moeten hebben. Ook vissen voer mag niet ontbreken, als
ze haar vissen tenminste in
leven wil houden. Volgens
Taco heeft ze ook altijd haar
reisspullen klaarstaan om
onverwacht een weekendje
weg te kunnen gaan. Ze zal
altijd een handtas bij zich
hebben, ook al zien ze niet
veel tassen hangen in de
kamer. En een fototoestel. En
doet ze aan sport? Nee, daar
doet ze niet aan.

Oerkreet
“Jo! Zoek je iets nieuws?”
Zo word ik begroet als ik
een winkel binnenstap
waar ze volgens mij geen
tweedehands kleding
verkopen. Ik zoek naar de
juiste vorm voor een
respons op deze vraag.
“Dude, zie je dan niet dat
ik de shit gewoon even
aan het uitchecken ben
ofzo?”, hoor ik mezelf nog
net niet zeggen.
Uiteindelijk laat ik het
maar bij: “Ik kijk gewoon
even rond.”
“Hoe laat is het?” Met
deze vraag word ik op
straat door een onbekende
vrouw uit mijn concen tratie gehaald. Zoveel is
me inmiddels duidelijk; ze
heeft me een vraag gesteld.
Maar wat vroeg ze dan? In
mijn sensorisch geheugen
zoek ik naar de woorden
“Sorry”, “Mag ik je iets
vragen?” en “Weet je mis schien...”, maar dat heeft
ze niet gezegd. Ik kijk haar
verbaasd aan. “Hoe laat is
het?”, vraagt ze nog maals. Geïrriteerd geef ik
antwoord.
Thuis aangekomen zie ik
dat ik een nietszeggende
brief van de Belasting dienst heb ontvangen, met
een acceptgiro. Ik moet
blijkbaar betalen. Om de
oorzaak hiervan te achter halen, ben ik genoodzaakt
de BelastingTelefoon te
bellen. Maar aan de
andere kant van de lijn
begrijpen ze niet waarom
ik niet begrijp waar dat
bedrag vandaan komt. Ik
geef het op. Als ik inlog
om de acceptgiro te
betalen, zie ik dat dat
geen probleem is; mijn
lening is verhoogd van 0
naar 800 euro per maand.
Een verrassing van de IBgroep om te vieren dat ik
al vijf jaar studeer. Ach,
het komt over drie jaar
vast weer van pas als ik
een enorme boete krijg,
omdat ze me niet vertellen
dat ik mijn OV na acht jaar
moet inleveren. Het mag
dan slecht gesteld zijn
met het wiskundig inzicht
van recente schoolver laters; onze omgang met
de Nederlandse taal is in
mijn ervaring al jaren niet
best. Ik hoop dat de kwa liteit van het vak Neder lands niet zover is gedaald
als die van het vak wis kunde, maar ik ben voor de
zekerheid alvast begon nen met het oefenen van
mijn oerkreet.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica
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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: Linda Elshout / 26 / vijfdejaars Bouwkunde
Wanneer: sinds ‘n tijdje
Wat: zelfgemaakte foto
Waarom: “Vorig jaar augustus was ik met een
vriendin in Barcelona en daar hebben we een
soort Gaudi-tour gehouden. Dit is het gebouw
Casa Mila en specifiek het daklandschap. Het
mooie ervan is onder meer dat je erop kunt lopen.
Het is een appartementencomplex waarvan een
gedeelte bewoond wordt en een gedeelte een
museum is, inclusief het dak. De vormen die je
op het dak ziet, zijn een soort ‘beelden’ die allemaal een functie hebben. Sommige zijn schoorstenen, andere ventilatiekanalen en weer andere
bevatten trappen. De hoek waaronder je de
beelden ziet, is erg belangrijk: soms zie je de
gezichten ineens. Maar
er was ook meer dan
Gaudi in die week:
lekkere tapas gegeten en
de nodige sangria
soldaat gemaakt en deze
foto roept mooie herinneringen op aan deze
leuke vakantie.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘’s Heeren goedheid kent geen palen’.
Aldus Psalm 25, vers 4. Deze tekst was,
volgens een grapje onder gelovigen,
voor een ‘meelevende’ boer aanleiding
om alle palen uit zijn land te verwijderen: ‘dominee het ‘t zeid’. Streng
gelovige christenen maken soms
grapjes over de Schrift, zoals: ‘Hoe is
Methusalem aan zijn eind gekomen?’
Antwoord: ‘Hij is verdronken’.
Argument: optelling van alle in dat
Bijbelfragment genoemde levensduren
leiden precies tot aan de zondvloed.
Maar, over palen gesproken, het woord
‘paal’ in Psalm 25 betekent natuurlijk
‘grens’. In de uitdrukking ‘voor paal

staan’ is het woord, althans oorspronkelijk, niet een synoniem voor ‘de korte
achternaam’, het is eerder andersom,
maar het is kort voor ‘schandpaal’. In
plaats van ‘voor paal staan’ wordt ook de
uitdrukking ‘voor schut staan’ gebruikt;
dat is een verbastering van ‘verschut
gaan’, opgesloten worden.
Het leven is vol palen: er worden eerste
palen geslagen en mijlpalen bereikt, er
zijn palen boven water en palen onder
water. Het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal heeft 55
lemma’s (‘lemmata’ voor klassiekers)
voor het woord paal, waaronder de
betekenis van een 1(één) als cijfer voor
een proefwerk.
‘s Heeren goedheid mag dan geen palen
kennen, het TU-terrein kent ze wel. Er

zijn paaltjes met informatie over gas,
water of licht, houten paaltjes met ijzerdraad ertussen ter bescherming van
plantsoentjes en paaltjes met richtingsborden eraan. Er staan grauwe betonblokken tegen het parkeren en keurige
paaltjes met hetzelfde doel bij de noordingang. De gemeenste palen staan bij
fietspaden. Bedoeld, denk ik, om auto’s
tegen te houden, maar fietsers zouden
beter af zijn zonder deze obstakels; een
auto zie je wel aankomen, maar deze
paaltjes komen voor een argeloze fietser
onverhoeds te voorschijn. De gevaarlijkste staan op de volgende locaties:
twee stuks aan het noordeind van het
Limbopad, één aan de zuidkant van de
kruising van het gemeentelijke fietspad
met Den Dolech -die aan de noordkant

is weggehaald- en één bij de zuidingang
van het Quadriviumtunneltje - het heet
eigenlijk anders, maar niemand weet
dat nog. Over dat laatste paaltje wil ik
het hebben. Het ligt in de natuurlijke
curve voor een fietsster, die vanaf het
Dommelfietspad het tunneltje in wil.
Dat is allemaal tot daar aan toe, maar de
fietsster in kwestie was mijn vrouw, die
er bovenop knalde. Ze kwam er vanaf
met een geschaafde knie, een gekneusde pink en een lichte hersenschudding.
Ik ontsnapte ternauwernood aan de
weduwnaarsstatus; in tegenstelling tot
het paaltje, een zaak van ’s Heeren goedheid. Krengen van dingen zijn het.

