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Begroting 2009
uiterst krap
Het College van Bestuur heeft
voor het komend jaar een
sluitende begroting gepre-
senteerd, maar wel een die
uiterst krap bemeten is. 
Voor de post ‘onvoorziene
uitgaven’ is slechts vier
euroton uitgetrokken.

De ruimte om eventuele exploita-
tietekorten 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 geld-
stroom volgend jaar niet met vier
procent stijgt, wat niet on-
denkbaar is in deze economisch
moeilijke tijden, hebben we al
een probleem”, aldus
commissievoorzitter dr. Jos
Maubach. Toch heeft de commis-
sie de U-raad een positief advies
afgegeven, waar ook gehoor aan
werd gegeven. Maubach advi-
seerde 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 geld-
stroom naar NWO. Die overheve-
ling 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./.

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 stu-
denten. 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, coördi-
nator van het landelijk actie-
comité, laat weten dat er inmid-
dels 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 op-
levert.” Bas Gildemeijer, student
Bouwkunde, is ondanks zijn aan-
wezigheid niet faliekant tegen.
“Het zou kinderachtig zijn als je
studenten vanwege twee studie-
punten 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 aan-
sluiten, zijn welkom. We willen
echter geen massademonstratie.
We willen politici eerst met argu-
menten overreden.”/.
Lees meer over de harde knip op pagina 3.
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Cursor-redactie verhuist
naar Traverse
CCuurrssoorr,,  nniieeuuwwss  ddaatt
jjee  vvoollggtt……  mmaaaarr  bbeenn
jjee  oonnss  nnuu  ttoocchh  eevveenn
kkwwiijjtt??  DDaatt  kkaann
kkllooppppeenn::  wwee  ggaaaann
nnaammeelliijjkk  vveerrhhuuiizzeenn!!
OOpp  ddoonnddeerrddaagg  44
ddeecceemmbbeerr  vveerrllaaaatt
ddee  CCuurrssoorr--rreeddaaccttiiee
aallss  llaaaattssttee  bbeewwoonneerr
ddee  kkoouuddee  eenn  lleeggee
WW--hhaall,,  oomm  hhaaaarr
iinnttrreekk  ttee  nneemmeenn  oopp
ddee  eeeerrssttee  vveerrddiiee--
ppiinngg  vvaann  TTrraavveerrssee..
DDee  rreeddaaccttiieelleeddeenn
zziijjnn  vvaannaaff  ddoonnddeerr--
ddaagg  44  ddeecceemmbbeerr  ttee
vviinnddeenn  oopp  vvllooeerr  11  iinn
TTrraavveerrssee::
HHooooffddrreeddaacctteeuurr
HHaann  KKoonniinnggss::
TTrraavveerrssee  11..4422  
EEiinnddrreeddaacctteeuurr  BBrriiggiitt  SSppaann  eenn  ooppmmaaaakksstteerr  EEsstthheerr  VVaallkk::  TTrraavveerrssee  11..3322  
JJoouurrnnaalliisstteenn  MMoonniiqquuee  vvaann  ddee  VVeenn  eenn  TToomm  JJeelltteess::  TTrraavveerrssee  11..4433
JJoouurrnnaalliisstteenn  IIvvoo  JJoonnggssmmaa  eenn  JJuuddiitthh  vvaann  GGaaaall::  TTrraavveerrssee  11..4444

OOnnlliinnee  vveerrhhuuiizzeenn  wwee  nniieett::  wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr  iiss  eenn  bblliijjfftt  oonnss  vveerrttrroouuwwddee
aaddrreess..  JJee  kkuunntt  oonnss  ooookk  aallttiijjdd  bbeerreeiikkeenn  vviiaa  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll  ooff
tteelleeffoooonnnnuummmmeerr  004400--  224477  44002200..

Slaaples voor studenten
Feesten tot diep in de nacht,
colleges in de ochtend, tenta-
menstress… Het slaapritme van
studenten kan er danig door ver-
stoord 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”, advi-
seert hij. “Door slordig slaap-
gedrag vermindert de concen-
tratie, wordt het geheugen
zwakker en verminderen de pres-
taties. Het is een impopulaire
boodschap, maar je moet niet
verwachten dat je op maandag-
ochtend 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 immuun-
systeem, de lichaamstempe-
ratuur 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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DDe we weekeek vvanan/M/Mattijnattijn
Mattijn Schutte is masterstudent bij

Technische Wiskunde en gouverneur van
GEWIS-dispuut GELIMBO.

MMaaaannddaagg:: 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 feeste-
lijke carnavalszaal. 

DDiinnssddaagg:: ’s Ochtends gaan we verder met
de voorbereidingen. De tap wordt aange-
sloten, 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 tevoor-
schijn komt. Dit is GEWIS-prins Nicky I,
die zijn prinsenmedaille, scepter, muts en
cape krijgt en door iedereen wordt gefeli-
citeerd tijdens de naborrel. 

WWooeennssddaagg:: 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.

DDoonnddeerrddaagg:: Nadat ik wat uurtjes heb

kunnen bijslapen,
kan het gewone
leven weer
beginnen. 
’s Ochtends
het college
Bètadidactiek
van de lerare-
nopleiding 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. 

VVrriijjddaagg:: 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.

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 letter-
lijk ook muziek klonk, “maar
muziek is wel altijd een soort
vanzelfsprekendheid geweest.” 
Als achtjarige maakte Ypma
kennis met de viool. Aanvanke-
lijk met hulp van een enthou-
siaste 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 acht-
tiende, 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 studentenmuziekvereni-
ging 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 onderschei-
den. 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 symfonie-
orkest 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-lidmaat-
schap vanwege een al iets te
volle agenda, maakt hij tevens
officieel deel uit van het Philips
Symfonie Orkest, “één van de

beste amateurorkesten van
Nederland en misschien wel van
Europa.” Hoofdsponsor Philips
draagt er bovendien aan bij dat
het PSO dingen kan onder-
nemen die voor veel collega-
orkesten 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 Concert-
gebouw, 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 twin-
tigste 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 Quadri-
vium. “In het begin vond ik
vooral Mozart mooi en vond ik
veel stukken van moderne com-
ponisten 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 laat-
bloeierschap zit het met de
beleving van de muziek inmid-
dels 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 bege-
leiding, met muziek bezig zijn.
Ik speel in het orkest bewust de
tweede viool. Mijn ambities gaan
niet zo ver als bij sommige
anderen.” /.

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 samen-
gesteld uit de beste

musicerende studenten 
van ons land.

“Ik speel bewust de tweede viool”
MicMichhaëlaël YYpmpmaa
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Pinguïns protesteren tegen ijslounge
“Het was wel een
beetje fris, maar het
was vast lang niet zo
koud als in de ijs-
bar”, grapt Cyriel
Prinsen. De Bouw-
kundestudent
protesteerde afge-
lopen zaterdag met
twee DWARS-leden
in pinguïnpak bij de
Eindhovense uit-
gaansgelegenheid
De Drie Gezusters.

De Eindhovense af-
deling van DWARS, de
jongerenorganisatie
van GroenLinks, vindt
dat het energie-
verbruik van de ijs-
lounge bij het etablis-
sement 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 in-
gesteld naar het verbruik. De
jongerenorganisatie stelde
hierbij wel als voorwaarde dat er
binnen één maand duidelijkheid
zou moeten komen over het ener-
gieverbruik. Omdat er na een
maand volgens de Eindhovense

DWARS-leden geen reactie was
gekomen, voerden ze zaterdag-
avond 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 com-
penseren. We denken bijvoor-

beeld aan een dak met zonne-
panelen. 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.”/.

Acties tegen harde knip
lijken tevergeefs
Vervolg van voorpagina

In verschillende steden
demonstreerden studenten
dinsdag 2 december tegen de
harde knip die Onderwijs-
minister Ronald Plasterk
landelijk wil invoeren. Maar 
in de Tweede Kamer lijken de
kaarten geschud.

De actievoerende studenten zijn
bang dat ze een jaar studie-
vertraging zullen oplopen als ze
straks niet aan de masteroplei-
ding mogen beginnen doordat ze
enkele bachelorpunten missen.
Dit noodgedwongen nietsdoen
symboliseerden enige honder-
den studenten door samen stil te
gaan staan. Met handtekeningen
en acties in Den Haag willen ze
de Tweede-Kamerleden overtui-
gen 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-door-
stroommaster 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 voor-
lichting optimaal is, studenten
meer herkansingsmogelijk-
heden 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 makke-
lijk 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 duide-
lijkheid 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 gas-
mengsel niet wegstromen. De
stof heeft zich opgehoopt en er
ontstond een explosief mengsel
in de zuurkast. Directe mede-
werkers en de bedrijfshulpver-
lening 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 provi-
sorisch gerepareerd.”
De oorzaak van het dichtlaten of 
-doen van het kraantje is waar-
schijnlijk miscommunicatie
tussen een student en een mede-
werker geweest. De faculteit gaat
dit nog verder onderzoeken./.

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

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 moge-
lijk was. De commissie ant-
woordde 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 universi-
teiten, bleef in het midden.
Met het advies onder zijn arm
ging Plasterk in overleg met koe-
pelorganisaties VSNU en HBO-
raad, maar die hadden bij her-
haling 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 onafhan-
kelijke jury jaarlijks opleidingen
belonen die bijzondere en aan-
sprekende onderwijsprestaties
hebben geleverd. (HOP)/.
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In memoriam: Jac Gofers
MMaaaannddaagg  2244  nnoovveemmbbeerr  bbeerreeiikkttee  oonnss  hheett  ddrrooeevvee  bbeerriicchhtt  vvaann
hheett  pplloottssee  oovveerrlliijjddeenn  oopp  6655--jjaarriiggee  lleeeeffttiijjdd  vvaann  oonnzzee  oouudd--
mmeeddeewweerrkkeerr  JJaacc  GGooffeerrss..
JJaacc  wwaass  iinn  22000055  mmeett  vveerrvvrrooeeggdd  ppeennssiiooeenn  ggeeggaaaann,,  nnaa  eeeenn  
3355--jjaarriigg  ddiieennssttvveerrbbaanndd  bbiijj  ddee  GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee
TTeecchhnniisscchhee  DDiieennsstt  aallss  ggllaassiinnssttrruummeennttmmaakkeerr..  NNaa  eeeerrsstt  eeeenn
ttiieennttaall  jjaarreenn  ggeewweerrkktt  ttee  hheebbbbeenn  bbiijj  PPhhiilliippss,,  wwaaaarr  hhiijj  iinn  ddee
bbeeddrriijjffsssscchhooooll  ooppggeelleeiidd  wwaass  ttoott  ggllaassiinnssttrruummeennttmmaakkeerr,,  iiss  hhiijj
iinn  11997700  iinn  ddiieennsstt  ggeettrreeddeenn  bbiijj  ddee  ttooeennmmaalliiggee  CCeennttrraallee  
TTeecchhnniisscchhee  DDiieennsstt..  
JJaacc  ccoommbbiinneeeerrddee  eeeenn  oonnggeekkeennddee  ccrreeaattiivviitteeiitt,,  vvaakkmmaannsscchhaapp
eenn  lliieeffddee  vvoooorr  hheett  ggllaass  mmeett  eeeenn  iimmmmeerr  ggooeedd  hhuummeeuurr::  JJaacc  hhaadd
aallttiijjdd  ggooeeiiee  zziinn..  HHiijj  wwaass  eeeenn  ggeettaalleenntteeeerrdd  tteekkeennaaaarr::  eeeenn
aaaannttaall  ppeenntteekkeenniinnggeenn  vvaann  zziijjnn  hhaanndd  ssiieerrtt  nnoogg  aallttiijjdd  ddee  ggllaass--
iinnssttrruummeennttmmaakkeerriijj..  NNaa  zziijjnn  ppeennssiioonneerriinngg  kkwwaamm  hhiijj  nnoogg  mmeett
eenniiggee  rreeggeellmmaaaatt  llaannggss..  DDaann  vveerrtteellddee  hhiijj  eenntthhoouussiiaasstt  oovveerr  zziijjnn
ffiieettssttoocchhtteenn  mmeett  FFrraanncciieenn,,  zziijjnn  vvrroouuww,,  ddee  vvaakkaannttiieess  mmeett  zziijjnn
kkiinnddeerreenn  eenn  zziijjnn  ooooggaappppeell::  kklleeiinnzzoooonn  MMeeeess..
OOnnzzee  ggeeddaacchhtteenn  ggaaaann  uuiitt  nnaaaarr  zziijjnn  vvrroouuww,,  kkiinnddeerreenn  eenn
ffaammiilliieelleeddeenn..  WWiijj  wweennsseenn  hheenn  vveeeell  sstteerrkkttee  bbiijj  hheett  vveerrwweerrkkeenn
vvaann  ddiitt  eennoorrmmee  vveerrlliieess..

OOuudd--ccoolllleeggaa’’ss  GGTTDD

Mare - Universiteit Leiden

Lachen die kamasoetra
NNaa  ddee  bbiijjbbeell  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nnuummmmeerr  ttwweeee  oopp  ddee  lliijjsstt  vvaann
bbooeekkeenn  ddiiee  hheett  vvaaaakksstt  zziijjnn  tteerruugg  ttee  vviinnddeenn  oopp  hheett  nnaacchhtt--
kkaassttjjee  ((ooff  ddiissccrreeeett  eerriinn))::  ddee  kkaammaassooeettrraa,,  hheett  bbeekkeennddee
IInnddiiaassee  lliieeffddeesshhaannddbbooeekk..  DDee  LLeeiiddssee  SSaannsskkrriisstt  HHeerrmmaann
TTiieekkeenn  bbeewweeeerrtt  nnuu  ddaatt  wwee  aall  ddeecceennnniiaa  llaanngg  ddee  mmooeeiilliijjkkssttee
ssttaannddjjeess  pprroobbeerreenn  nnaa  ttee  ddooeenn  uuiitt  eeeenn  bbooeekk  ddaatt  eeiiggeennlliijjkk
bbeeddooeelldd  iiss  aallss  eeeenn  ppeerrssiiffllaaggee  oopp  eeeenn  IInnddiiaaaass  hhaannddbbooeekk
vvoooorr  hheett  kkoonniinnggsscchhaapp::  ddee  AArrtthhaasshhaassttrraa..  TTiieekkeenn  iinn  MMaarree::
““MMaaaarr  sstteell  jjee  vvoooorr,,  jjee  nneeeemmtt  hheett  hhaannddbbooeekk  vvaann  ddee  ssoollddaaaatt..
HHeett  ssllaaggvveelldd  wwoorrddtt  ddee  ssllaaaappkkaammeerr..  OOoorrllooggsswwoonnddeenn
wwoorrddeenn  nnaaggeellkkrraasssseenn..  EEnn  hheett  zzwwaaaarrdd  mmaagg  jjee  zzeellff  vveerrzziinn--
nneenn..  DDiiee  oommkkeerriinngg  zziiee  jjee  ooookk  iinn  ddee  kkaammaassooeettrraa  --  aalllleeeenn  vveeeell
ssuubbttiieelleerr..””

UT Nieuws - Universiteit Twente

Trainen met virtuele bobslee
DDee  vvaakkggrrooeepp  TTeecchhnniisscchhee  MMeecchhaanniiccaa  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt
TTwweennttee  ggaaaatt  oonnzzee  bboobbsslleeeeëërrss  iinn  22001100  hheellppeenn  oomm  iinn
VVaannccoouuvveerr  ttiijjddeennss  ddee  OOllyymmppiisscchhee  WWiinntteerrssppeelleenn  nnoogg
rraappppeerr  ddoooorr  ddee  aannggssttwweekkkkeennddee  iijjssggoooott  ttee  ggiieerreenn..  DDaatt  iinn
ooppddrraacchhtt  vvaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  BBoobbsslleeeebboonndd..  HHiieerrvvoooorr
wwoorrddtt  eeeenn  bboobbsslleeeessiimmuullaattoorr  ggeebboouuwwdd..  DDee  wweerrkkiinngg  vvaann  ddee
ssiimmuullaattoorr  iiss  vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  mmeett  ddiiee  vvaann  eeeenn  fflliigghhtt  ssiimmuu--
llaattoorr..  ZZee  kkuunnnneenn  eerrmmeeee  ttrraaiinneenn  oopp  eeeenn  vviirrttuueellee  bbaaaann  eenn
vvoollggeennss  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenntt  PPeetteerr  vvaann  ddeerr  HHooooggtt  mmooeett  hheett
uuiitteeiinnddeelliijjkk  lleeiiddeenn  ttoott  ddee  eeeerrssttee  ggoouuddeenn  ppllaakk  vvoooorr  eeeenn
NNeeddeerrllaannddss  bboobbsslleeeetteeaamm..  MMeett  ggppss--aappppaarraattuuuurr  eenn  eeeenn
llaasseerrssccaannnneerr  iiss  iinn  hheett  OOoosstteennrriijjkkssee  IIggllss  ddee  OOllyymmppiisscchhee
bbaaaann  aallddaaaarr  nnaauuwwkkeeuurriigg  ooppggeemmeetteenn  oomm  ddee  vviirrttuueellee  bbaaaann
zzoo  lleevveennsseecchhtt  mmooggeelliijjkk  nnaa  ttee  bboooottsseenn..  EEnnkkeellee  mmaaaannddeenn
vvoooorr  ddee  SSppeelleenn  mmooeett  ddee  ssiimmuullaattoorr  ggeebbrruuiikksskkllaaaarr  zziijjnn..

UK - Universiteit Groningen

Commotie na explosie in zuurkast
BBiijj  hheett  ddeessttiilllleerreenn  vvaann  hheett  oopplloossmmiiddddeell  TTHHFF  vvoonndd  bbiijj  ddee
GGrroonniinnggssee  aaffddeelliinngg  PPoollyymmeeeerrcchheemmiiee  eeeenn  ssppoonnttaannee
eexxpplloossiiee  ppllaaaattss  vvaann  eeeenn  zzuuuurrkkaasstt..  EEeenn  aannaalliisstt  ddiiee  oopp  ttwweeee
mmeetteerr  aaffssttaanndd  vvaann  ddee  kkaasstt  ssttoonndd,,  lliieepp  ttwweeeeddeeggrraaaaddss
bbrraannddwwoonnddeenn  oopp..  AAllss  hhiijj  zziijjnn  vveeiilliigghheeiiddsshhaannddsscchhooeenneenn  eenn
--bbrriill  nniieett  ggeeddrraaggeenn  hhaadd,,  hhaadd  hheett  aalllleemmaaaall  vveeeell  sslleecchhtteerr
kkuunnnneenn  uuiittppaakkkkeenn..  DDee  eexxpplloossiiee  zzeettttee  eeeenn  ggrroooottsscchheeeeppssee
hhuullppvveerrlleenniinnggssaaccttiiee  iinn  ggaanngg..  DDee  GGrroonniinnggssee  bbrraannddwweeeerr  eenn
aannddeerree  hhuullppddiieennsstteenn  rruukktteenn  mmaassssaaaall  uuiitt  eenn  eerr  wweerrddeenn
mmiilliittaaiirree  ssppeecciiaalliisstteenn  uuiitt  CCuulleemmbboorrgg  iinnggeesscchhaakkeelldd  oommddaatt
ddee  ddrreeiiggiinngg  vvaann  nnoogg  eeeenn  eexxpplloossiiee  nniieett  kkoonn  wwoorrddeenn  uuiittggee--
ssllootteenn..  OOvveerriiggeennss  bblliijjfftt  ddee  eexxaaccttee  oooorrzzaaaakk  vvaann  hheett  oonnggeelluukk
eeeenn  rraaaaddsseell,,  vvoollggeennss  GGeerrrriitt  tteenn  BBrriinnkkee,,  hhoooogglleerraaaarr
EExxppeerriimmeenntteellee  PPoollyymmeeeerrcchheemmiiee..

Resource - Wageningen Universiteit
Verbod nertsenfokkerijen 
dure zaak
HHeett  oonnmmiiddddeelllliijjkkee  vveerrbboodd  oomm  nneerrttsseenn  ttee  ffookkkkeenn  iinn
NNeeddeerrllaanndd,,  kkoosstt  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ssttaaaatt  mmaaaarr  lliieeffsstt  663399
mmiilljjooeenn  eeuurroo..  BBoouuww  jjee  hheett  iinn  1100  jjaaaarr  aaff,,  ddaann  bbeenn  jjee  nnoogg
aallttiijjdd  553366  mmiilljjooeenn  kkwwiijjtt..  DDiitt  ggeelldd  iiss  nnooddiigg  oomm  ddee  oonnddeerr--
nneemmeerrss  ttee  ccoommppeennsseerreenn..  HHooeevveeeell  vvaann  ddiiee  ffookkkkeerriijjeenn
hheebbbbeenn  wwee  ddaann  wweell  nniieett  iinn  ddiitt  llaanndd::  116644..  EEnn  hhooeevveeeell  ddiieerreenn
llooppeenn  ddaaaarr  ddaann  rroonndd::  990000..000000  mmooeeddeerrddiieerreenn  ddiiee  vviiaa  hhuunn
nnaakkoommeelliinnggeenn  jjaaaarrlliijjkkss  55  mmiilljjooeenn  ppeellzzeenn  pprroodduucceerreenn..  EEeenn
nneerrttsseennppeellss  kkoosstt  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  3311  eeuurroo..  DDaatt  iiss  55  eeuurroo
mmeeeerr  ddaann  44  jjaaaarr  ggeelleeddeenn..  HHooee  llaannggeerr  jjee  hheett  dduuss  llaaaatt
ddoooorrggaaaann,,  hhooee  dduuuurrddeerr  hheett  wwoorrddtt  oomm  eerr  ooooiitt  wweeeerr  vvaannaaff  ttee
kkoommeenn,,  bbeecciijjffeerrddee  hheett  WWaaggeenniinnggssee  oonnddeerrzzooeekkssbbuurreeaauu  LLEEII..
EEeerrddaaaaggss  wwoorrddtt  bbeesslliisstt  oovveerr  eeeenn  eevveennttuueeeell  vveerrbboodd..

Ublad- Universiteit Utrecht

IJskoud de grootste
JJaa,,  bbooyyss  wwiillll  bbee  bbooyyss..  EEnn  vviieerr  ssttuuddeenntteenn  DDiieerrggeenneeeesskkuunnddee
aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt  kkoonnddeenn  hheett  nniieett  llaatteenn  oomm  ddaatt
ttiijjddeennss  ddee  oonnvveerrwwaacchhttee  ssnneeeeuuwwpprreett  vvaann  eeiinndd  nnoovveemmbbeerr
nnoogg  eeeennss  ttee  bbeewwiijjzzeenn..  VVaann  ddee  vveerrssggeevvaalllleenn  ssnneeeeuuww  wwiisstteenn
zziijj  iinn  kkoorrttee  ttiijjdd  eeeenn  eennoorrmmee  ffaalllluuss  ttee  ffaabbrriieekkeenn  vvaann  eeeenn
kklleeiinnee  ttwweeee  mmeetteerr  hhoooogg..  IInn  hheett  UUbbllaadd  ppoosseerreenn  zzee  eerr  ttrroottss
nnaaaasstt..  ZZoouu  wweell  eeeennss  ddee  ggrroooottssttee  ppiieemmeell  vvaann  DDee  UUiitthhooff
kkuunnnneenn  zziijjnn,,  vveerrmmeellddtt  ddee  rreeddaaccttiiee..

Archieffoto: Bart van Overbeeke

Maximaal zeven promotieopleidingen à la Plasterk
Nederlandse universi-
teiten mogen allemaal
drie voorstellen indienen
voor een graduate school
waarin de promovendus
zelf zijn promotor en pro-
motieonderwerp mag
kiezen. 

Het was al bekend dat
OCW-minister Ronald
Plasterk met de graduate
schools wil experi-
menteren. 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) aan-
passen en die dan aan-
melden. Sterker nog: van
de drie voorstellen die een
universiteit indient, moet
er minimaal één interuni-
versitair zijn en de goed-
keuring 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 waar-
devolle landelijke onder-
zoeksscholen 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 momen-
teel hoger aangeschreven
dan het Amerikaanse,
stellen de promovendi. Een
Amerikaans systeem is dus
geen garantie voor hogere
kwaliteit. (HOP)/.

TU/e neemt deel aan uitwisseling met Brazilië
De uitwisseling van stu-
denten, promovendi en
staf tussen Braziliaanse
en Europese universi-
teiten bevorderen: dat is
het voornaamste doel van
Euro Brazilian Windows
(EBW), een consortium
van Europese en
Braziliaanse hoger-
onderwijsinstellingen.
Dr. Cees van der Geld van
de faculteit Werktuig-
bouwkunde, 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-samen-
werkingsprogramma
Erasmus Mundus External
Cooperation Window. 
De TU/e wordt vertegen-
woordigd door Cees van
der Geld, universitair
hoofddocent Proces-
technologie aan de facul-
teit Werktuigbouwkunde.
Hij werd hiervoor gevraagd
na zijn sabbatical aan de
Universidade Federal de
Santa Catarina in Floriano-
polis, in 2003. Van der
Geld ziet grote winst in
internationale uitwisse-
ling, zowel voor staf als per-
soneel: “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-studen-
ten in Florianopolis op

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, bijvoor-
beeld met een beurs voor
studenten, ook universi-
teiten als de onze aantrek-
kelijker 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 bestemmin-
gen als Brazilië. Bij de staf

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

Knopen
In Brazilië wordt het uit-
wisselingsprogramma
komende week verder in-
gevuld. Dat betekent dat
onder meer knopen
moeten worden door-
gehakt over zaken als selec-
tiecriteria, de verdeling van
geld en interessante vakge-
bieden. Voor zover Van der
Geld weet, doen binnen de
TU/e momenteel de facul-
teiten Werktuigbouw-
kunde 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./.

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 aan-
gekondigde convenant ‘duurzaam inkopen’ hoger onder-
wijs 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 resul-
taten. (HOP) 

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)
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Geen ontbijt meer voor ondernemers
Het Innovation Lab stopt
voorlopig met de ontbijt-
sessies voor ondernemers aan
de TU/e. Volgens een woord-
voerster tonen de faculteiten
weinig animo voor deze kennis-
making 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 buiten-
wereld was het in ieder geval wel
een succes.”

Volgens haar valt over de vorm te
praten, maar waren de ontbijt-
sessies erg praktisch voor onder-
nemers 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
midden- en kleinbedrijf.
Gemiddeld zitten vijftig onder-

nemers ’s ochtends aan tafel.
Bolkestein: “Na afloop volgt
meestal een rondgang langs op-
stellingen en laboratoria. Zo ont-
dekken de ondernemers welke
aansluiting er mogelijk is tussen
hun bedrijf en de universiteit.”
In overleg met de Brabant-
Zeeuwse Werkgeversvereniging
en de Limburgse Werkgevers-
vereniging levert het Innovation

Lab de thema’s aan voor de ont-
bijtsessies. De faculteiten op hun
beurt benaderen onderzoekers
en zorgen voor de ontvangst en
rondleiding. “Vooral zaken als
mobiliteit en logistieke pro-
blemen zijn populaire onder-
werpen bij ondernemers”, zegt
Bolkestein./.

ESI slaat nieuwe
richting in
Het Embedded Systems
Institute (ESI) wil veranderen
van een op individuele projec-
ten 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 samenwerkings-
verband 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 pro-
grammatisch instituut wordt in-
gegeven 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-

instituut te profileren. Als onder-
deel van de nieuwe koers heeft
het ESI een programma
Cooperative Embedded Intelli-
gence 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 optimis-
tisch 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 momen-
teel een stormachtige ontwik-
keling plaats”, zegt Brinksma.
“We verwachten er dan ook veel
van in de toekomst.”/.

““ZZiiee  ggiinnddss  kkoommtt  ddee  ssttoooommbboooott  uuiitt  SSppaannjjee  wweeeerr  aaaann..
HHiijj  ddrruukktt  oopp  eeeenn  kknnooppjjee  eenn  vvlliieeggtt  nnaaaarr  ddee  mmaaaann!!””  EEeenn
kklleeiinnee  ddaappppeerree  bbeezzooeekksstteerr  vvaann  hheett  ssiinntteerrkkllaaaassffeeeessttjjee
aaaann  ddee  TTUU//ee  ddrraaaaggtt  ddee  tteecchhnniieekk  dduuiiddeelliijjkk  aall  hhoooogg  iinn
hheett  vvaaaannddeell..  IInn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  hhaadd  zzee  zzoonnddaaggoocchhtteenndd
3300  nnoovveemmbbeerr  ddee  llaacchheerrss  oopp  hhaaaarr  hhaanndd  mmeett  hhaaaarr
oonnddeeuuggeennddee  lliieeddjjee..  OOff  zzee  hheettzzeellffddee  rriijjmmppjjee  zzoo  mmeetteeeenn,,
aallss  ddee  ggooeeddhheeiilliiggmmaann  zzeellff  ggeeaarrrriivveeeerrdd  wwaass,,  nnóógg  eeeenn
kkeeeerrttjjee  wwiillddee  zziinnggeenn??  NNeeee,,  ddaatt  ttoocchh  mmaaaarr  nniieett..
ZZoo’’nn  ttwweeeehhoonnddeerrddvviijjffttiigg  kkiinnddeerreenn  vvaann  TTUU//ee--mmeeddee--
wweerrkkeerrss,,  vvaann  ttwweeee  ttoott  eenn  mmeett  aacchhtt  jjaaaarr,,  kkwwaammeenn
zzoonnddaagg  nnaaaarr  hheett  ssiinntteerrkkllaaaassffeessttiijjnn  oopp  ddee  ccaammppuuss,,

ggeesspplliittsstt  iinn  eeeenn  oocchhtteenndd--  eenn  eeeenn  mmiiddddaaggzziittttiinngg..  
OOookk  ddee  ggooeeddhheeiilliiggmmaann  bblleeeekk  zziicchh  ggooeedd  bbeewwuusstt  vvaann
hheett  ffeeiitt  ddaatt  EEiinnddhhoovveenn  ‘‘lleeaaddiinngg  iinn  tteecchhnnoollooggyy’’  iiss  eenn
iinntteeggrreeeerrddee  ssppeecciiaaaall  vvoooorr  zziijjnn  bbeezzooeekk  aaaann  ddee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  eeeenn  hheeaaddsseett  iinn  zziijjnn  bbaaaarrdd..  DDeezzee  mmoocchhtt  ddee  ssiinntt
lleenneenn  vvaann  RRuuuudd  vvaann  VVlliieett,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  TTUU//ee--
ppeerrssoonneeeellssvveerreenniiggiinngg  ddiiee  hheett  ffeeeessttjjee  ttrraaddiittiieeggeettrroouuww
oorrggaanniisseeeerrddee..  ““VVoorriigg  jjaaaarr  zzaatt  eeeenn  mmiiccrrooffoooonn  vveerrssttoopptt
oonnddeerr  zziijjnn  bbaaaarrdd,,  mmaaaarr  ddaatt  lleevveerrddee  eennoorrmmee  rruuiiss  oopp
ddoooorrddaatt  ddiiee  bbaaaarrdd  eerrtteeggeennaaaann  sscchhuuuurrddee..  DDaaaarroomm  hheebb
iikk  mmiijjnn  hheeaaddsseett  mmaaaarr  mmeeeeggeebbrraacchhtt””,,  aalldduuss  VVaann  VVlliieett..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

SSSS iiii nnnn tttt ::::     ffffoooo llll llll oooo wwww iiii nnnn gggg     iiii nnnn     tttteeee cccchhhh nnnn oooo llll oooogggg yyyy

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 universi-
teitsraad. Belangrijke items
zijn het bindend studieadvies,
dat het College van Bestuur in
september wil invoeren, en de
‘harde knip’, waar Onderwijs-
minister 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 inzet-
ten. Ook de faculteitsraden
kiezen nieuwe studentleden.

Op de voorpagina van het regio-
katern 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 aan-
dacht 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 in-
voering van deze maatregel, is
onze boodschap. Niemand mag
er studievertraging door
oplopen. Als dat wordt gehono-
reerd, biedt dat het College van
Bestuur ook meer ruimte om de
maatregel op een coulante
manier in te richten.”
Volgens Geert-Jan Evers, ver-
trekkend 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 be-
studeren en bespreken hoe deze
maatregel, die er hoe dan ook
komt, zo gunstig mogelijk in-
gevoerd 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: “Gezel-
lig over iets
keuvelen
doen ze
graag bij

Groep-één.” Dit brengt Groep-
één 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 kandida-
tenlijst. “Nog niet zo lang geleden
hadden ze er een heel andere
mening over.”
De door het CvB
gewenste invoering
van het bindend stu-
dieadvies, waarmee
de U-raad eerder dit
jaar weigerde in te
stemmen, zal ook het
komend jaar een veel-
besproken onderwerp zijn. De
kwestie werd door het CvB voor-
gelegd aan de Geschillen-
commissie in Utrecht en is daar
vorige week donderdag behan-
deld. 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 studie-
rendement, niet de kans hebben
gekregen zich te bewijzen.
Groep-één vindt dat als je
uiteindelijk toch moet consta-
teren dat die projecten geen posi-
tief resultaat opleveren, je altijd
nog het BSA kunt invoeren. Nu

komt het gewoon te vroeg.”
Speciale aandacht vraagt Groep-
één 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, com-
municatie 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 dat-
ie 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 gezamen-
lijk 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 pro-
fileert en vindt dat de mede-
werkers 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 orga-
niseren. 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

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 af-
gebogen 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 opge-
bouwd 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.

Mobiele netwerken/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

Hij werd al diverse keren aange-
houden door politieagenten die

wilden weten wat hij uitspookte in
zijn groene busje met antenne en
camera op het dak. En ook de aan-

bieders 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 knel-
punten van mobiele netwerken in

beeld brengt. Kwakkernaat ontving
voor zijn promotieonderzoek in

oktober al de Netelcom Award van de
Nederlandse telecombranche.

‘Kookboek’ voor polypropyleen
Of het nou een plastic bloembak, een
kunststof kozijn of de behuizing van
een mobieltje is; ze komen ogenschijn-
lijk zo uit de mal rollen. Maar het maken
van kunststof voorwerpen is een com-
plex 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. Promoven-
dus Jan-Willem Housmans van Werk-
tuigbouwkunde 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 vezel-
spinnen 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 uit-
eindelijke structuur van het kunststof-
product, 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 toe-
gankelijk 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 opstel-
lingen gebruikte hij een reometer, dilato-
meter en capillaire reometer die ieder

fungeerden als een uitgeklede versie van
een spuitgietinstallatie. Hierdoor kon de
invloed van procescondities op de kristal-
lisatie van isotherm polypropyleen uit-
stekend 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 mate-
riaal op die stroming.”
Met de dilatometer, een PVT-opstelling,
wordt de dichtheid (V) gemeten van poly-
propyleen onder invloed van druk (P) en
temperatuur (T). En de capillaire reo-
meter, 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 kris-
tallisatieproces van polypropyleen. De
structuren van de kristallen vertellen hoe
polymeren op moleculair en micro-
scopisch niveau reageren op de proces-
condities. 
Een mooi voorbeeld van een structuur die
door stroming en sterke afkoeling ont-
staat, is de zogeheten shish-kebab.

“Gesmolten polymeren lijken net op een
bord spaghetti met slierten van verschil-
lende 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 kris-
tallen hierop en krijg je een soort spies
met schijven eromheen. Vandaar de
naam shish-kebab.”
De procescondities bij spuitgieten, folie-
blazen 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 mole-
cuulstructuur, de materiaalcompositie en
procescondities, en de microstructuur en
de resulterende eigenschappen onder-
zocht. 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 voor-
spellen 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

Maurice Kwakkernaat (links) en technicus Rainier van Dommele in het busje waarmee de metingen worden gedaan.
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BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeennttee  AAnnnnee  JJoooosstteenn  wwiillddee
ggrraaaagg  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann
hheerrbbeesstteemmmmiinngg  ddooeenn..  ““BBiijj  BBoouuwwkkuunnddee
bbeeddeennkk  jjee  jjee  eeiiggeenn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt..  JJee  iiddeeee
ggrrooeeiitt  ddoooorr  hheett  ttee  bbeesspprreekkeenn  iinn  hheett  aaffssttuuddeeeerr--
aatteelliieerr  vvaann  jjee  bbeeggeelleeiiddeerr..  DDaann  kkoommeenn  aallllee
aaffssttuuddeeeerrddeerrss  vvaann  jjee  bbeeggeelleeiiddeerr  ssaammeenn  eenn
wwoorrddtt  eerr  ggeeddiissccuussssiieeeerrdd  oovveerr  eellkkaaaarrss  ppllaannnneenn
eenn  oonnttwweerrppeenn..””  HHeett  ggeezzaammeennlliijjkk  tthheemmaa  vvaann
hhaaaarr  aaffssttuuddeeeerraatteelliieerr  wwaass  hhaavveennss..  DDuuss  ggiinngg
JJoooosstteenn  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  iinntteerreessssaanntt  ggeebboouuww
iinn  eeeenn  hhaavveennggeebbiieedd..  ZZee  vvoonndd  hheett  iinn
DDüüsssseellddoorrff::  ““EEeenn  oouudd  ggrraaaannvveerrwweerrkkiinnggss--
bbeeddrriijjff,,  mmeett  rreeuussaacchhttiiggee  ssiilloo’’ss..  IInn  hheett  hhooooffdd--
ggeebboouuww  zziitttteenn  nnuu  kkaannttoorreenn  eenn  aatteelliieerrss,,  mmaaaarr
ddee  ssiilloo’’ss  ssttaaaann  lleeeegg..  IIkk  hhaadd  eerr  mmeetteeeenn  wwaatt
mmeeee..””
EEeenn  TTUU//ee--pprroommoovveenndduuss  hhaadd  eeeenn  iinnggeenniieeuuss
mmooddeell  vvoooorr  ‘‘lleevveennssdduuuurrvvrriieennddeelliijjkkee  hheerr--
bbeesstteemmmmeenn’’  oonnttwwiikkkkeelldd..  DDiitt  mmooddeell  hheeeefftt
JJoooosstteenn  ggeebbrruuiikktt..  ““HHeett  hheellpptt  jjee  zzoo  dduuuurrzzaaaamm
mmooggeelliijjkk  eeeenn  nniieeuuwwee  bbeesstteemmmmiinngg  vvoooorr  hheett
ggeebboouuww  ttee  rreeaalliisseerreenn,,  mmeett  hheett  oooogg  oopp  hheett
vveerrlleeddeenn,,  hheett  hheeddeenn  eenn  ddee  ttooeekkoommsstt..””  JJoooosstteenn
bbrraacchhtt  eeeerrsstt  ddee  ‘‘wwaaaarrddeenn’’  vvaann  ddee  ssiilloo’’ss  iinn
kkaaaarrtt::  ““DDaatt  ggaaaatt  nniieett  aalllleeeenn  oomm  ddee  eeccoonnoo--
mmiisscchhee  wwaaaarrddee,,  mmaaaarr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ooookk  oomm  ddee
ssoocciiaallee  wwaaaarrddee,,  ddee  hhiissttoorriisscchhee  wwaaaarrddee  eenn  ddee
eeccoollooggiisscchhee  wwaaaarrddee..  DDee  kkuunnsstt  iiss  bbiijj  ddee  hheerr--
bbeesstteemmmmiinngg  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  rreekkeenniinngg  ttee

hhoouuddeenn  mmeett  ddiiee  wwaaaarrddeenn..””  
UUiitt  ddee  aannaallyyssee  bblleeeekk  ddaatt  ddee  ggrroottee,,  vveerrttiiccaallee
ggeevveellvvllaakkkkeenn  ddee  ssiilloo’’ss  bbiijjzzoonnddeerr  mmaaaakktteenn..
““HHeett  ddooeell  wwaass  dduuss  ddiiee  ttee  bbeewwaarreenn..””  OOookk  ddee
kkaappccoonnssttrruuccttiiee  eenn  ddee  ggrraaaannvveerrddeelleerr  oopp  ddee
zzoollddeerr  mmooeesstteenn  bbiijj  vvoooorrkkeeuurr  bbeewwaaaarrdd  bblliijjvveenn..
““DDoooorr  ddee  vveerrttiiccaallee  rruuiimmtteenn  lleeeenntt  hheett  ggeebboouuww
zziicchh  nniieett  vvoooorr  kkaannttoorreenn  ooff  wwoonniinnggeenn..  MMaaaarr
vvoooorr  eeeenn  mmuusseeuumm  iiss  hheett  wweell  ggeesscchhiikktt..””  
OOmmddaatt  mmooddee  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  bbeeddrriijjffssttaakk  iiss  iinn
DDüüsssseellddoorrff,,  bbeesslloooott  zzee  eeeenn  mmooddeemmuusseeuumm  ttee
oonnttwweerrppeenn..  OOpp  ddee  wwaannddeenn  vvaann  ddee  vviieerrkkaannttee
ssiilloo  kkwwaammeenn  ppllaatteeaauuss  vvoooorr  ddee  mmuusseeuumm--
ssttuukkkkeenn..  DDaaaarrtteeggeennoovveerr  uuiittsstteekkeennddee
bbaallkkoonnss,,  wwaaaarroopp  bbeezzooeekkeerrss  kkuunnnneenn  ssttaaaann  oomm
ddee  ssttuukkkkeenn  ttee  bbeekkiijjkkeenn..  ZZoo  bblleeeeff  ddee  vveerrttiiccaallee
rruuiimmttee  ooppttiimmaaaall  bbeewwaaaarrdd..  
JJoooosstteenn  hhaadd  dduuiiddeelliijjkk  oooogg  vvoooorr  ddee  hhiissttoorriiee  vvaann
hheett  ggeebboouuww..  MMaaaarr  hhooee  hhiieelldd  zzee  rreekkeenniinngg  mmeett
ddee  ttooeekkoommsstt,,  zzooaallss  hheett  hheerrbbeesstteemmmmiinnggss--
mmooddeell  vvoooorrsscchhrriijjfftt??  ““AAllllee  eelleemmeenntteenn  ddiiee  iikk
aaaann  hheett  ggeebboouuww  hheebb  ttooeeggeevvooeeggdd,,  zziijjnn  wweeeerr
mmaakkkkeelliijjkk  ttee  vveerrwwiijjddeerreenn..  OOookk  hheebb  iikk  ggooeedd  rree--
ccyycclleebbaarree  mmaatteerriiaalleenn  ggeebbrruuiikktt..  ZZoo  kkaann  hheett
ggeebboouuww  eeeennvvoouuddiigg  wwoorrddeenn  aaaannggeeppaasstt  aaaann  ddee
wweennsseenn  vvaann  ttooeekkoommssttiiggee  ggeebbrruuiikkeerrss..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

De antennes worden om beurten uit-
gelezen, in een zich herhalende
sequentie die in totaal minder dan een
milliseconde duurt. Snel uitlezen is
nodig, omdat het busje tijdens de meet-
sessie 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 nauwkeurig-
heid 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 gps-
systeem met aanvullend kompas, hoog-
temeter 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 opge-
leverd dat niet alleen prima metingen
doet, maar dat de resultaten vooral ook op
een inzichtelijke en aansprekende
manier presenteert. Daarnaast ontwik-
kelde de groep op basis van de metingen
een model dat het gedrag van de radio-
golven 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 bij-
voorbeeld de raad van bestuur van KPN.
Dat scheelt natuurlijk wel. Die top-
mensen 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.

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 veran-
dering zijn. Sinds de introductie van poly-
theen in jaren dertig van de vorige eeuw
en de opkomst van polypropyleen twintig
jaar later, heeft de productie van poly-
meren een hoge vlucht genomen.
Jaarlijks wordt wereldwijd ongeveer 250

miljoen kubieke meter plastic op de markt
gezet. Van pakfolie tot hightech toepas-
singen 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 gewor-
den. “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 polypro-
pylenes’.  Dit gebeurt om 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium.

Foto: Peter Spijker

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.

Onderzoek in het kort

Geld voor vermoeid mini-metaal
DDrr..iirr..  JJoohhaann  HHooeeffnnaaggeellss,,  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenntt  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee,,  kkrriijjggtt  ggeelldd
oomm  ttee  oonnddeerrzzooeekkeenn  ooff  kklleeiinneerree  mmeettaalleenn  bbaallkkjjeess  mmeeeerr  llaasstt  hheebbbbeenn  vvaann  vveerroouuddeerriinnggsseeffffeecctteenn
aallss  mmeettaaaallmmooeehheeiidd  ((wwaaaarrddoooorr  hheett  mmeettaaaall  kkaann  bbrreekkeenn))  ooff  kkrruuiipp  ((eeeenn  bblliijjvveennddee  vveerrvvoorrmmiinngg
vvaann  hheett  mmeettaaaall))..  DDee  ssttiicchhttiinngg  FFuunnddaammeenntteeeell  OOnnddeerrzzooeekk  ddeerr  MMaatteerriiee  ((FFOOMM))  eenn  hheett  MMaatteerriiaallss
iinnnnoovvaattiioonn  iinnssttiittuuttee  ((MM22ii))  hheebbbbeenn  hhiieerrvvoooorr  eeeenn  oonnddeerrzzooeekkssvvoooorrsstteell  vvaann  HHooeeffnnaaggeellss  ggeehhoo--
nnoorreeeerrdd  tteerr  wwaaaarrddee  vvaann  oonnggeevveeeerr  330000..000000  eeuurroo..  IInn  vveeeell  hhiigghhtteecchh--aappppaarraatteenn,,  zzooaallss  ddee  aaff--
ssttaannddssbbeeddiieenniinngg  vvaann  ddee  WWiiii--ssppeellccoommppuutteerr  eenn  mmiinniiaattuuuurrrroobboottjjeess,,  wwoorrddeenn  mmiinnuussccuullee
mmeettaalleenn  bbaallkkjjeess  ggeebbrruuiikktt,,  dduunnnneerr  ddaann  eeeenn  mmeennsseennhhaaaarr..  IInn  ddeezzee  ttooeeppaassssiinnggeenn  wwoorrddeenn  ddee
bbaallkkjjeess  oonnaaffggeebbrrookkeenn  vveerrvvoorrmmdd,,  mmeett  ddee  ggeennooeemmddee  vveerroouuddeerriinnggsseeffffeecctteenn  aallss  ggeevvoollgg..
HHooeeffnnaaggeellss  llaaaatt  wweetteenn  ddaatt  eerr  mmeett  ddaatt  ggeelldd  eeeenn  pprroommoovveenndduuss  wwoorrddtt  aaaannggeesstteelldd  ddiiee  zzaall  ggaaaann
oonnddeerrzzooeekkeenn  ooff  ddeezzee  oonngguunnssttiiggee  eeffffeecctteenn  eerrggeerr  wwoorrddeenn  nnaaaarrmmaattee  ddee  bbaallkkjjeess  kklleeiinneerr  zziijjnn..

Natuurkundesymposium Van der Waals
over energievraagstuk
HHeett  jjaaaarrlliijjkkssee  ssyymmppoossiiuumm  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  ‘‘JJ..DD..  vvaann  ddeerr  WWaaaallss’’  vvaann  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee  ((ddiinnssddaagg  1166  ddeecceemmbbeerr  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall))  iiss  ddiitt  jjaaaarr  ggeewwiijjdd  aaaann  hheett  eenneerrggiiee--
vvrraaaaggssttuukk..  DDiitt  oonnddeerrwweerrpp  kkrriijjggtt  vveeeell  aaaannddaacchhtt,,  mmaaaarr  wwaatt  iiss  ddee  ssttaanndd  vvaann  zzaakkeenn??  OOnnddeerr  ddee
nnooeemmeerr  ‘‘TThhee  ffuuttuurree  ooff  eenneerrggyy..  WWhhaatt  wwiillll  kkeeeepp  oouurr  lliigghhttss  oonn??’’  wwoorrddtt  ggeepprroobbeeeerrdd  hhiieerroovveerr
mmeeeerr  hheellddeerrhheeiidd  ttee  vveerrsscchhaaffffeenn..  HHeett  oocchhtteennddpprrooggrraammmmaa  bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn  vviieerrttaall  lleezziinnggeenn,,
wwaaaarriinn  ddee  oopplloossssiinngg  vvaann  hheett  eenneerrggiieevvrraaaaggssttuukk  vvaannuuiitt  tteecchhnniisscchh,,  eeccoonnoommiisscchh  eenn  ppoolliittiieekk
ppeerrssppeeccttiieeff  wwoorrddtt  bbeelliicchhtt..  
NNaa  ddee  lluunncchh  iiss  eerr  eeeenn  kkeeuuzzee  uuiitt  ddrriiee  wwoorrkksshhooppss::  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  vveerrzzoorrggtt  mmeett  SSoollllaanndd
SSoollaarr  eeeenn  wwoorrkksshhoopp  oovveerr  zzoonnnnee--eenneerrggiiee,,  HHeett  FFOOMM--iinnssttiittuuuutt  vvoooorr  ppllaassmmaaffyyssiiccaa  RRiijjnnhhuuiizzeenn
llaaaatt  ddee  bbeezzooeekkeerrss  kkeennnniissmmaakkeenn  mmeett  kkeerrnnffuussiiee,,  eenn  SShheellll  ggeeeefftt  eeeenn  iinnkkiijjkkjjee  iinn  hhaaaarr  ttooeekkoommsstt--
sscceennaarriioo’’ss..  IInn  eellkk  vvaann  ddee  wwoorrkksshhooppss  wwoorrddtt  vvaann  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  zzee  aaccttiieeff  mmeeee--
ddeennkkeenn  oovveerr  mmooggeelliijjkkee  oopplloossssiinnggeenn..
GGaa  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  oomm  iinn  ttee  sscchhrriijjvveenn  nnaaaarr::  wwwwww..vvddwwaaaallss..nnll//ssyymmppoossiiuumm..



EEeenn  gguurree  mmaaaannddaaggmmiiddddaagg  oopp  hheett  LLiimmbbooppaadd..
FFiieettsseerrss  ssllaalloommmmeenn  llaannggss  ssttuuddeenntteenn  ddiiee
hhaaaassttiigg  nnaaaarr  hheett  ssttaattiioonn  llooppeenn..  EErr  zziijjnn  nnoogg
eeeenn  ppaaaarr  mmiinnuutteenn  vvoooorr  ddee  ttrreeiinn  ooff  ddee  bbuuss
vveerrttrreekktt  rriicchhttiinngg  wwoooonnppllaaaattss..  VVeeeell  ssttuuddeenntteenn
rreeiizzeenn  ttiieenn  mmaaaall  ppeerr  wweeeekk  oopp  eenn  nneeeerr  vvaann
oouuddeerrlliijjkk  hhuuiiss  nnaaaarr  ddee  ccaammppuuss..  TTiieenn  uurreenn
rreeiissttiijjdd  ppeerr  wweeeekk  iiss  hheeeell  nnoorrmmaaaall..
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  RRoobbiinn  vvaann  MMaallddeegghheemm  iiss
nnoogg  llaannggeerr  oonnddeerrwweegg;;  eeeenn  eennkkeellttjjee  vvaann
DDiinntthheerr  nnaabbiijj  VVeegghheell,,  ttoott  VVeerrttiiggoo  dduuuurrtt
aannddeerrhhaallff  uuuurr..  DDee  eeeerrsstteejjaaaarrss  BBoouuwwkkuunnddee  iiss

ooppeennhhaarrttiigg  oovveerr  ddee  ttwwiijjffeell  ddiiee  hhiijj  hheeeefftt  bbiijj  zziijjnn
ssttuuddiieekkeeuuzzee..  ““BBoouuwwkkuunnddee  ssttuuddeerreenn  iinn
EEiinnddhhoovveenn  kkoosstt  vveeeell  mmeeeerr  ttiijjdd  ddaann  iikk  hhaadd
vveerrwwaacchhtt..  IIkk  ddooee  nnaauuwweelliijjkkss  mmeeeerr  ddaann
ssttuuddeerreenn,,  rreeiizzeenn  eenn  ssllaappeenn..  IIkk  bbeenn  lliidd  vvaann  ddee
ppllaaaattsseelliijjkkee  vvooeettbbaallvveerreenniiggiinngg  iinn  DDiinntthheerr,,
mmaaaarr  aallss  iikk  nneett  tthhuuiiss  bbeenn  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
oomm  zzeevveenn  uuuurr  ’’ss  aavvoonnddss,,  bbeenn  iikk  vvaaaakk  ttee  mmooee
oomm  nnaaaarr  ddee  ttrraaiinniinngg  vvaann  hhaallff  aacchhtt  ttee  ggaaaann..””
NNiieett  vvrreeeemmdd  ddaatt  VVaann  MMaallddeegghheemm  oopp  zzooeekk  iiss
nnaaaarr  eeeenn  kkaammeerr  iinn  hheett  cceennttrruumm  vvaann
EEiinnddhhoovveenn..  

OOookk  mmaasstteerrssttuuddeenntt  SShhrriinniiddhhii  NNaaggeesshh  hheeeefftt
ttee  wweeiinniigg  ttiijjdd  oomm  lliidd  ttee  wwoorrddeenn  vvaann  eeeenn  ssttuu--
ddeenntteennvveerreenniiggiinngg  oopp  ddee  TTUU//ee..  HHiijj  mmooeett  oopp  eenn
nneeeerr  nnaaaarr  vvaakkaannttiieeppaarrkk  ’’tt
WWoollffssvveenn  iinn  MMiieerrlloo..  DDaaaarr
wwoonneenn  ooookk  zziijjnn  aacchhtt  IInnddiiaaaassee
vvrriieennddeenn  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
vvaann  MMaanniippaall,,  aalllleenn  iinn  aaff--
wwaacchhttiinngg  vvaann  ddee  oopplleevveerriinngg
vvaann  ddee  ssppaacceebbooxxeenn  ddiiee  oopp  ddee
TTUU//ee--ccaammppuuss  zziijjnn  nneeeerrggeezzeett..
DDee  ssttuuddiiee  IInnffoorrmmaattiiccaa  vveerrggtt
vveeeell  ttiijjdd  eenn  NNaaggeesshh  nnooeemmtt  zziijjnn
lleevveenn  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  ‘‘mmiissee--
rraabbeell’’..  DDaatt  kkoommtt  oonnddeerr  aannddeerree
ddoooorr  hheett  ggeebbrreekk  aaaann  iinntteerrnneett
oopp  hheett  vvaakkaannttiieeppaarrkk..  DDee  hhuuiiss--
jjeess  wwaaaarr  zzee  mmeett  ttwweeee  ppeerrssoonneenn  iinn  wwoonneenn,,
vviinnddtt  hhiijj  pprriimmaa..  WWaannnneeeerr  hhiijj  eeiinnddeelliijjkk  iinn  eeeenn
ffeellbbeeggeeeerrddee  ssppaacceebbooxx  kkoommtt  ttee  wwoonneenn,,  zzuulllleenn
zziijjnn  oommssttaannddiigghheeddeenn  vveerrbbeetteerreenn,,  vveerrwwaacchhtt
hhiijj..  DDaatt  ggaaaatt  ddeezzee  mmaaaanndd  ggeebbeeuurreenn..

EErr  zziijjnn  ooookk  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  eeeenn  kkaammeerr  iinn
EEiinnddhhoovveenn  hheebbbbeenn,,  mmaaaarr  ttoocchh  ttrroouuww  bblliijjvveenn
aaaann  ddee  cclluubb  iinn  hhuunn  wwoooonnppllaaaattss..  ZZooaallss  RRoobb  ddee
HHeeuuss,,  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa..  TTwweeeemmaaaall  ppeerr  wweeeekk  ttrreeiinntt  hhiijj
nnaaaarr  TTiillbbuurrgg  oommddaatt  ddaaaarr  nnoogg  vveeeell  vvrriieennddeenn
wwoonneenn  eenn  oommddaatt  hhiijj  ddaaaarr  wweeddssttrriijjddeenn  ssppeeeelltt
mmeett  zziijjnn  hhoocckkeeyytteeaamm..  HHeett  eeeerrssttee  hhaallffjjaaaarr
ttrreeiinnddee  hhiijj  iieeddeerree  ddaagg  oopp  eenn  nneeeerr,,  mmaaaarr  oomm
rreeiissttiijjdd  ttee  ssppaarreenn  eenn  oomm  zziijjnn  bbaarrddiieennsstteenn  bbiijj
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  GGEEWWIISS  ttoott  hheett  eeiinnddee  vvaann  ddee

ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd  ttee  kkuunnnneenn  ddrraaaaiieenn,,  iiss  hhiijj  oopp
kkaammeerrss  ggeeggaaaann  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  NNuu  kkaann  hhiijj  ooookk
aaaann  zziijjnn  ccoonnddiittiiee  wweerrkkeenn  bbiijj  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm

vvaann  ddee  TTUU//ee..

SStteepphhaann  vvaann  ddeenn
HHaanneennbbeerrgg  eenn  RRoonn  oopp  hheett
VVeelldd  mmooeetteenn  eerr  nniieett  aaaann
ddeennkkeenn  oomm  iinn  EEiinnddhhoovveenn
ttee  ggaaaann  wwoonneenn..  DDaann  mmaaaarr
ttiieennmmaaaall  iinn  ddee  ttrreeiinn  nnaaaarr
BBooxxtteell  ((VVaann  ddeenn
HHaanneennbbeerrgg))  ooff  ttiieennmmaaaall
aannddeerrhhaallff  uuuurr  rreeiizzeenn  nnaaaarr
RRooeerrmmoonndd  ((OOpp  hheett  VVeelldd))..
BBeeiiddee  ddeerrddeejjaaaarrss
EElleekkttrrootteecchhnniieekk  zziijjnn  lliidd

vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  TThhoorr  mmeett  aallss  eenniiggee  ddooeell
kkoorrttiinngg  oopp  bbooeekkeenn..  EEeenn  kkaammeerr  iinn  EEiinnddhhoovveenn
nnooeemmeenn  zzee  ttee  dduuuurr..  ““ZZeekkeerr  332200  eeuurroo  wwaannnneeeerr
jjee  eennkkeellee  eeiisseenn  aaaann  jjee  kkaammeerr  hheebbtt..””
BBoovveennddiieenn  kkuunn  jjee  vvoollggeennss  hheenn  vveeeell  bbeetteerr  iinn
DDeenn  BBoosscchh  ooff  UUttrreecchhtt  uuiittggaaaann..  EEnn  ddaann  lliiggtt
BBooxxtteell  ooppeeeennss  lleekkkkeerr  cceennttrraaaall..

DDaatt  ppaapp  eenn  mmaamm  ddee  wwaass  ddooeenn  eenn  kkookkeenn  iiss  ooookk
wweell  zzoo  pprreettttiigg..  DDaatt  iiss  ooookk  ddee  rreeddeenn  wwaaaarroomm
EElliieenn  EEnnggeellss  ddee  ttiieenn  uurreenn  rreeiissttiijjdd  ppeerr  wweeeekk
vvoooorr  lliieeff  nneeeemmtt..  DDee  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  iiss  lliidd  vvaann
PPrroottaaggoorraass,,  ooookk  oomm  ddee  bbooeekkeennkkoorrttiinngg..  ZZee
ggaaaatt  wweell  nnaaaarr  ddee  ffeeeesstteenn  ddiiee  ddee  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  oorrggaanniisseeeerrtt..
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‘The place to be’ van de TU/e-student

De TU/e kent bijna honderd verschillende
verenigingen. Studenten hebben de keuze
uit tien gezelligheidsverenigingen, een
dozijn cultuurverenigingen, acht interna-
tionale 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 bij-
voorbeeld 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 stu-
denten 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, frisbee-
vereniging Vertigo, oprichtingsdatum 28
oktober 2008, heeft 21 leden.
De grote deelname aan studieverenigingen

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, project-
leider Eindhoven studentenstad binnen de
TU/e, ligt, gaat het cijfer voor thuis-
wonende 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

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 

Naar huis

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.
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de Bunker en gingen tenslotte op visite bij
een bewoonster van een spacebox op de
campus. 
Daar waren op dat moment ook twee inter-
nationale masterstudenten die nood-
gedwongen tijdelijk op het ‘t Wolfsven in
Mierlo bivakkeren. Het informele werk-
bezoek noemt Huiskamp zeker nuttig.
“Het is van belang dat alle partijen inzien
dat er iets moet gebeuren op huisvestings-
gebied. De acute problematiek voor de
Wolfsvenbewoners moet snel worden op-

gelost 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 tradi-

tionele sfeer, maar kan verande-
ren in ‘een door hightech

gedreven, op toekomst en
innovatie gerichte stad met

uitstekende stedelijke
voorzieningen en inter-
nationale 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 voor-
beelden op: “Vorig studie-
jaar 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 bad-
eendjes 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 Eindhoven-
se team in uniform tenue naar de GNSK
ging. Op de rode trui is aan de voorzijde
het woord Eindhoven in medailles afge-
drukt en onder de capuchon is de kam-
pioensbeker 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.”/.

““IIeeddeerr  jjaaaarr  zziijjnn  wweeeerr  aannddeerree  kkrrooeeggeenn
ppooppuullaaiirr””,,  zzeeggtt  vviijjffddeejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  IIrreennee  KKaammpp..  TTooeenn  zziijj  bbeeggoonn
mmeett  ssttuuddeerreenn,,  ggiinngg  zzee  ggrraaaagg  nnaaaarr  ddee  SSttuunntt,,
tteeggeennwwoooorrddiigg  ggaaaatt  zzee  lliieevveerr  nnaaaarr  SSppiijjkkeerr..
VVoorriigg  ccoolllleeggeejjaaaarr  wwaass
KKaammpp  bbeessttuuuurrsslliidd  vvaann
CCoommppoossiittuumm  eenn  hheeeefftt  
zzee  eeeenn  tteennttoooonnsstteelllliinngg
ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  oovveerr  ddee
ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  hheett
ssttuuddeenntteennlleevveenn  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  IInn  hhaaaarr
zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  iinnffoorrmmaattiiee  oonnttddeekkttee  zzee  ddaatt
hheett  uuiittggaaaannsslleevveenn  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ssttuuddeenntt  ffiikkssee  ggoollffbbeewweeggiinnggeenn  mmaaaakktt..
““TTeeggeennwwoooorrddiigg  iiss  SSttrraattuummsseeiinndd  ‘‘tthhee  ppllaaccee
ttoo  bbee’’,,  mmaaaarr  bbeeggiinn  jjaarreenn  nneeggeennttiigg  wwiillddeenn
ssttuuddeenntteenn  eerr  aabbssoolluuuutt  nniieett  ggeezziieenn  wwoorrddeenn..””
VVoollggeennss  KKaammpp  iiss  eerr  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ggeennooeegg  ttee
bbeelleevveenn  wwaatt  ssttaappppeenn  bbeettrreefftt,,  mmaaaarr  iiss  eerr  nnoogg
wweell  bbeehhooeeffttee  aaaann  mmeeeerr  eeeettccaaffééss  mmeett  ggeerree--
dduucceeeerrddee  ttaarriieevveenn..  ZZee  wweeeett  ddaatt  ddee
CCoonnnnaaiisssseeuurr  aaaann  ddee  KKlleeiinnee  BBeerrgg  eenn
SSppiijjkkeerr//TThhoommaass  oopp  SSttrraattuummsseeiinndd  ssttuuddeenn--
tteennmmeennuu’’ss  aaaannbbiieeddeenn  oopp  vveerrttoooonn  vvaann  eeeenn
ccoolllleeggeekkaaaarrtt..  KKaammpp  hheeeefftt  hheett  ggeevvooeell  ddaatt  eerr
eeeenn  ttooeennaammee  iiss  vvaann  ssoooorrttggeelliijjkkee  iinniittiiaa--
ttiieevveenn..  ““MMaaaarr  nnoogg  sstteeeeddss  ggaa  jjee  aallss
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntt  nniieett  ssnneell  eeeenn  hhaappjjee
eetteenn  iinn  ddee  ssttaadd,,  oommddaatt  jjee  ttoocchh  ggaauuww  eeeenn

hheeeell  bbeeddrraagg  kkwwiijjtt  bbeenntt..””
HHoorreeccaaoonnddeerrnneemmeerrss  mmeett  ccoommmmeerrcciieeeell
iinnzziicchhtt  hheebbbbeenn  ggeezzoorrggdd  vvoooorr  bbaannddeenn  mmeett
bbeeppaaaallddee  ssttuuddeenntteenn--  eenn  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinnggeenn..  DDee  SSttuunntt  ssppoonnssoorrtt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  hheett

EESSCC  eenn  SSaannttéé  hheeeefftt
ssppeecciiaallee  ffeeeessttjjeess  vvoooorr
BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  DDeemmooss..  
TThhoommaass//SSppiijjkkeerr  oonnttvviinngg
aaffggeellooppeenn  jjaaaarr  mmeenniigg
SSSSRREE--lliidd,,  BBeeddrriijjffss--
kkuunnddee--,,  BBoouuwwkkuunnddee  éénn

IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnnssttuuddeenntt..  BBeeddrriijjffsslleeiiddeerr  AAdd
AAbbeemm  vvaann  ddee  aaaann  eellkkaaaarr  vveerrbboonnddeenn  kkrrooeeggeenn
SSppiijjkkeerr,,  VViijjffttiieenn  eenn  TThhoommaass  vveerrtteelltt  ddaatt  hheett
mmeess  aaaann  ttwweeee  kkaanntteenn  ssnniijjddtt..  ““IIkk  nnooeemm  ggeeeenn
bbeeddrraaggeenn,,  mmaaaarr  vvoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  aaccttiivvii--
tteeiitteenn  ssppoonnssoorr  iikk  oopp  ppaasssseennddee  wwiijjzzee..  BBiijj  eeeenn
ccoocckkttaaiillwwoorrkksshhoopp  iiss  ddaatt  iinn  nnaattuurraa,,  vvoooorr  eeeenn
ssttuuddiieerreeiissjjee  iiss  ddaatt  iinn  eeuurroo’’ss..””  DDee  ccaaffééss
kkrriijjggeenn  iinn  rruuiill  ddaaaarrvvoooorr  rreeccllaammee  eenn
kkllaannddiizziiee..  ““WWiijj  ssttaaaann  ooppeenn  vvoooorr  aallllee  iiddeeeeëënn..
IIkk  ddeennkk  ddaatt  hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn  ddee  llaaaattssttee
ttiijjdd  lleeuukkeerr  iiss  ggeewwoorrddeenn..  MMoommeenntteeeell  bboouuwweenn
wwee  eeeenn  kkaarr  mmeett  ddaaaarroopp  eeeenn  ttaapp..  DDaaaarrmmeeee
wwiilllleenn  wwee  llaannggssrriijjddeenn  bbiijj  ssttuuddeenntteennaaccttiivvii--
tteeiitteenn  iinn  hheeeell  ddee  ssttaadd..  OOpp  ddee  zziijjkkaanntt  kkoommeenn
ssttiicckkeerrss  vvaann  SSSSRREE,,  TThhoommaass//SSppiijjkkeerr  eenn  ddee
bbrroouuwweerr  GGrroollsscchh..””

EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  ggrraaaagg  lliidd  vvaann
ssppoorrttcclluubbss,,  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn  ooff  aannddeerree
vveerreenniiggiinnggeenn..  SSlleecchhttss  zzeevveenn  pprroocceenntt  zziieett
ggeeeenn  eennkkeell  vvoooorrddeeeell  iinn  hheett  lliiddmmaaaattsscchhaapp  
vvaann  eeeenn  vveerreenniiggiinngg..  DDaatt  iiss  aaffggeezzeett  tteeggeenn  hheett
llaannddeelliijjkk  ggeemmiiddddeellddee  ((aacchhttttiieenn  pprroocceenntt))
ooppvvaalllleenndd..  
EErr  iiss  iinn  EEiinnddhhoovveenn  kkeeuuzzee  uuiitt  3388  ssppoorrttvveerreennii--
ggiinnggeenn,,  vvaann  aallppiinniissmmee  ttoott  zzwweeeeffvvlliieeggeenn..
AAllssooff  ddaatt  nnoogg  nniieett  ggeennooeegg  iiss,,  iiss  oonnllaannggss
VVeerrttiiggoo  ooppggeerriicchhtt..  DDee  ffrriissbbeeeeëërrss  ttrraaiinnddeenn  aall
llaannggeerr  oopp  hheett  TTeeMMaa--vveelldd,,  mmaaaarr  kklloopptteenn  vvoooorr

eeeenn  vveerrlliicchhtt  vveelldd  aaaann  bbiijj  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm..
DDaaaarr  wwaarreenn  zziijj  wweellkkoomm,,  mmiittss  eerr  ooffffiicciiëëllee
ssttaattuutteenn  eenn  eeeenn  iinnsscchhrriijjvviinngg  bbiijj  ddee  KKaammeerr  vvaann
KKoooopphhaannddeell  oovveerrlleeggdd  kkoonnddeenn  wwoorrddeenn..  OOpp  2299
ookkttoobbeerr  22000088  wwaass  hheett  aalllleemmaaaall  rroonndd  eenn  iiss  ddee
ffrriissbbeeeecclluubb  ggeebboorreenn..  
DDee  nnaaaamm  VVeerrttiiggoo  vveerrwwiijjsstt  nniieett  nnaaaarr  hheett
BBoouuwwkkuunnddee--ggeebboouuww,,  mmaaaarr  nnaaaarr  ddee  bbeetteekkeenniiss
iinn  hheett  LLaattiijjnn::  ddrraaaaiieenn..  HHeett  ddrraaaaii--eeffffeecctt  aaaann  ddee
sscchhiijjff  iiss  eeeenn  bbeessttaaaannssrreecchhtt  vvoooorr  ffrriissbbeeeeëënn..
SSeeccrreettaarriiss  BBaass  HHeerrmmaannss  vveerrtteelltt  ddaatt  ddee  lleeddeenn
bbiikkkkeellss  zziijjnn::  ““OOookk  bbiijj  kkoouudd  wweeeerr  kkoommeenn  eerr

ggeennooeegg  ppeerrssoonneenn  nnaaaarr  ddee  ttrraaiinniinngg..  WWee  zzuulllleenn
ooookk  ddee  hheellee  wwiinntteerr  bbuuiitteenn  ttrraaiinneenn..  OOnnzzee  2211
lleeddeenn  kkoommeenn  vvoooorraall  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  BBMMTT,,  mmaaaarr  wwee  hheebbbbeenn  ooookk
iieemmaanndd  vvaann  FFoonnttyyss..  IIeeddeerreeeenn  wwoooonntt  iinn
EEiinnddhhoovveenn..””
DDee  aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  VVeerrttiiggoo  bbeessttaaaann  vvoooorr  eeeenn
ddeeeell  uuiitt  hheett  bbeezzooeekkeenn  vvaann  ttooeerrnnooooiieenn  iinn
NNeeddeerrllaanndd  eenn  bbuuuurrllaannddeenn..  ““HHeett  ssttrreevveenn  iiss  oomm
nnaaaarr  BBrruuggggee  ooff  DDüüsssseellddoorrff  ttee  ggaaaann..  EErr  iiss  ooookk
ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  oomm  eeeenn  ttooeerrnnooooii  wwaatt  vveerrddeerr
wweegg  ttee  zzooeekkeenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  MMiillaaaann  ooff
BBaarrcceelloonnaa””,,  zzeeggtt  HHeerrmmaannss..  NNeett  aallss  ddee  mmeeeessttee
vveerreenniiggiinnggeenn  oorrggaanniisseeeerrtt  VVeerrttiiggoo  ooookk
ggeezzeelllliigghheeiiddssaaccttiivviitteeiitteenn..  IInn  ddee
ppllaannnniinngg  ssttaaaann  eeeenn  SSiinntteerrkkllaaaass--
aaccttiivviitteeiitt,,  eeeenn  nniieeuuwwjjaaaarrssaaccttiivviitteeiitt
eenn  nnoogg  eeeenn  aaccttiivviitteeiitt  iinn  ddee  lleennttee..

FFoottoocclluubb  DDeekkaattee  MMoouussaa  kkoommtt
iieeddeerree  ddiinnssddaagg  bbiijjeeeenn  vvoooorr  lleezziinn--
ggeenn,,  wweerrkkbbeesspprreekkiinnggeenn  ooff  hheett
oorrggaanniisseerreenn  vvaann  eexxppoossiittiieess  oopp
ggeebbiieedd  vvaann  ffiillmm  ooff  ffoottooggrraaffiiee..  ““EEeennss
iinn  ddee  zzoovveeeell  ttiijjdd  hheebbbbeenn  wwee  ooookk  eeeenn  ggeezzeelllliigg--
hheeiiddssaaccttiivviitteeiitt..  DDaann  ggaaaann  wwee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
llaasseerrggaammeenn,,  ppoooolleenn  ooff  kkaarraaookkee--zziinnggeenn..  DDaatt
ddooeenn  wwee  oomm  eellkkaaaarr  ooookk  oopp  eeeenn  aannddeerree  mmaanniieerr
ttee  lleerreenn  kkeennnneenn,,  zzooddaatt  jjee  bbiinnddiinngg  kkrriijjggtt
bbiinnnneenn  ddee  vveerreenniiggiinngg””,,  zzeeggtt  vvoooorrzziitttteerr  FFrraannss
vvaann  NNiisstteellrrooooiijj..
IInn  wweeeekkeennddeenn  zziijjnn  eerr  aaff  eenn  ttooee  aaccttiivviitteeiitteenn,,
zzooaallss  hheett  bbeezzooeekkeenn  vvaann  eeeenn  ffoottootteennttoooonn--
sstteelllliinngg  ooff  vvaakkbbeeuurrss..  OOnnllaannggss  ggiinngg  DDeekkaattee
MMoouussaa  nnaaaarr  nnaattuuuurrggeebbiieedd  ddee  RReeuusseellssee
MMooeerreenn  oomm  ffoottoo’’ss  ttee  mmaakkeenn..  VVaann  NNiisstteellrrooooiijj

vveerrtteelltt  ddaatt  eerr  ssiinnddss  eeeenn  aaaannttaall  jjaarreenn  wweeeerr  wwaatt
mmeeeerr  aaccttiieevvee  lleeddeenn  zziijjnn..  ““DDee  llaaaattssttee  ttiijjdd  zziijjnn
eerr  vvaaaakk  zzoo’’nn  vviijjffttiieenn  lleeddeenn  ppeerr  aavvoonndd
aaaannwweezziigg,,  vvoooorrhheeeenn  llaagg  ddaatt  rroonndd  ddee  nneeggeenn..””

MMoottoorrcclluubb  ddee  AAssffaalltthhaappppeerrttjjeess  nnooeemmtt
zziicchhzzeellff  eeeenn  ggeezzeelllliigghheeiiddssvveerreenniiggiinngg  wwaaaarrbbiijj
iieeddeerreeeenn  aaffffiinniitteeiitt  mmeett  mmoottoorreenn  hheeeefftt..  ““DDee
eeeenn  sslleeuutteelltt  eerr  ggrraaaagg  aaaann,,  ddee  aannddeerr  zzooeekktt  eeeenn
lleeuukk  ttoouurrmmaaaattjjee””,,  lleeggtt  vvoooorrzziitttteerr  JJaann  vvaann
IIeerrllaanndd  uuiitt..  ““EEllkkee  mmaaaanndd  hheebbbbeenn  wwiijj  eeeenn
cclluubbaavvoonndd  wwaaaarr  wwee  oovveerr  vvaann  aalllleess  bbiijjpprraatteenn..””
IInn  ddee  wwiinntteerr  oorrggaanniisseeeerrtt  EESSMMCC  bbiinnnneennaaccttiivvii--
tteeiitteenn  aallss  uuiitt  eetteenn  ggaaaann,,  kkaarrtteenn,,  ppaaiinnttbbaalllleenn

eenn  eeeenn  sslleeuutteellccuurrssuussjjee..
““VVoooorr  ddee  ‘‘ddiiee  hhaarrddss’’  ggaaaann
wwee  ddaann  ooookk  mmeett  ddee  mmoottoorr
‘‘wwiinntteerrkkaammppeerreenn’’..  IInn  hheett
mmoottoorrsseeiizzooeenn  ggaaaann  wwee,,
nnaaaasstt  ddee  ddiivveerrssee  ttoouurr--
ttoocchhtteenn,,  eeeenn  aaaannttaall  kkeeeerr
kkaammppeerreenn  iinn  hheett  bbuuii--
tteennllaanndd..  ZZeekkeerr  iinn  ddee  zzoommeerr
iiss  hheett  ggeezzeelllliigg  ddoooorr  ddiinnggeenn

aallss  eeeenn  bbaarrbbeeccuuee  ooff  aannddeerr  hhiillaarriisscchh  ssaammeenn
zziijjnn..””  
HHeett  bbeessttee  iiddeeee  vvaann  ddee  aaffggeellooppeenn  ttiijjdd  wwaass  ddee
ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  ddee  rriijjsscchhooooll
DDeekkkkeerr//MMeeuurrss..  HHiieerrddoooorr  kkaann  ddee  vveerreenniiggiinngg
lleeddeenn  aaaannttrreekkkkeenn  aall  vvoooorr  zzee  hheett  rriijjbbeewwiijjss  ooff
eeeenn  mmoottoorr  hheebbbbeenn..  ““NNaa  jjaarreenn  vvaann  ggeemmiiddddeelldd
nneeggeennttiigg  lleeddeenn  zziijjnn  wwee  vvoorriigg  jjaaaarr  iinn  ddee  lliifftt
ggeeggaaaann  eenn  ssttrreevveenn  wwee  bbiinnnneennkkoorrtt  ddee  hhoonnddeerrdd
vvoooorrbbiijj””,,  bbeesslluuiitt  VVaann  IIeerrllaanndd..

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

Naar de club

Naar de kroeg
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Zoek jij de ideale mix
van techniek    recht?

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.

Octrooigemachtigde m/v
in opleiding

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:

Ben jij een
High Potential?

www.dekortstewegnaardetop.nl

Partners van BestGraduates 2009

BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op donderdag 11 december diplo-
ma’s uit aan kandidaten die met goed
gevolg de tweejarige postgraduate oplei-
ding hebben afgerond. Zij verkrijgen
hiermee de graad van PDEng
(Professional Doctorate in Engineering). 
Kandidaten van de volgende opleidingen
krijgen hun diploma: Design and Tech-
nology of Instrumentation (DTI), Infor-
mation and Communication Technology
(ICT), Logistics Management Systems
(LMS) en Software Technology (ST).
Iedereen is welkom om deze diploma-
uitreiking 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 kies-
gerechtigde 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 ver-
meld 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 indivi-
duele 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 plaats-
vinden op maandag 12 en/of dinsdag 13
januari 2009. Heeft u vragen over uw
individuele pensioensituatie, waardeover-
dracht, 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 decem-
ber 2008 aanmelden en treft u tevens de
voorbereidingen aan voor het gesprek.

Promoties
Ir. J.J.H.M. Schoonus verdedigt op maan-
dag 8 december zijn proefschrift en stel-
lingen 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 pro-
moveert 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 commis-
sie. 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 pro-
motoren zijn prof.dr.ir. E.R. Fledderus en
prof.Dr.-Ing. T. Kürner.

Ir. J.W. Housmans verdedigt op woens-
dag 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 polypropyle-
nes’. Housmans promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De pro-
motor is prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

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

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 decem-
ber het glas te heffen.

Ronald Waterham, directeur van de
Dienst ICT
Peter Tijssen, directeur bedrijfsvoering
faculteit Wiskunde & Informatica

Symposium en afscheid
Na vanaf 1975 werkzaam te zijn geweest
bij de TU/e als stralingsfysicus en hoofd
Stralingsbeschermingsdienst, zal Chris J.
Huyskens begin volgend jaar zijn dienst-
verband met de TU/e afsluiten. Naast
zijn werkzaamheden bij de TU/e, waar-
onder 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 aanslui-
tend een afscheidsreceptie. Het symposi-
um 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 uni-
versiteit

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

Integrand het diepe in? Kies dan voor
een bestuursjaar bij Integrand
Eindhoven! 
Geïnteresseerd? Neem dan contact met
ons op! Je kunt ons bellen op 040-
2474316 of mailen naar
eindhoven@integrand.nl. Of loop
gewoon eens binnen bij onze vestiging
in het Hoofdgebouw 0.24.

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

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

(Advertenties)



English page /11
Cursor 4 december 2008

In short
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 uni-
versity, the Netherlands
and the Dutch, and
working in an inter-
cultural environment. 
The day is of course also
an opportunity for people
to meet other internatio-
nal 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. 

ABP consulting
hour at TU/e
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, repre-
sentatives 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.

Foreign Master students just surviving
Foreign Master students
on scholarships are often
forced to live at a sub-
sistence 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 Colom-
bian 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 scho-
larship 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 Groep-
één University Council re-
presentative, 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 Groep-
één 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 uni-
versity. 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 interna-
tional students are
unknown to us. We also
think that foreign students

can give us a fresh per-
spective 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

IInntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  DDuuttcchh  cchhiillddrreenn
cceelleebbrraatteedd  SStt..  NNiicchhoollaass’’  bbiirrtthhddaayy
aatt  aann  eeaarrllyy  ppaarrttyy  ffoorr  cchhiillddrreenn  ooff
TTUU//ee  ssttaaffff  llaasstt  SSuunnddaayy..
AAbboouutt  225500  cchhiillddrreenn  ooff  TTUU//ee
eemmppllooyyeeeess,,  iinn  tthhee  aaggee  ooff  ttwwoo  ttiillll
eeiigghhtt,,  ccaammee  ffoorr  SStt..  NNiicchhoollaass..  TThhiiss
DDuuttcchh  ttrraaddiittiioonn  iiss  hheelldd  oonn
DDeecceemmbbeerr  tthhee  55tthh..  AAllll  cchhiillddrreenn  ggeett
pprreesseennttss  ffrroomm  tthhee  ssaaiinntt  oonn  tthhaatt
ddaayy..

PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

PromoVE protects interests PhD candidates
PromoVE, the PhD can-
didate 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 auto-
matically 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 dif-
ficult 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 in-
frastructure 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 dif-
ficulties 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 can-
didates 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.
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/REC in 
Zwarte Doos
RReeaalliittyy--ttvv  eenn  hhoorrrroorr,,  ggeeccoommbbiinneeeerrdd
mmeett  hheett  ffoorrmmaatt  vvaann  ‘‘TThhee  BBllaaiirr
WWiittcchh’’--pprroojjeecctt,,  zzoo  vvaalltt  ‘‘[[RREECC]]’’  vvaann
rreeggiisssseeuurr  JJaauummee  BBaallaagguueerróó  hheett
bbeesstt  ttee  oommsscchhrriijjvveenn..  EEeenn  ttvv--ppllooeegg
vvaann  eeeenn  nnaacchhtteelliijjkkee  rreeaalliittyysshhooww
ggaaaatt  oopp  nnaaaarr  mmeennsseenn  ddiiee  ‘‘ss  nnaacchhttss
wweerrkkeenn..  VVaannnnaacchhtt  ggaaaann  pprreesseenn--
ttaattrriiccee  NNiiññaa  MMeeddeeiirrooss  eenn  hhaaaarr
ccaammeerraammaann  vvaann  hheett  pprrooggrraammmmaa
‘‘WWhheenn  yyoouu’’rree  aasslleeeepp’’  llaannggss  bbiijj  ddee
llookkaallee  bbrraannddwweeeerr..  NNaa  wwaatt  iinntteerr--
vviieewwss  mmeett  kkooffffiieeddrriinnkkeennddee  eenn  bbaass--
kkeettbbaalllleennddee  bbrraannddwweeeerrmmaannnneenn
mmooeetteenn  zzee  nnaaaarr  eeeenn  aappppaarrtteemmeenntt
oomm  eeeenn  vvrroouuww  ttee  bbeevvrriijjddeenn  ddiiee
zziicchhzzeellff  hheeeefftt  ooppggeessllootteenn..  ZZee  bblliijjkktt
bbeessmmeett  mmeett  eeeenn  vviirruuss  eenn  ddee  aauuttoorrii--
tteeiitteenn  bbeesslluuiitteenn  hheett  aappppaarrtteemmeenntteenn--
ccoommpplleexx  hheerrmmeettiisscchh  aaff  ttee  sslluuiitteenn..
WWiiee  bbiinnnneenn  iiss,,  wwaaaarroonnddeerr  ddee  
ttvv--ppllooeegg,,  mmooeett  zziicchhzzeellff  zziieenn  ttee
rreeddddeenn  aallss  ddee  hhoorrrroorr  bbeeggiinntt..  
44,,  99,,  1100  ddeecceemmbbeerr,,  2200..0000  uuuurr,,  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss..

/Blunders in 
de wetenschap
GGeejjuuiicchh  sstteeeegg  vvoorriigg  jjaaaarr  oopp  ttooeenn
ddrriiee  mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolliieerreenn  iinn
NNiijjmmeeggeenn  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerr  mmaaggiisscchh
vviieerrkkaanntt  hhaaddddeenn  ggeeccoonnssttrruueeeerrdd..
HHeett  AANNPP  nnaamm  hheett  bbeerriicchhtt  oovveerr  eenn
eeeenn  wweerreellddsseennssaattiiee  wwaass  ggeebboorreenn..
EEeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn  wwaass  hheett  aallwweeeerr
oovveerr,,  eeiiggeennlliijjkk  wwaass  hheett  zzeellffss  ggeeeenn
kkrraanntteennbbeerriicchhtt  wwaaaarrdd,,  zzeeiiddeenn  vveeeell
wwiisskkuunnddiiggeenn::  ddee  oopplloossssiinngg  ddeeuuggddee
nniieett..  AAllss  iieemmaanndd  mmeetteeeenn  ggooeedd  hhaadd
ggeekkeekkeenn,,  wwaass  oonnss  eeeenn  zzeeppeerrdd
ggeessppaaaarrdd  ggeebblleevveenn..  EEnn  zzoo  wwoorrddeenn
eellkk  jjaaaarr  wweeeerr  bblluunnddeerrss  ggeemmaaaakktt,,
wwaaaarr  wweetteennsscchhaappssjjoouurrnnaalliisstt  HHaannss
vvaann  MMaaaanneenn,,  wwiinnnnaaaarr  vvaann  ddee
EEuurreekkaapprriijjss  22000077  vvoooorr  wweetteenn--
sscchhaappssccoommmmuunniiccaattiiee,,  eeeenn  lleezziinngg
oovveerr  ggeeeefftt..  OOpp  zziijjnn  pprrooggrraammmmaa
ssttaaaann  vvoooorrbbeeeellddeenn  ggeennooeegg::  ddee
rraappppoorrttcciijjffeerrss  vvaann  EEiinnsstteeiinn,,  ddee
kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett  mmaannaaggeemmeenntt  iinn
ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn,,  ddee  hhoommeeoo--
ppaatthhiisscchhee  vveerrdduunnnniinnggeenn  vvaann
JJaaccqquueess  BBeenneevviissttee,,  wweelllliicchhtt  ddee
ccllaaiimm  vvaann  pprrooff..  BBuucckk  ddaatt  hhiijj  hheett
aaiiddss--pprroobblleeeemm  hhaadd  ooppggeelloosstt..  OOookk
tthheemmaa’’ss  aallss  zziitt  eerr  eeeenn  ppaattrroooonn  iinn  ddee
bblluunnddeerrss,,  eenn  zziijjnn  eerr  mmooggeelliijjkkhheeddeenn
oomm  ddee  kkaannss  eerroopp  ttee  vveerrkklleeiinneenn,,
bbrreennggtt  VVaann  MMaaaanneenn  tteerr  sspprraakkee..
WWooeennssddaagg  1100  ddeecceemmbbeerr,,  1111..4455  uuuurr,,
BBllaauuwwee  ZZaaaall,,  AAuuddiittoorriiuumm..  

/De magie van
de zijderoute
DDee  eeeerrssttee  tteekkeenneenn  vvaann  ddee  zziijjddee--
rroouuttee  ddaatteerreenn  vvaann  ddee  kkeeiizzeerr  vvaann  ddee
HHaann--ddyynnaassttiiee  ((220066  --  222200  vvoooorr
CChhrriissttuuss)),,  ddiiee  eeeenn  ggeezzaanntt  uuiittzzoonndd
nnaaaarr  CCeennttrraaaall--AAzziiëë  oomm  ttee  oonnddeerr--
zzooeekkeenn  ooff  eerr  mmiilliittaaiirree  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmooggeelliijjkk  wwaass  mmeett  aannddeerree
ppaarrttiijjeenn..  NNaa  eeeeuuwweenn  hheeeefftt  ddee  zziijjddee--
rroouuttee  iinn  CChhiinnaa  eeeenn  mmaaggiisscchhee  kkllaannkk
eenn  bbeetteekkeenniiss..  TTaalllloozzee  vveerrhhaalleenn  eenn
ffiillmmss  vveerrhhaalleenn  oovveerr  ddeezzee  hhaannddeellss--
rroouuttee  eenn  ooookk  MMaarrccoo  PPoolloo  zzoouu  vviiaa
ddeezzee  wweegg  nnaaaarr  CChhiinnaa  zziijjnn  ggeerreeiissdd..
IInn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  ddee  rreeiiss  vvaann  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  TThhoorr  nnaaaarr  CChhiinnaa,,  hhoouuddtt
BBaarrtt  DDeesssseeiinn,,  hhoooogglleerraaaarr  aaaann  ddee
ffaaccuulltteeiitt  TTaalleenn  eenn  CCuullttuurreenn  vvaann
ZZuuiidd--  eenn  OOoosstt--AAzziiëë  aaaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  GGeenntt,,  eeeenn  lleezziinngg
oovveerr  ddee  zziijjddeerroouuttee..  
WWooeennssddaagg  1100  ddeecceemmbbeerr,,  1111..4455  uuuurr,,
ccoolllleeggeezzaaaall  77,,  AAuuddiittoorriiuumm..  

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 toe-
gangsprijzen, 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 vervan-
gen als verzamelplaats van
mooie meiden en foute jongens.
Of mooie jongens en foute
meiden, zo u wilt. De melancho-
lische muziek van de bots-
autotent is vervangen door op-
zwepende, repeterende beats.
Hypnotiserend en bedwelmend.
Een groot carrousel van hun-
kerende heren en verleidelijke
dames, om elkaar heen kron-
kelend tijdens een lange, nach-
telijke marathon. Zinderend
zweten en zwijmelen. En voor
de dopingzondaars in het dans-
peloton meestal overtrokken
met een warme, roze gloed.
Soundgarden is het school-
voorbeeld 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 onweerstaan-
bare 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 belang-
stelling 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 Sound-
garden. “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 bijvoor-
beeld met de Lakedance strand-
feesten weten neer te zetten, te
vertalen naar een goed verzorgd
overdekt tuinfeest”, aldus Van
Pelt. 
Zwoel vertier voor paradijs-
vogels en passiebloemen dus in
het Klokgebouw dat voor de ge-
legenheid is omgetoverd tot een
subtropische tuin vol luxe
strandbedjes, palm- en olijf-
bomen. Een soort kruis-
bestuiving 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.

Wende kan alle registers aan
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

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 televisiepro-
gramma’s. Uiteraard ontbreken
optredens voor radio evenmin. 
Op haar palmares is recent de
Annie M.G. Schmidtprijs bij-
geschreven voor het theaterlied
‘De Wereld Beweegt’. Waarna ze
afgelopen september in het tv-
programma 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 ver-
wonderlijk dat de theatershow
WENDE nog een keer te gelde
wordt gemaakt. Van oktober tot
en met januari toert het dertig-
jarige 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 dertig-
jarige zangeres ergens middenin
haar programma. En met zulke
betoverende stembanden geef je
graag gehoor aan dat verzoek./.
Wende Snijders, zondag 7 december om
20.15 uur in het Frits Philips
Muziekcentrum. Toegang 22 euro.
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En hoe is het in Glasgow?

Voor mijn master archi-
tectuur had ik de moge-
lijkheid 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 vrien-
delijke mensen. Als je
eenmaal het accent kunt
verstaan, pas je er hele-
maal tussen. 
Ik doe een project met
twintig andere studenten
in een gemengde groep
stedenbouwers en archi-
tecten. Mijn medestuden-
ten gaan dit jaar afstude-
ren, dus ons project is erg
groot en ambitieus. We
zijn bezig om een master-
plan 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 begelei-
dingen niet bepaald hoger
is. Doordat mijn project
zo uitgebreid is en zoveel
inhoud heeft en doordat
mijn medestudenten al-
lemaal minstens één jaar
werkervaring hebben, is
het toch echt een uit-
daging. 
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 studen-
ten te wonen. Ik kan “ik
hou van jou” in zo’n
vijftien talen zeggen,
schat ik. Elke vrijdag-
avond houden we dinner-
parties, waarbij iemand
een feestje geeft volgens
de cultuur van zijn of
haar land. Op 5 december

is het natuurlijk mijn
beurt. Met boerenkool,
pepernoten, sinterklaas-
slingers, 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

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.

Materialenstrijd bij lustrum KOers

KKOOeerrss,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvoooorr  CCoonnssttrruucc--
ttiieeff  OOnnttwweerrppeerrss  bbiijj  BBoouuwwkkuunnddee,,  bbeessttaaaatt
ddeerrttiigg  jjaaaarr  eenn  vviieerrddee  ddiitt  vvoorriiggee  wweeeekk  mmeett
vveerrsscchhiilllleennddee  aaccttiivviitteeiitteenn..  DDee  ssppeellsshhooww  ‘‘DDee
ssttrriijjdd  ddeerr  mmaatteerriiaalleenn’’  ssttoonndd  wwooeennssddaagg  2266
nnoovveemmbbeerr  oopp  hheett  pprrooggrraammmmaa..  DDrriiee  tteeaammss
ggiinnggeenn  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  bbeettoonn,,  ssttaaaall  eenn  hhoouutt..
ZZoo  wweerrdd  eerr  bbeettoonnbbiinnggoo  ggeessppeeeelldd,,  mmooeesstteenn
ddee  ddeeeellnneemmeerrss  hhoouutteenn  ppuuzzzzeellss  mmaakkeenn  ((zziiee
ffoottoo))  eenn  ggeelluuiiddssffrraaggmmeenntteenn  aaaann  eeeenn  bboouuww--
kkuunnddeebbeeggrriipp  kkooppppeelleenn..  HHeett  ggeelluuiidd  vvaann
ggeekkaakkeell  vveerrwweeeess  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  nnaaaarr  ddee  iinnssttaa--

bbiilliitteeiittvvoorrmm  ‘‘kkiipp’’..  MMaattééii  KKeevveennaaaarr  vvaann  ddee
lluussttrruummccoommmmiissssiiee::  ““BBiinnnneenn  ddee  ffaaccuulltteeiitt
hheebbbbeenn  ddoocceenntteenn  vvaaaakk  oonneenniigghheeiidd  oovveerr
wweellkk  mmaatteerriiaaaall  bbeetteerr  iiss..  VVaannddaaaarr  ddeezzee
ssppeellsshhooww..””  EEeenn  wwiinnnneenndd  mmaatteerriiaaaall  kkwwaamm  eerr
nniieett  uuiitt,,  mmaaaarr  wweell  eeeenn  wwiinnnneenndd  tteeaamm..  ‘‘HHoouutt’’
wwoonn  ddee  ssttrriijjdd..  KKeevveennaaaarr::  ““HHeett  iiss  ddee  vvrraaaagg  ooff
hheett  hheelleemmaaaall  eeeerrlliijjkk  iiss  ggeeggaaaann..  BBiijj  hheett
bbeettoonnbbiinnggoo  ddeeeedd  iieemmaanndd  vvoollggeennss  mmiijj  aallssooff
‘‘iiee  bbiinnggoo  hhaadd..  MMaaaarr,,  hheett  ggaaaatt  oomm  ddee  llooll..””  
EErr  ddeeddeenn  zzoo’’nn  6655  ddeeeellnneemmeerrss  mmeeee..  
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

TU/e-student genomineerd voor
bobslee Olympische Spelen
TU/e-student en bob-
sleeër Arno Klaassen
heeft zich in Winterberg
in de viermansslee geno-
mineerd voor de
Olympische Spelen in
Vancouver in 2010. De
ploeg, waarbinnen
Klaassen remmer is,
werd afgelopen weekend
vierde tijdens deze
eerste wereldbekerwed-
strijd van het seizoen.

Verzekerd van Olympische
deelname is Klaassen nog
niet, maar het resultaat
haalt wel wat druk weg, laat
de Werktuigbouwkunde-
student weten vanuit
Altenberg, waar deze week
de volgende wereldbeker-
wedstrijd 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 viermans-
formatie nog één keer bij
de eerste tien van een
wereldbekerwedstrijd
moet eindigen. 
De kwalificatie voor de
Spelen is dus binnen hand-
bereik. Klaassen: “Nu is het
vooral zaak om in de eerste
startgroep te blijven. De

eerste tien ploegen op de
ranglijst van de wereld-
bekerwedstrijden, mogen
loten wie er tijdens de
volgende wereldbekerwed-
strijd als eerste de berg af
mag. En als eerste heb je
gewoon het beste ijs.”

Tweemansbob
Behalve Klaassen deed ook
oud-TU/e-student Bouw-
kunde Vincent Kortbeek
mee aan de wereldbeker-
wedstrijd 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 mee-
doen aan de Olympische
Spelen van 2014 in
Rusland./.

Sint brengt vleugel naar De Bunker 
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 ‘hulpsinter-
klazen’. En dan moet de
vereniging het instrument
ook nog een beetje delen.
Erik de Jong, oud-voor-
zitter van Quadrivium: “De
vleugel is met Bigband
Studentproof aangeschaft.
Het Universiteitsfonds
Eindhoven, de TU/e en
Studium Generale spron-
gen hierin financieel bij.
We hebben vier ruimtes in

De Bunker,
maar we had-
den maar drie
piano’s. Met
alle hulp heb-
ben we nu niet
zomaar een
vierde piano,
maar een heuse
vleugel.”
De vleugel is
van het merk
Kawai, type RX-3.
“Het is geen
Steinway, maar binnen ons
budget één van de langste
die we konden krijgen”,
aldus de Jong. Dat lange is
belangrijk voor de volle
klank van het instrument.
“Ook scheelt het fors in
volume, waardoor de
vleugel geschikter is voor
een samenspel met een
orkest.”

Met het eigen Sinter-
klazendweilorkest bracht
Quadrivium de nieuwe
aanwinst bij de studenten
onder de aandacht. Overi-
gens is Sinterklaas hierbij
traditioneel in een paarse
tabberd met bijpassende
mijter gekleed - de vereni-
gingskleur van Quadrivium.
(www.shift040.nl)/.

Oefenen in Chinese gevechtskunst
Zo’n vijftien deelnemers
zetten afgelopen zater-
dag -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 work-
shop. 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

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 bewegin-
gen. Bovendien ligt de
nadruk bij partneroefenin-
gen wat meer op zelfverde-
diging.”
De deelnemers hebben
tijdens de workshop onder
meer met stokken
geoefend. “Xing Yi heeft

haar oorsprong in het
speervechten. De bewe-
gingen komen voort uit de
bewegingen die oorspron-
kelijk 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 infor-
matie en inschrijven voor een
workshop, kijk op www.qidao.nl.

Foto: Rien Meulman

Foto: Rob Vanlaer      
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NNoouu  zzeegg,,  ddiiee  ssttrroooommkkaabbeell
vvaann  ddee  llaammpp  hhaaddddeenn  zzee  ooookk
wweell  eeeennss  kkuunnnneenn  wweegg--
wweerrkkeenn;;  ddee  jjoonnggeennss  wweetteenn  nnuu
aall  zzeekkeerr  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr  nniieett
vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntt  WWeerrkkttuuiigg--
bboouuwwkkuunnddee  ooff  EElleekkttrroo--
tteecchhnniieekk  iiss..  NNoouudd  iiss  eerrvvaann
oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  iiss
vvaann  eeeenn  vvrroouuww,,  ddee  vviisssseenn
lleevveenn  nnaammeelliijjkk  nnoogg..  AAaann  hheett
ttooeettsseennbboorrdd  ttee  zziieenn,,  iiss  ddiitt  ddee
kkaammeerr  vvaann  eeeenn  vviijjffddeejjaaaarrss
ssttuuddeennttee,,  vvooeeggtt  TTaaccoo
ddaaaarraaaann  ttooee..  ZZee  hhoouuddtt  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  vvaann  ddee  MMééddiitteerr--
rraannééee,,  wwaatt  ttee  zziieenn  iiss  aaaann  ddee
ggrrootteerree  ffoottoo’’ss  aaaann  ddee  mmuuuurr..
TTaaccoo  vviinnddtt  ddee  ffoottoo’’ss  aaaann  ddee
mmuuuurr  eeeenn  ooppvvaalllleenndd  iitteemm  vvaann
ddee  kkaammeerr  eenn  ttyyppiisscchh  iieettss  vvoooorr

vvrroouuwweenn..  NNoouudd  ggaaaatt  hhiieerr
tteeggeenniinn,,  wwaanntt  hhiijj  hheeeefftt  zzeellff
ooookk  ffoottoo’’ss  oopp  zziijjnn  kkaammeerr
hhaannggeenn..  TTaaccoo  zziieett  oopp  ddee
aannddeerree  ffoottoo  MMiissee  eenn  PPllaaccee
ssttaaaann..  DDee  kkaannss  iiss  ggrroooott  ddaatt  zzee
ddaaaarr  eeeenn  bbiijjbbaaaannttjjee  hheeeefftt..  OOpp
hheett  mmeemmoobboorrdd  sspprriinnggeenn  hheett
ppllaaaattjjee  vvaann  ddee  bbooeeddddhhaa  eenn  ddee
ddiiaammaanntteenn  mmaaggnneetteenn  eerruuiitt;;
zzee  iiss  óóff  hheeeell  rriijjkk  óóff  hheeeell  nneepp,,
ggrraappppeenn  ddee  jjoonnggeennss..  DDee
FFookkkkee&&SSuukkkkee--ccaarrttoooonn  iiss  vvaasstt
vvaann  hhaaaarr  vvrriieennddjjee,,  ddiiee  zzaall  zzee
nnaammeelliijjkk  wweell  hheebbbbeenn,,  ddeennkkeenn
ddee  mmaannnneenn..  HHeett  iinnttrroo--iitteemm
vvaalltt  ooookk  oopp,,  zzee  iiss  iinnttrroommaammaa
ggeewweeeesstt  eenn  dduuss  aaccttiieeff  lliidd  bbiijj
hhaaaarr  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg..  BBiijj  ddee
vvrraaaagg  wweellkkee  ssttuuddiiee  ddeezzee
ssttuuddeennttee  zzaall  ddooeenn,,  aannttwwoooorr--

ddeenn  ddee  jjoonnggeennss;;  wwaatt  nnoouu
ssttuuddiiee??  DDeezzee  ddaammee  ggaaaatt  vveeeell
lliieevveerr  oopp  vvaakkaannttiiee..
UUiitteeiinnddeelliijjkk  ggookkkkeenn  zzee  eerroopp
ddaatt  zzee  BBoouuwwkkuunnddee  ssttuuddeeeerrtt,,
aall  oonnttssttaaaatt  eerr  eenniiggee  ttwwiijjffeell
aallss  zzee  ddee  ffllyyeerr  vvaann  WWoorrlldd
PPrreessss  PPhhoottoo  zziieenn  lliiggggeenn..
MMiisssscchhiieenn  ssttuuddeeeerrtt  zzee  ttoocchh
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..  HHaaaarr
hhoobbbbyy’’ss  zzuulllleenn  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
rreeiizzeenn  eenn  mmuuzziieekk  lluuiisstteerreenn
zziijjnn,,  vveerrddeerr  iiss  zzee  ggeeïïnntteerreess--
sseeeerrdd  iinn  hheett  bbooeeddddhhiissmmee..
GGaammeenn  ddooeett  zzee  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
nniieett,,  ddaaaarr  iiss  hheett  ttee  nneettjjeess
vvoooorr..  BBoovveennddiieenn  ssttaaaatt  ddee
ccoommppuutteerr  eerr  mmaaaarr  eeeenn  bbeeeettjjee
ttee  vveerrssttooffffeenn..  OOmmddaatt  zzee  vvaann
rreeiizzeenn  hhoouuddtt  eenn  ggrraaaagg  ffoottoo’’ss
mmaaaakktt,,  zzaall  zzee  aallttiijjdd  eeeenn

ggeehheeuuggeennkkaaaarrttjjee  vvoooorr  hhaaaarr
ddiiggiittaallee  ccaammeerraa  iinn  hhuuiiss
mmooeetteenn  hheebbbbeenn..  OOookk  vviisssseenn--
vvooeerr  mmaagg  nniieett  oonnttbbrreekkeenn,,  aallss
zzee  hhaaaarr  vviisssseenn  tteennmmiinnssttee  iinn
lleevveenn  wwiill  hhoouuddeenn..  VVoollggeennss
TTaaccoo  hheeeefftt  zzee  ooookk  aallttiijjdd  hhaaaarr
rreeiissssppuulllleenn  kkllaaaarrssttaaaann  oomm
oonnvveerrwwaacchhtt  eeeenn  wweeeekkeennddjjee
wweegg  ttee  kkuunnnneenn  ggaaaann..  ZZee  zzaall
aallttiijjdd  eeeenn  hhaannddttaass  bbiijj  zziicchh
hheebbbbeenn,,  ooookk  aall  zziieenn  zzee  nniieett
vveeeell  ttaasssseenn  hhaannggeenn  iinn  ddee
kkaammeerr..  EEnn  eeeenn  ffoottoottooeesstteell..  EEnn
ddooeett  zzee  aaaann  ssppoorrtt??  NNeeee,,  ddaaaarr
ddooeett  zzee  nniieett  aaaann..

AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr  iiss
nneeggeennttiieenn  jjaaaarr  eenn  mmeeddee--
sscchhrriijjffsstteerr  vvaann  hheett  SSlleeuutteell--
ggaatt..  ZZee  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkee--
lliijjkk  uuiitt  TTeerrnneeuuzzeenn;;  eeeenn
eecchhttee  ‘‘ZZeeeeuuwwssee’’  dduuss..  VVoooorr
hheett  ttwweeeeddee  jjaaaarr  ssttuuddeeeerrtt  zzee
nnuu  aaaann  ddee  TTUU//ee,,  eenn  wweell
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee..
HHaaaarr  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  nnaaaarr  hheett
ssttrraanndd  ggaaaann,,  rreeiizzeenn,,  lleezzeenn
eenn  bboorrrreelleenn..  VVeerrddeerr  ddooeett  zzee
wweell  aaaann  ssppoorrtt::  ssqquuaasshheenn,,
ssppiinnnneenn  eenn  ddaannsseenn..  ZZee
hheeeefftt  iinnddeerrddaaaadd  eeeenn  bbiijj--
bbaaaannttjjee  bbiijj  MMiissee  eenn  PPllaaccee..
ZZee  wwiill  aallttiijjdd  eetteenn  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn,,  mmaaaakktt  nniieett  zzoovveeeell
uuiitt  wwaatt..  DDeezzee  eeddiittiiee  vvaann  hheett
SSlleeuutteellggaatt  wwiill  zzee  ggrraaaagg  oopp--
ddrraaggeenn  aaaann  hhaaaarr  vviiss  oopp  ddee
ffoottoo;;  ddeezzee  iiss  nnaammeelliijjkk  ddoooorr
eeeenn  ttrraaggiisscchh  oonnggeelluukk  oovveerr--
lleeddeenn..  

Het sleutelgat

OOeerrkkrreeeett
““JJoo!!  ZZooeekk  jjee  iieettss  nniieeuuwwss??””
ZZoo  wwoorrdd  iikk  bbeeggrrooeett  aallss  iikk
eeeenn  wwiinnkkeell  bbiinnnneennssttaapp
wwaaaarr  zzee  vvoollggeennss  mmiijj  ggeeeenn
ttwweeeeddeehhaannddss  kklleeddiinngg
vveerrkkooppeenn..  IIkk  zzooeekk  nnaaaarr  ddee
jjuuiissttee  vvoorrmm  vvoooorr  eeeenn
rreessppoonnss  oopp  ddeezzee  vvrraaaagg..
““DDuuddee,,  zziiee  jjee  ddaann  nniieett  ddaatt
iikk  ddee  sshhiitt  ggeewwoooonn  eevveenn
aaaann  hheett  uuiittcchheecckkeenn  bbeenn
ooffzzoo??””,,  hhoooorr  iikk  mmeezzeellff  nnoogg
nneett  nniieett  zzeeggggeenn..
UUiitteeiinnddeelliijjkk  llaaaatt  iikk  hheett
mmaaaarr  bbiijj::  ““IIkk  kkiijjkk  ggeewwoooonn
eevveenn  rroonndd..””
““HHooee  llaaaatt  iiss  hheett??””  MMeett
ddeezzee  vvrraaaagg  wwoorrdd  iikk  oopp
ssttrraaaatt  ddoooorr  eeeenn  oonnbbeekkeennddee
vvrroouuww  uuiitt  mmiijjnn  ccoonncceenn--
ttrraattiiee  ggeehhaaaalldd..  ZZoovveeeell  iiss
mmee  iinnmmiiddddeellss  dduuiiddeelliijjkk;;  zzee
hheeeefftt  mmee  eeeenn  vvrraaaagg  ggeesstteelldd..
MMaaaarr  wwaatt  vvrrooeegg  zzee  ddaann??  IInn
mmiijjnn  sseennssoorriisscchh  ggeehheeuuggeenn
zzooeekk  iikk  nnaaaarr  ddee  wwoooorrddeenn
““SSoorrrryy””,,  ““MMaagg  iikk  jjee  iieettss
vvrraaggeenn??””  eenn  ““WWeeeett  jjee  mmiiss--
sscchhiieenn......””,,  mmaaaarr  ddaatt  hheeeefftt
zzee  nniieett  ggeezzeeggdd..  IIkk  kkiijjkk  hhaaaarr
vveerrbbaaaassdd  aaaann..  ““HHooee  llaaaatt  iiss
hheett??””,,  vvrraaaaggtt  zzee  nnoogg--
mmaaaallss..  GGeeïïrrrriitteeeerrdd  ggeeeeff  iikk
aannttwwoooorrdd..
TThhuuiiss  aaaannggeekkoommeenn  zziiee  iikk
ddaatt  iikk  eeeenn  nniieettsszzeeggggeennddee
bbrriieeff  vvaann  ddee  BBeellaassttiinngg--
ddiieennsstt  hheebb  oonnttvvaannggeenn,,  mmeett
eeeenn  aacccceeppttggiirroo..  IIkk  mmooeett
bblliijjkkbbaaaarr  bbeettaalleenn..  OOmm  ddee
oooorrzzaaaakk  hhiieerrvvaann  ttee  aacchhtteerr--
hhaalleenn,,  bbeenn  iikk  ggeennooooddzzaaaakktt
ddee  BBeellaassttiinnggTTeelleeffoooonn  ttee
bbeelllleenn..  MMaaaarr  aaaann  ddee
aannddeerree  kkaanntt  vvaann  ddee  lliijjnn
bbeeggrriijjppeenn  zzee  nniieett  wwaaaarroomm
iikk  nniieett  bbeeggrriijjpp  wwaaaarr  ddaatt
bbeeddrraagg  vvaannddaaaann  kkoommtt..  IIkk
ggeeeeff  hheett  oopp..  AAllss  iikk  iinnlloogg
oomm  ddee  aacccceeppttggiirroo  ttee
bbeettaalleenn,,  zziiee  iikk  ddaatt  ddaatt
ggeeeenn  pprroobblleeeemm  iiss;;  mmiijjnn
lleenniinngg  iiss  vveerrhhooooggdd  vvaann  00
nnaaaarr  880000  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd..
EEeenn  vveerrrraassssiinngg  vvaann  ddee  IIBB--
ggrrooeepp  oomm  ttee  vviieerreenn  ddaatt  iikk
aall  vviijjff  jjaaaarr  ssttuuddeeeerr..  AAcchh,,
hheett  kkoommtt  oovveerr  ddrriiee  jjaaaarr
vvaasstt  wweeeerr  vvaann  ppaass  aallss  iikk
eeeenn  eennoorrmmee  bbooeettee  kkrriijjgg,,
oommddaatt  zzee  mmee  nniieett  vveerrtteelllleenn
ddaatt  iikk  mmiijjnn  OOVV  nnaa  aacchhtt  jjaaaarr
mmooeett  iinnlleevveerreenn..  HHeett  mmaagg
ddaann  sslleecchhtt  ggeesstteelldd  zziijjnn
mmeett  hheett  wwiisskkuunnddiigg  iinnzziicchhtt
vvaann  rreecceennttee  sscchhoooollvveerr--
llaatteerrss;;  oonnzzee  oommggaanngg  mmeett
ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ttaaaall  iiss  iinn
mmiijjnn  eerrvvaarriinngg  aall  jjaarreenn  nniieett
bbeesstt..  IIkk  hhoooopp  ddaatt  ddee  kkwwaa--
lliitteeiitt  vvaann  hheett  vvaakk  NNeeddeerr--
llaannddss  nniieett  zzoovveerr  iiss  ggeeddaaaalldd
aallss  ddiiee  vvaann  hheett  vvaakk  wwiiss--
kkuunnddee,,  mmaaaarr  iikk  bbeenn  vvoooorr  ddee
zzeekkeerrhheeiidd  aallvvaasstt  bbeeggoonn--
nneenn  mmeett  hheett  ooeeffeenneenn  vvaann
mmiijjnn  ooeerrkkrreeeett..  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

TTeekksstt::  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
eenn  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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

Ontwerp TU/e-studenten ‘te dominant’
Het kan verkeren in de
wereld van ProRail. Een
jury van de spoorweg-
vervoerder keurde vorige
week drie ontwerpen
voor een loopbrug over
perrons van studenten
van de technische univer-
siteiten van Delft, Twente
en Eindhoven. De inzen-
ding van de TU/e eindig-
de 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 over-
spanning 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 kop-
se kanten eraf en instal-
leert 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 studen-
ten van de TU Delft. Hun
ontwerp ‘Rail by Rail’ was
het meest ‘creatief, innova-
tief en deskundig’, volgens
de jury. Deze inzending
werd beloond met vijf-
duizend euro en zal wor-
den toegepast op het
station Venlo. Komende
jaren worden tientallen
treinstations ingrijpend
verbouwd om deze beter
toegankelijk te maken voor
mensen met een lichame-
lijke beperking. Met de
flexibele loopbrug kan
ProRail de overlast tot een
minimum beperken.
Leth is een sportief verlie-
zer, maar kan een

besmuikt lachje niet
onderdrukken. “Het win-
nende concept is simpel
vakwerk en niet vernieu-
wend. 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.”/.

Beaujolais dit jaar zonder sigaartje
Een sigaartje zat er dit
jaar niet in, vanwege het
rookverbod. De Beau-
jolais Primeur smaakte er
niet minder door. De wijn
wordt traditioneel de
derde donderdag van
november voor het eerst
gedronken. Studenten-
verenigingen 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

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 bom-
ming!’. Het decor was
Frans ingericht, met een
Eiffeltoren, boulangerie en
campingtentje. De rekwi-
sieten waren geen lang
leven beschoren. Traditio-
neel worden de lege flessen
stukgegooid op het decor. 
Studentenvereniging
SSRE had zo’n honderd
studenten op de Beaujo-
laisavond 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 terug-
brengen.” 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 georgani-
seerd. Studenten telden
zeven euro voor een fles
neer. Rick Worms, secre-
taris bij Demos: “We zijn
dit jaar voor wat duurdere
Beaujolais gegaan. We
hebben daar positieve
reacties op gekregen.”/.

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

Dispuut Meteoor van het ESC gooit traditioneel met lege
Beaujolaisflessen. Foto: Rien Meulman
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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 ver-
wijderen: ‘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 oorspron-
kelijk, 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 Woorden-
boek 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 ijzer-
draad ertussen ter bescherming van
plantsoentjes en paaltjes met richtings-
borden eraan. Er staan grauwe beton-
blokken tegen het parkeren en keurige
paaltjes met hetzelfde doel bij de noord-
ingang. 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 gevaar-
lijkste 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 gekneus-
de pink en een lichte hersenschudding.
Ik ontsnapte ternauwernood aan de
weduwnaarsstatus; in tegenstelling tot
het paaltje, een zaak van ’s Heeren goed-
heid. Krengen van dingen zijn het.

WWiiee:: Linda Elshout / 26 / vijfdejaars Bouwkunde
WWaannnneeeerr:: sinds ‘n tijdje
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “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 alle-
maal een functie hebben. Sommige zijn schoor-
stenen, 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 herin-
neringen op aan deze
leuke vakantie.”

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

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


