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College van Bestuur wint BSA-geschil

Bindend studieadvies vanaf
september 2009
Het College van Bestuur van de
TU/e heeft het geschil over de
invoering van het bindend
studieadvies (BSA) gewonnen.
De landelijke geschillencommissie verwerpt in haar uitspraak de bezwaren van de universiteitsraad, die in juli vorig
jaar tegen de invoering stemde. Het universiteitsbestuur
wil het BSA nu bij de start van
het komend collegejaar invoeren. De uitspraak kwam deze
week binnen bij de betrokken
partijen.
De geschillencommissie lijkt het
op alle punten oneens met de
bezwaren van de universiteitsraad. De raad was weliswaar niet
principieel tegen het BSA, maar
vond wel dat de invoering onvoldoende was gemotiveerd door
het universiteitsbestuur. Bovendien vond de raad de planning
voor de invoering te krap om nog
zorgvuldig te kunnen zijn.
Volgens de commissie blijkt
echter niet dat de startdatum
-september 2009- niet haalbaar
is. ‘De universiteitsraad heeft
niet nader gemotiveerd waarom
de termijn tot 1 september 2009
te kort zou zijn’, staat in de uitspraak te lezen.
De motivatie van het bestuur
voor de invoering van het BSA is
in orde wat de commissie betreft.
Ze verwijst daarvoor naar een
brief met argumenten van het
CvB, met daarin onder meer
gegevens van universiteiten die
al een BSA hebben.
“Het CvB is tevreden met de uitspraak. Er kan nu full speed
worden gewerkt aan het nemen
van de maatregelen die nodig
zijn om bij alle bacheloropleidingen te voldoen aan de randvoorwaarden voor invoering van
het BSA”, zegt woordvoerder
Peter van Dam. “Het CvB zet er
maximaal op in dat alle bachelor-

opleidingen tijdig aan die randvoorwaarden voldoen zodat het
BSA in september ook echt instellingsbreed kan worden ingevoerd. Mocht een opleiding
onverhoopt niet tijdig aan de
randvoorwaarden blijken te
kunnen voldoen, dan zal invoering van het BSA daar voor
bepaalde tijd worden opgeschort”, aldus Van Dam.
De universiteitsraad moest de
uitslag nog doornemen, en kon
geen reactie geven.“We moeten
dit goed gaan lezen en dan verder
kijken”, aldus vervangend raadvoorzitter dr. Jos Maubach. De
raad heeft zes weken de tijd om in
hoger beroep te gaan.

Voortgangscontract
Het geplande BSA bestaat uit
twee delen. Studenten die aan het
einde van het eerste inschrijvingsjaar niet de helft van de
studiepunten binnen hebben,
moeten de studie staken.
Studenten die wel de helft halen
(dertig ECTS), maar minder dan
veertig ECTS, moeten een
‘studievoortgangscontract’
tekenen. Daarin staat dat ze, als
ze aan het einde van het tweede
inschrijvingsjaar de propedeuse
nog niet gehaald hebben,
voorlopig niet verder mogen met
de studie tot ze de ontbrekende
p-onderdelen binnen hebben.
Overigens is dit geen contract in
juridische zin, maar meer een
‘teken van commitment’.
De grondslag voor de invoering
van het BSA ligt in de Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
Die geeft onderwijsinstellingen
het recht om studenten uit te
schrijven als het bestuur hen niet
geschikt acht voor de opleiding.
Voorwaarde is wel dat de studie
goed te doen is en dat er zorgvuldige regels voor zijn opgesteld./
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Euflex TopSelect is op zoek naar kandidaten voor de functie van
VOORZITTER van de UNIVERSITEITSRAAD TU/e
een constructief en diplomatiek onderhandelaar die zijn/haar
rol als voorzitter van de UR met flair en daadkracht vorm geeft.
Voor meer informatie: zie onze advertentie op pagina 6

ID opent het jaar met verlichte wensen
Eigenlijk mochten ze in verband met het vliegverkeer
niet opgelaten worden, de vijfhonderd wensballon nen die de faculteit Industrial Design had ingeslagen
om de nieuwjaarsborrel op te luisteren. Maar een
handjevol ID’ers liet donderdag 8 januari hun
ballonnen toch de lucht in zweven, wat een mooi
beeld opleverde tegen de winterse avondlucht.
De faculteit had de zogenaamde ‘sky lanterns’
gekocht om eens op een andere manier het nieuwe
jaar te starten -ballonnen met vriendelijke wensen
van ID’ers aan ID’ers- en om een van de nieuwe
thema’s te onderstrepen: i-lighting. “Symbolisch de
omgeving verlichten, daar ging het onder meer om”,
vertelt dr. Lucas Asselbergs van ID.

Maar het plan viel in het water toen bleek dat de
ballonnen in verband met de veiligheid van het vlieg verkeer niet de lucht in mochten. Volgens de
Bedrijfshulpverlening van de TU/e is het probleem
vooral dat ID de geplande ballonoplating te laat heeft
gemeld.
Te laat of niet, enkele ID’ers lieten hun wensen
donderdag toch opstijgen. “We hebben duidelijk
gecommuniceerd dat het niet mocht”, onderstreept
Asselbergs. En voor wie zich zorgen maakt over het
milieu: de lantaarns zijn biologisch afbreekbaar.

Foto: Bart van Overbeeke

Steeds meer promoties aan
Nederlandse universiteiten
Het aantal promoties aan
Nederlandse universiteiten,
ook aan de TU/e, blijft stijgen.
In 2007 ontvingen 3.229
mensen de doctorstitel. Dat
zijn er bijna honderd meer dan
in 2006.
Dat staat in het rapport ‘Kennis in
Kaart’, waarin het ministerie van
OCW jaarlijks het hoger onderwijs en onderzoek tegen het licht
houdt. De ambtenaren haalden
de aantallen promoties uit de
jaarverslagen van de Nederlandse universiteiten. De landelijke gegevens zijn niet uitgesplitst naar vakgebied. Ook meldt
OCW niet om hoeveel ‘buitenpromovendi’ het gaat: mensen
die een proefschrift schrijven,
terwijl ze niet in dienst van een
universiteit zijn.

Het
aantal
promoties
in
Nederland loopt al jaren gestaag
op. In het jaar 2000 rondden nog
maar 2.360 mensen hun proefschrift af.
Ook aan de TU/e is sprake van
een stijgende lijn. Tussen 2002
en 2008 steeg het aantal promoties met zo’n vijftig procent,
tot 191 promoties het afgelopen
jaar. Een kleine dip was er in
2006, toen het aantal promoties
ten opzichte van het jaar ervoor
zakte van 163 naar 148.

Koplopers
Scheikundige Technologie en
Technische Natuurkunde zijn,
weinig verrassend, al jarenlang
koplopers in het aantal promoties aan de TU/e. Van 2002 tot
2008 namen ze respectievelijk
gemiddeld 22 en 15 procent van

het totaal voor hun rekening.
Afgelopen jaar voerde, kijkend
naar de feitelijke aantallen,
echter een andere faculteit de lijst
aan: bij Elektrotechniek promoveerden 33 mensen, tegenover
respectievelijk 31 en 30 collega’s
bij de twee eerdergenoemde
faculteiten.
Verder is de opkomst van de relatief jonge faculteiten Biomedische
Technologie
en
Industrial Design duidelijk
zichtbaar, constateert beleidsmedewerker ir. Ernest Gerritsen hoewel ze in absolute aantallen
(respectievelijk 14 en 5 in 2008)
het gros van de andere faculteiten
moeten laten voorgaan./

.
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Cees Heijmans
“Zodra je die toga aantrekt, zit je in een andere rol”
Tekst: Monique van de Ven
Foto: Rien Meulman
Veel van de circa duizend promovendi die hem ‘hora est’
hoorden roepen, zullen vlak
daarvoor opgelucht hebben
ademgehaald toen ze Cees
Heijmans in vol ornaat en met
staf de zaal zagen betreden.
“Sommigen staan stijf van de
zenuwen”, weet hij. Deze
maand is Heijmans 25 jaar
pedel aan de TU/e.
Zijn kleinkinderen moeten
soms een beetje lachen om opa
in zijn jurk. Een kwart eeuw
draagt Heijmans (66) de pedellentoga al, gemiddeld eens per
week. Maar een gemakzuchtige
routine werd het nooit: “Zodra je
die toga aantrekt, zit je in een
andere rol. Dat statige gevoel
blijft heel bijzonder.”
Heijmans’ loopbaan aan de
TU/e begon in 1961. Als achttienjarige kwam hij hier om te
werken bij de Dienst Financiën

en Administratie van de (toen
nog) technische hogeschool.
Studeren was destijds geen vanzelfsprekendheid, vertelt hij.
“Ergens best jammer; met een
diploma had ik meer mogelijkheden gehad. Maar ach, je
hebt het toch niet slecht gedaan
als je hier ooit als jongste werknemer bent begonnen en met
schaal tien de universiteit weer
hebt kunnen verlaten.”
Na een kleine tien jaar verhuisde
Heijmans naar de Bouwkundefaculteit, waar hij bij de studentenadministratie en later de
financiële administratie werkte.
“In die beginjaren hadden we
eigenlijk niks, behalve een soort
koffiemolen waarmee je, door
eraan te zwengelen, kon
vermenigvuldigen of delen.”
Hij bleef tot zijn afscheid in
2001 aan de faculteit verbonden
als financieel beheerder. Verder
zat hij onder andere acht jaar in
de faculteitsraad, tien jaar in de
universiteitsraad en was hij
actief binnen de personeels-

vereniging en de (allang ter ziele
gegane) carnavalsvereniging De
Onderzuukers.
Maar veel mensen zullen Heijmans vooral (her)kennen in toga
en met staf. Als één van de zeven
pedellen bewaakt en stuurt hij
het protocol bij officiële academische plechtigheden: promoties, intreeredes, afscheidscolleges, de opening van het
academisch jaar, de diesviering
en (sinds twee jaar) de masterdiploma-uitreikingen.
De pedel moet niet alleen het
statige gevoel weten over te
brengen; ook zijn tred is belangrijk, zo leerde Heijmans een
kwart eeuw terug. “De pedel
bepaalt het tempo van de stoet.
Eén van de ergste dingen die je
kunnen overkomen, is dat je
groep een heel eind achterblijft.”
Heijmans kan zich nog goed
herinneren hoe nerveus hij was
tijdens zijn eerste promotieplechtigheid: “Ik liep recht
vooruit, durfde nauwelijks naar
links of naar rechts te kijken.
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Bovendien ben je toch altijd een
beetje bang dat je struikelt of de
staf laat vallen.” Heijmans overkwam het in die kwart eeuw overigens nooit. Wel merkte hij één
keer pas bij het verlaten van de
zaal dat hij zijn baret niet droeg.
“Een andere keer waren we vergeten iemands bul in de koker te
stoppen; die zijn we na de plechtigheid gaan nabrengen.”
Ook herinnert de pedel zich een
specifieke promotieplechtigheid
in de jaren tachtig. “Eén van de
stellingen van de promovendus
was: ‘Het enige recht van de
vrouw is het aanrecht’. Dat had
vooraf blijkbaar wat aandacht
gehad in de media, want op het
moment van zijn verdediging
zaten de dames met spandoeken
in de zaal.”
In 2001, op zestigjarige leeftijd,
ging Heijmans met pensioen een kersverse Koninklijke
onderscheiding op zijn jasje
gespeld. Daarmee eindigde na
41 jaar zijn dienstverband, maar
niet zijn band met de univer-

siteit. Zo bleef hij actief in het
IGO, het vakbondsoverleg,
waarmee Heijmans vorige
maand na 35 jaar stopte. In die
tijd stond hij regelmatig met
spandoeken op de barricades en
behartigde hij de belangen van
medewerkers die bijvoorbeeld te
maken kregen met een disciplinaire maatregel of ontslag.
Maar bovenal bleef hij in beeld
als pedel. Hoogtepunt was het
vijftigjarig bestaan van de TU/e,
waarbij hij een omvangrijk
cortège van hoogleraren aanvoerde, met koningin Beatrix in
zijn kielzog. “Dat was de eerste
keer dat we ons op die manier
buiten de campus vertoonden.
Erg indrukwekkend.” Zijn pedellencontract met Euflex loopt in
elk geval nog tot zijn zeventigste. Lachend: “Daar kan ik mooi
één of twee keer per jaar van op
vakantie. Maar ik zou het ook
blijven doen als ik er niets voor
kreeg. Het zijn toch vrolijke
momenten waarbij je als pedel
betrokken bent.”/

.

De week van/Hans
Hans Kuerten is universitair hoofddocent
in de sectie Procestechnologie van de
faculteit Werktuigbouwkunde.
Maandag: Zoals gebruikelijk begin ik de
week met zwemmen. Normaal is het op
maandagochtend al niet druk in het
zwembad, maar door de combinatie van
sneeuw en tentamens is er nu bijna helemaal niemand. Toch is het een prima
manier om de week te beginnen. Daarna
komt het werk weer op gang. Er zijn
tijdens de vakantie enkele verslagen binnengekomen die ik moet beoordelen.
Verder werk ik aan een voordracht die ik
binnenkort moet houden en praat ik wat
bij met collega’s en AIO’s.
Dinsdag: De dag begint met een bezoek
aan de tandarts voor de halfjaarlijkse
controle. Verder werk ik aan een opdracht
voor een nieuw vak dat binnenkort van
start gaat. Aan het eind van de middag is
de nieuwjaarsreceptie van de faculteit,

waarbij ook veel oud-medewerkers
aanwezig zijn.
Woensdag: Een geplande vergadering van
een klankbordgroep waarin ik zit, over de
overgang naar kwartielen, gaat niet door.
Daardoor heb ik tijd om aan een probleem
te werken dat al voor de vakantie gepland
was, maar toen bleef liggen. Vandaag komt
ook de laatste AIO die ik begeleid terug
van vakantie. ’s Avonds breek ik eindelijk
de kerstboom af die thuis nog stond.
Donderdag: Tijdens de vakantie is het referentencommentaar op een artikel van een
AIO en mij gekomen. Ik doe een deel van
de dag werk voor de volgende versie van
dit artikel. Verder zijn er een paar vragen
van studenten over het eerstejaarsvak
waarvan aanstaande maandag het
tentamen is.
Vrijdag: Een AIO die volgende week een
voordracht van tien minuten moet

houden, houdt een
proefvoordracht.
Tussen het
andere werk
door beoordeel ik een
aantal aanvragen van buitenlandse studenten die de
masteropleiding
Werktuigbouwkunde willen volgen.
Weekend: Ik speel sinds tien jaar in het
Philips Symfonie Orkest en dit weekeinde
zijn de generale repetitie en uitvoering van
het jaarlijkse nieuwjaarsconcert voor
Philips Nederland. Zoals ieder jaar doen er
bekende artiesten aan mee, onder wie de
hoofdrolspeler van de musical ‘Joseph’,
Freek Bartels. Na het concert ga ik even
langs bij de verjaardag van Anne en bij de
nieuwjaarsreceptie van de flat waarin ik
woon.
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Lundqvist: “Vooral nu investeren in
kennis en innovatie”

TU/e vijftiende in Leidse
universiteitsranking
De TU/e is de vijftiende universiteit van Europa als het gaat
om de impact van haar publicaties, mits er wordt gecorrigeerd voor zowel de grootte
van de beoordeelde universiteiten als de vakgebieden
waarin ze publiceren. In
Nederland hoeft de TU/e
daarmee alleen de
Rotterdamse Erasmus
Universiteit (13de) voor zich te
dulden, en laat de directe concurrenten Delft (17de) en
Twente (23ste) achter zich. De
lijst is dit jaar voor het eerst
opgesteld door het Centre for
Science and Technology
Studies (CWTS) van de
Universiteit Leiden, en beslaat
de periode 2003-2007.
De
Leidse
lijst
probeert
tegenwicht te bieden aan de twee
bekendste internationale universitaire ranglijsten: de ranking
van de universiteit van Shanghai
en de lijst gepubliceerd door The
Times
Higher
Education
Supplement
(THES).
De
Leidenaren plaatsen op hun
website (www.cwts.nl/ranking)
kanttekeningen bij ranglijsten
die voornamelijk op ‘peerreview’ zijn gebaseerd - zoals de
THES-lijst. Ook schort er volgens
de opstellers veel aan lijsten die
simpelweg kijken naar aantallen
publicaties en impactscores. Met
name technische universiteiten
zouden daardoor te laag worden

beoordeeld, doordat er binnen de
technische
wetenschappen
relatief weinig wordt geciteerd.
De Leidenaren stelden daarom
vier lijsten samen: behalve de
gecorrigeerde lijst gaat het om
een ranglijst met het totaal aantal
publicaties (waarin de TU/e
binnen Europa op 132 komt); een
lijst waarin slechts is gecorrigeerd voor de wetenschapsgebieden en niet voor de grootte
van de universiteit (daar komt de
TU/e op 94); en een lijst met het
aantal citaties per publicatie
(TU/e: 169, net achter Delft en
Twente, waarmee in die laatste
lijst het ongunstige effect van het
technische karakter van de TU’s
duidelijk naar voren komt).
Peter van Dam, woordvoerder
van het College van Bestuur van
de TU/e, laat weten gelukkig te
zijn met een nieuwe lijst waarin
rekening wordt gehouden met de
omvang en aard van universiteiten: “Door lijsten die daar geen
rekening mee houden, kan ten
onrechte het beeld ontstaan dat
we kwalitatief onderdoen voor
andere instellingen.” In het voorlichtingsboekje
‘Facts
and
Figures 2008’ over de TU/e
wordt overigens dankbaar gebruikgemaakt van een EUrapport uit 2003, waarin de TU/e
na Cambridge en Oxford als
derde van Europa uit de bus
komt. Ook in deze lijst is gecorrigeerd voor de aandachtsgebieden van de universiteiten./

.

Extra start bij 239 masteropleidingen
Eén op de zes masteropleidingen in Nederland heeft inmiddels een
tweede instroommoment. Dan hoeven bachelors niet per se op 1 september aan hun opleiding te beginnen. Ze zijn ook per 1 februari
welkom. Dat meldt de website studiekeuze123.nl, waarop informatie
voor studiekiezers in kaart wordt gebracht. Van de 1.211 masteropleidingen bieden er 239 deze mogelijkheid. Dit is vooral van belang voor
studenten die hun bachelordiploma op zak moeten hebben voordat ze
aan de master van hun keuze kunnen beginnen, bijvoorbeeld als ze
overstappen van de ene naar de andere universiteit. Er zijn bovendien
instellingen die de ‘zachte knip’ hebben afgeschaft, waar alle studenten hun bachelor moeten hebben afgerond voordat ze verder mogen.
Het tweede instroommoment kan een half jaar studievertraging
schelen. Op de studiekeuzewebsite staat welke masteropleidingen een
tweede instroommoment bieden. Op een ander deel van de site staat
welke masteropleidingen aansluiten op de gevolgde bacheloropleiding. Het is een beetje omslachtig, erkent de redactie, maar die twee
gedeeltes baseren zich op twee verschillende databases die nog niet
zijn samengevoegd. (HOP)

U-raad vindt geen voorzitter binnen eigen gelederen
Deze week start de universiteitsraad met medewerking
van Euflex een procedure om
een nieuwe voorzitter te
vinden. Een zoektocht binnen
de eigen gelederen heeft geen
kandidaat opgeleverd.
Tijdens de laatste vergadering
van de U-raad in 2008 werd door
de
vertrekkend
voorzitter
Laurent Nelissen nog meegedeeld dat bij aanvang van het
nieuwe jaar hoogstwaarschijnlijk
al een nieuwe voorzitter gepresenteerd zou worden. Dat blijkt
nu niet het geval.
Volgens
Fred
Lammers,
secretaris van de U-raad, is
binnen de raad wel gekeken of
daar een kandidaat voor het voor-

zitterschap te vinden was, maar
is de vertrouwenscommissie
daar uiteindelijk toch niet in geslaagd. Daarom is nu in samenwerking met Euflex een procedure opgestart om binnen de
TU/e een geschikte kandidaat te
vinden.
Volgens Lammers kunnen kandidaten zich natuurlijk zelf voordragen, maar bestaat ook de
mogelijkheid
dat
mensen
personen voordragen van wie zij
denken dat die geschikt zijn voor
het voorzitterschap. Die wijze
van voordragen mag volgens
Lammers ook anoniem gebeuren. De sluitingsdatum voor
het indienen van een sollicitatie
of voor het aandragen van namen
ligt op 31 januari./

.

Als de investeringen in R&D in
onze regio teruglopen, dan kan
dat blijvende negatieve gevolgen hebben voor de positie van
Brainport. Juist nu er een kredietcrisis is, moeten overheden, bedrijven en de universiteit investeren. Dit zei
CvB-voorzitter ing. Amandus
Lundqvist maandag 5 januari
tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.
De bedrijven in onze regio
worden geconfronteerd met flink
dalende omzetten, met kostenbesparingen tot gevolg. Als er
straks ook in R&D-programma’s
gesneden gaat worden, dan
wordt het gevaarlijk, aldus Lundqvist. ‘Keynesiaans optreden’,
daarvoor pleitte hij in zijn rede.
De overheid moet de economie
aanjagen door te investeren, door
projecten naar voren te halen.
De TU/e neemt haar verantwoordelijkheid al, aldus Lundqvist. De
universiteit wil zo snel mogelijk
beginnen met de totale renovatie
van de W-hal; een project
waarmee zo’n vijftig miljoen
euro gemoeid is. Verder wil de
TU/e snel van start met nieuwe
multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld op
het gebied van licht, en heeft de
universiteit de bereidheid allerlei
initiatieven en investeringen
naar voren te halen. Maar ook

De receptie na de nieuwjaarstoespraak. Foto: Bart van Overbeeke

overheden en bedrijfsleven
moeten meedoen, luidde de
oproep van Lundqvist, onder
meer door voldoende stage-,
promotie-, en afstudeerplaatsen
beschikbaar te blijven stellen.

Ambitieuze plannen
De universiteit heeft een flinke
dosis ambitieuze plannen voor
het komende jaar, vertelde
Lundqvist. “We staan er goed
voor. Onze wetenschappelijke
impact ligt vijftig procent boven
het wereldgemiddelde, en in de
hooglerarenenquête van Elsevier
zijn we al vier jaar op rij de beste
TU van het land. Die positie
willen we minstens handhaven,

daarom hebben we tal van ambitieuze plannen.”
Om er een aantal te noemen: de
opbouw van een Brabant Center
of Entrepreneurship (samen met
de universiteit in Tilburg), uitbreiden van het aantal partneruniversiteiten voor werving van
internationale masterstudenten,
de opbouw van het Institute for
Complex Molecular Systems van
hoogleraar Bert Meijer, onderzoek naar een brede Engelstalige
bacheloropleiding ‘Engineering
Science’ en de invoering van een
nieuwe jaarindeling met twee
semesters van twee blokken./

.

Frauderende ex-TU/e-medewerker de cel in
Een 44-jarige ex-werknemer
van de TU/e is door de
rechtbank van Den Bosch eind
december veroordeeld tot een
gevangenisstraf van twaalf
maanden waarvan acht voorwaardelijk. Hij had de universiteit voor ruim 270.000 euro
opgelicht.
De Eindhovenaar werkte voor de
Dienst Financiële en Economische Zaken en was gedetacheerd
bij
de
Gemeenschappelijke Technische Dienst

van de TU/e. Hij diende bij zijn
collega’s van de afdeling factuurverwerking valse rekeningen in
voor diensten en goederen die
niet werden geleverd. De nota’s
kwamen telkens van het bedrijfje
DesAdm, een dekmantel voor de
bankrekening van de man zelf.
De fraude vond plaats tussen
2002 en 2007. De boekhouder
viel in februari 2008 door de
mand en werd door de politie
aangehouden.
De man moet van de rechtbank
het schadebedrag, inclusief rente

opgelopen tot bijna 310.000
euro, terugbetalen aan de universiteit. De proceskosten, volgens
de TU/e 25.000 euro, is een zaak
voor de burgerlijke rechter.
Justitie eiste 15 december een
werkstraf van 240 uur en acht
maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank vond een
zwaardere straf gepast, gezien de
ernst van de fraude en de lange
periode waarin de oplichting
plaatsvond./

Ach en Wee

.
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In memoriam:
Mia Bom-Verhagen
Mia Bom-Verhagen is op 59-jarige leeftijd overleden. Zij
werkte sinds 1986 als secretaresse bij de universiteit, eerst
bij de faculteit Technologie Management en later als secre taresse van de voorzitter van het College van Bestuur.
Mia verrichtte haar werkzaamheden op een uitstekende
wijze. Ze was nauwgezet, betrokken en zorgzaam. Het was
een plezierige collega om mee samen te werken.
In 2002 werd Mia ernstig ziek. Op een bewonderens waardige wijze is zij met deze slopende ziekte omgegaan.
El k e t e g e n s l a g w e r d d o o r h a a r h o o p v o l o v e r w o n n e n .
Het was echter een ongelijke strijd.
Dankbaar zullen we ons Mia en haar inzet voor de
universiteit blijven herinneren.
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.
Harry Roumen, secretaris van de universiteit

Taxichauffeur met beroerte
De Bedrijfshulpverlening (BHV) heeft vrijdag 9 januari
met spoed een ambulance laten komen voor een taxichauffeur. De 67-jarige man stond rond half negen ‘s
ochtends met zijn auto stil voor de slagboom bij de ingang
aan de Insulindelaan. BHV-medewerkers zagen dit op
camerabeelden en reden naar de man, die amper een woord
uit kon brengen en naar links hing. De BHV vermoedde dat
de man een TIA (herseninfarct) had en belde een ambulance, die de man naar het ziekenhuis bracht. Hij bleek een
beroerte te hebben gehad.

Slagbomen geramd
Zondagavond 11 januari heeft een auto zich met flinke vaart
onder de inrijslagboom aan de Insulindelaan door geramd.
Nog geen minuut later duwde de auto zich op dezelfde
wijze onder de uitrijslagboom door. De slagboominstallatie
van de ingang is hierdoor flink beschadigd; de TU/e doet
aangifte bij de politie. Door de snelheid van de auto is op de
camerabeelden van de BHV niet te zien wat voor auto het
is, of wat het kenteken is. Wie de inzittenden zijn, is
onbekend. “Jonge gasten met petjes”, aldus Hay Becks van
de BHV, die verwacht dat de auto ook behoorlijke schade
opgelopen heeft.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Kou legt zuurkasten plat
De vrieskou van vorige week zorgde niet alleen voor
ijspret. In gebouw Meander op de Twentse campus viel
dinsdagochtend de luchtbehandelingkast uit die voor de
afzuiging van de zuurkasten zorgt. Het probleem werd
door maar liefst tien man onderzocht en die club traceerde
de oorzaak: een combinatie van te weinig geleverde
warmte door Essent en de ernstige kou. Hoofd onderhoud
Ray Klumper legt uit dat via speciale platen warmte wordt
teruggewonnen uit de warme lucht die uit de laboratoria
naar buiten gaat. Een ingebouwd mechanisme voorkomt
daarbij ijsafzetting op die platen, maar door eerder
genoemde oorzaken werkte dat niet meer en schakelde de
luchtbehandelingskast zich automatisch uit. Dat maakte
dat de zuurkasten niet meer bruikbaar waren. Om
gevaarlijke situaties te voorkomen, werd het gebouw
ontruimd en afgesloten. Dus toch een soort ijsvrij voor de
onderzoekers.

Delta - TU Delft

BSA nu zou een probleem zijn

Prof.ir.Ton Koonen, hoogleraar glasvezelcommunicatiesystemen

“Sneller én zuiniger Googelen
met optische schakelaars”
Twee zoekopdrachten uitvoeren bij Google kost
evenveel energie als het koken van een keteltje water.
Dat zegt natuurkundige Alex Wissner-Gross in The
Times van 11 januari. Is de internetzoekmachine
inderdaad zo’n energieverslinder en, zo ja, wat valt
daar tegen te doen?
“De nieuwe Nederlandse datacentrale van Google staat
niet voor niets gepland in het Groningse Eemshaven, pal
naast de energiecentrale”, zegt prof.ir. Ton Koonen,
hoogleraar glasvezelcommunicatiesystemen bij de TU/efaculteit Elektrotechniek. “Deze datacentrales verbruiken honderden megawatts, waarvan vijftig procent
gebruikelijk gaat zitten in koeling. Ter voorbeeld:
volgens de voorspellingen zullen de Japanse internet
routers in 2015 negen procent verbruiken van alle elektrische energie in dat land. Het voorbeeld van het keteltje
water is misschien wat kort door de bocht. Het is echter
wel een manier om het grote publiek ervan te doordringen dat het internetverkeer echt veel energie kost”,
zegt Koonen.
“Als je een landkaart maakt van het internetverkeer,
blijkt dat wij eerder buurland zijn van Amerika dan van
België. Heel veel berichten vanuit Nederland gaan eerst
de oceaan over, voordat ze terechtkomen in België. Dat
komt doordat de bakermat van het internet in Amerika
ligt, dus daar bevinden zich de meest uitgebreide internetvoorzieningen. Het vervoeren van die informatie gaat
via het glasvezelnetwerk zo snel dat je die afstand niet
voelt. Dat transport kost echter wel energie, want het
signaal moet versterkt worden om die afstand te overbruggen.”
“Onderweg gaat het vervoer ook via heel wat routers in
het netwerk. Een belangrijk deel van het energieverbruik
gaat zitten in die routers. Dat zijn schakelaars op internetknooppunten die de data in de juiste richting verder
sturen. Ze zijn vergelijkbaar met richtingaanwijzers op
verkeersrotondes. Het analyseren en doorsturen van de
datapakketjes kost energie. Hoe meer knooppunten er
worden aangedaan, hoe meer energie het kost. Het
beperken van het aantal knooppunten bij het verzenden
van informatie over internet gebeurt al: de routers
zoeken zelf de meest efficiënte verbinding, net zoals een
TomTom in het autoverkeer.”
Is er geen manier om Googelen minder energieverslindend te maken? “Met optische schakeltechnieken valt
nog heel veel energie te besparen. In onze vakgroep
Electro-Optische Communicatiesystemen (ECO) doet
prof.dr. Harm Dorren daar onderzoek naar. Het transport van de data gebeurt nu grotendeels over glasvezelkabels, terwijl op de knooppunten elektrische schakelaars zitten. De optische signalen vanuit de glasvezel-

kabels moeten daarom eerst worden omgezet naar elektrische signalen. Na het schakelen moeten deze signalen
vervolgens opnieuw worden omgezet naar optische
signalen. Dat kost veel energie en veroorzaakt ook opstoppingen als je het schakelen en het omzetten niet voldoende snel kunt doen. Vergelijk het met een snelweg
waarover je heel hard kunt rijden, maar op een gegeven
moment moet je uit je auto stappen, de rotonde oversteken en een nieuwe auto pakken om verder te rijden. Je
wilt natuurlijk gewoon in dezelfde auto doorrijden. Dat
kan met optische schakelaars. In het ECO-laboratorium
hebben TU/e-onderzoekers al een schakelsnelheid
bereikt met data-pakketten van 640 gigabit per seconde.
Normaal is die snelheid 2,5 gigabit per seconde. Omdat
optische schakelaars minder energie verbruiken, is er
ook aanzienlijk minder koeling nodig. Energiebesparing
en tijdwinst zijn dus de voornaamste troeven van optisch
schakelen.”/

.

Ongeveer veertig procent van de Delftse studenten zou op
dit moment de norm voor het bindend studieadvies (dertig
studiepunten) niet halen, schrijft Delta. De TU Delft wil
komend collegejaar het BSA invoeren en Anka Mulder,
directeur onderwijs en studentenzaken, noemt de norm
van minimaal dertig studiepunten ‘mild’. Mulder: “Zeker
in vergelijking met andere universiteiten. Het is dezelfde
norm die de TU/e zal hanteren. Mensen met enige aanleg
voor het vakgebied moeten in staat zijn die te halen.” Ze
noemt het ook een passende maatregel. “Het gaat ons er
niet om studenten te pesten, maar om hen sneller bewust
te maken van hun kansen.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Gerommel met logo’s
In Groningen ontstond tussen drie studentenpartijen wat
gekrakeel over een actie tegen de invoering van de ‘harde
knip’, en dan met name over de logo’s die wel of niet voor kwamen op een actiespandoek. De kleine Groninger
Studentenbond (GSb), die slechts twee zetels in de U-raad
heeft, had op een door hen gebruikte foto van het
spandoek op het web de logo’s verwijderd van de twee
andere studentenpartijen SOG en Calimero. SOG-voorman
Emiel Blok spreekt meteen al van geschiedvervalsing.
GSb-voorvrouw Eva van Viegen noemt het een grap en
vindt de reactie van de SOG kleinzielig. Volgens Van
Viegen neemt de GSb altijd het initiatief bij dit soort
acties en baalt de SOG dat haar partij met maar twee leden
meer voor elkaar krijgt dan de SOG die er acht heeft.

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Prostitutie van het hoofdgebouw
In Ad Valvas maakt masterstudent Wijsbegeerte Jelle Jan
van Baardwijk zich op de opiniepagina kwaad over alle
commerciële activiteiten die plaatsvinden aan zijn univer siteit. Het hoofdgebouw van de VU wordt volgens hem
steeds vaker gebruikt als een ruimte voor reclame. Eerst
alleen op prikborden, maar tegenwoordig staan vrijwel
elke dag mensen te flyeren en is de stand van een marke tingbureau een terugkerend feit. Van Baardwijk spreekt
van een commerciële prostitutie van het hoofdgebouw en
dat terwijl een universiteitsgebouw een voorziening moet
zijn voor het vergaren en delen van kennis. Of willen we
liever consumeren in plaats van studeren, zo besluit hij
zijn tirade.

Observant - Universiteit Maastricht

Medisch curriculum te koop

Prof.ir. Ton Koonen. Foto: Bart van Overbeeke

In december heeft de Universiteit Maastricht een contract
getekend met de zeer kapitaalkrachtige Saoedische
familie Al Rajhi voor de verkoop van het medische
curriculum. Hiermee moet in de stad Bukayriah in snel
tempo een medische faculteit van de grond komen. De
overeenkomst levert de universiteit vijftien miljoen euro
op en geldt voor elf jaar. De Arabische staf zal in
Maastricht getraind worden en periodiek zullen er ook
docenten naar Bukayriah gestuurd worden.

Cursor 15 januari 2009
Nieuws /5

Internationaal centrum voor
duurzaamheid van start
In mei wordt in Eindhoven het
ICSE geopend. Het International Center for Sustainable
Excellence moet dé ontmoetingsplaats worden voor
mensen uit bedrijfsleven,
overheden en kennisinstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het duurzaamheidscentrum wordt gevestigd in de
Philips Lichttoren.
Bedrijven, (kennis)instellingen
en diensten kunnen hun activiteiten en ideeën uitwisselen en/
of koppelen. Naast deze netwerkfunctie moet het ICSE een stimulans zijn voor nieuwe initiatieven op het terrein van
duurzaamheid. In de congresruimte kunnen nieuwe ideeën,
activiteiten, projecten, diensten,
producten en technieken op het
gebied van duurzaamheid gepresenteerd worden aan klanten,
partners, collegae, andere stakeholders en het grote publiek. Het

ICSE gaat ervan uit dat concrete
vragen vooral vanuit de overheid
en het MKB komen. Het centrum
heeft ook een uitgebreide bibliotheek en een datasysteem op het
gebied van duurzaamheid in
Noord-West-Europa in huis..
De initiatiefnemers Evoke/EPEA
Nederland,
de
Stichting
Duurzaam Eindhoven en de
Stichting Onderneem Duurzaam kozen voor Eindhoven
vanwege de Brainport-filosofie.
Daarin werken overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven
samen, terwijl dat idee in andere
steden nog verder ontwikkeld
moet worden.

TU/e
Het centrum hoopt in 2010 vol te
zitten, hopelijk ook met vertegenwoordigers van de TU/e. Er
zijn al besprekingen gevoerd met
dr.ir. Lex Lemmens, opleidingsdirecteur
bij
de
faculteit
Industrial
Engineering
&

Vijfhonderdste diploma
bij Uitvoeringstechniek

Innovation Sciences en directeur
van het Onderwijsinstituut
Technologie
Duurzame
Ontwikkeling. Gesprekken met
de faculteit Bouwkunde en het
Innovation Lab staan op stapel.
Ook andere kennisinstellingen
zijn
benaderd,
zoals
de
Universiteit Wageningen, de
TUD, United Brains en TNO. Er
is ook contact met Michael
Braungart, een van de grondleggers van de Cradle to Cradlefilosofie. Binnenkort worden
meer concrete afspraken met
deze partijen gemaakt.
Er is inmiddels financiële ondersteuning van de gemeente
Eindhoven,
maar
hierover
worden ook nog gesprekken
gevoerd met de provincie
Limburg en Noord-Brabant en
met
het
ministerie
van
Economische Zaken./

.

Zie ook:
www.sustainable-excellence.org

Winterse campus
Een week lang was het
echt winter op de TU/ecampus. Ongelukken
deden zich niet voor op
het universiteitsterrein
door de heftige sneeuw val. “Dat dikke pak
sneeuw was een flinke
verrassing. Er waren wel
wat klachten, vooral
vanuit Fontys waar
blijkbaar herhaaldelijk
mensen vielen. Maar aan
de andere kant hoorden
we vooral op die eerste
maandagochtend ook van
veel mensen dat het
TU/e-terrein zo’n beetje
het enige stuk van de
stad was waar die
ochtend al vroeg
gestrooid was”, vertelt
Hay Becks van de BHV.

Foto: Bart van Overbeeke

Prof.dr. Frits Scheublin reikte afgelopen dinsdag het vijfhonderdste diploma van de masteropleiding
Construction
Technology (voorheen Uitvoeringstechniek) uit aan student
Arno Schoffelen.
De uitreiking was extra feestelijk
omdat Schoffelen zijn bul met
het judicium cum laude overhandigd kreeg. Hij behaalde een
negen voor zijn afstudeerwerk,
uitzonderlijk volgens ir. Martin
Vissers, docent bij Construction
Technology. Hij noemt de uit-

reiking een mijlpaal waarbij de
gelijknamige capaciteitsgroep
graag even bij stilstaat: “Ons
studentenaantal groeit nog
steeds, de markt vraagt in toenemende mate om onze afgestudeerden, en ook de kwaliteit van
de afgestudeerden wordt erg
gewaardeerd. En dat met een
structureel tekort aan capaciteit,
daar zijn we best trots op.”/

.

ID-alumnus wint prijsvraag
Ir. Marcel Verbunt, die in
oktober 2008 zijn masterstudie Industrial Design
afrondde, heeft in de Battle of
Concepts een prijsvraag
gewonnen. Doel van de
prijsvraag was het bedenken
van een innovatieve dienst of
activiteit waardoor meer
mensen gaan lezen, voor de
Bibliotheekservice Fryslân. De
eerste prijs levert Verbunt 1500
euro op - bruto.
In totaal werden 101 concepten
ingezonden voor deze wedstrijd.
Verbunt wil boeken bij mensen
brengen door ‘media sharing’,
zoals mensen nu bijvoorbeeld al
muziek en video’s uitwisselen via
social
networks.
Hiervoor
zouden de inleiding of de eerste
pagina’s van boeken vrijelijk
digitaal beschikbaar moeten zijn,
als tekst of als luisterboek.
Mensen die bijvoorbeeld op
Hyves hun favoriete boek
melden, kunnen er een linkje
naar de inleiding van het boek bij
zetten. Bevalt het, dan kan de
lezer naar de bieb gaan om het
boek te lezen of downloaden.
Voor Verbunt was dit de vierde
deelname aan de Battle of

Concepts, in totaal staat hij nu op
de 26ste plek op de ranking.
Eerder won hij al honderd euro,
voor een top-20 notering. En hij
blijft voorlopig deelnemen,
inmiddels heeft hij zich al aangemeld voor twee nieuwe
‘battles’. Overigens blijft een
flink stuk van de 1500 gewonnen
euro achter bij de Belastingdienst. Die int er namelijk kansspelbelasting over - 29 procent
maar liefst.
Battle of Concepts (www.battle
ofconcepts.nl) is een online
platform
waar
organisaties
vraagstukken
plaatsen
die
worden opgelost door studenten
of pas-afgestudeerden tot en met
dertig jaar. Op deze manier is het
voor bedrijven mogelijk om
extern innovatieve ideeën te
genereren en in contact te komen
met de mensen achter de
ideeën./

.

Drie TU/e-alumni in de race voor talent van het jaar
Drie alumni van de TU/e zijn
genomineerd voor de Young
Professional of the Year Award
2009, een prestigieuze titel
voor aanstormend talent in het
bedrijfsleven. Het gaat om
Aukje Doornbos (Scheikundige
Technologie), Rob Augusteijn
en Bas Klerkx (Technische
Bedrijfskunde).
De jaarlijkse titel wordt tijdens de
finale op 5 maart uitgereikt. De
strijd gaat tussen 22 genomineerden die ieder binnen hun
onderneming zijn voorgedragen.
De
organisatoren
zijn
InterCompany Assocation (ICA),
de overkoelende organisatie van
bedrijfsjongerenverenigingen,
en Volkskrant Banen. De
winnaar is degene die op internet
(www.youngprofessionalofthe
year.nl) de meeste stemmen van
het publiek krijgt en tegelijkertijd
een goede beoordeling van de
jury in de wacht sleept. De drie
TU/e-genomineerden
doen
daarom een beroep op hun
Eindhovense achterban om
massaal op een van hen te
stemmen. “Het is een mooie

gelegenheid de TU/e op de kaart
te zetten”, vindt het drietal.
Doornbos (DSM), Augusteijn
(SenterNovem, ministerie van
Economische Zaken) en Klerkx
(Essent) hadden 18 december een
eerste ontmoeting met de jury. Ze
kregen tien minuten de tijd om
een onuitwisbare indruk achter
te laten door hun ambities en
competenties te tonen. Tijdens
de presentatie kregen ze de vraag
voorgelegd waar ze over vijf jaar
willen staan.
Bas Klerkx, afgestudeerd in
2005, werkt bijna drie jaar voor
Essent. “Ik vind het super interessant om inhoudelijk bezig te
zijn. Daarom zie ik mezelf over
vijf jaar niet als manager. Ik kan
helemaal opgaan in een complex
vraagstuk of model en wil
daarom de komende jaren mijn
vakkennis
uitbreiden.
Samenwerken en kennis overdragen aan collega’s is een van de
leukste eigenschappen van mijn
baan. Ik zie mezelf over vijf jaar
graag als specialist én coach van
enkele junior specialisten.”
Rob Augusteijn belandde via zijn
afstudeerproject in 2003 bij

Bas Klerkx

Aukje Doornbos

Rob Augusteijn

SenterNovem en houdt zich
bezig met uitvoeren van innovatiebeleid. Sinds een jaar of twee is
hij de rechterhand van het
managementteam. “Ik vind het
niet zo zinvol om na te denken
waar je over vijf jaar wilt staan.
Mijn omgeving is immers
continu in beweging. Ik fixeer me
dus niet op één doel, maar kijk
naar de kansen die voorbij
komen. Ik geloof in het voortdurend blijven ontwikkelen van
mezelf.”
Aukje Doornbos, afgestudeerd in
2004, werkt ruim vier jaar voor

DSM als ‘Plant Process Engineer’
en woont in Geleen. “Ik ben eerstelijns troubleshooter. Zodra er
wat loos is; hup, pak aan en helm
op. Dan sta ik op de werkvloer.
Over vijf jaar wil ik Plant
Manager zijn. Dan zou ik driehonderd mannen onder mijn
hoede hebben. Waarom mensen
op me moeten stemmen? Ik zou
zeggen: wees trots dat iemand
met een technische achtergrond
deze titel ook kan winnen.”
Lachend: “Het hoeven niet altijd
de bedrijfskundigen of de marketingmensen te zijn.”

Over het binnenhalen van de titel
hebben de drie TU/e-alumni
hoge verwachtingen. Afgezien
van de eer, de bekroning op het
werk en de trots, zou het de zichtbaarheid vergroten binnen het
bedrijf. En met die positieve uitstraling nemen de carrièrekansen vanzelf toe. “Maar titel of
niet, uiteindelijk moet je het toch
zelf
doen”,
meent
Rob
Augusteijn./

.
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:HWHQVFKDSHQUHOLJLH
¿ORVR¿VFKHYHUNHQQLQJYDQ
HHQFRPSOH[HYHUKRXGLQJ
Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
vanwege de Radboudstichting
.RUWHLQKRXG
Onze westerse cultuur is in hoge mate gevormd door én de christelijke
religie én de opbloei van de natuurwetenschappen. Deze twee
cultuurscheppende krachten zijn onderling echter zeer verschillend
wat betreft hun methode, inzicht, cultureel prestige, etc. Dat maakt de
vraag interessant naar hun verhouding: zijn zij elkaars concurrenten,
zijn ze vreemden voor elkaar die elkaar hooguit aanvullen, of is hun
relatie - al dan niet gewenst - hechter? Welke verschillende vormen
van (ir)rationaliteit vertegenwoordigen ze, en hoe verhouden die zich?
'H]HYUDJHQ]XOOHQKLVWRULVFKHQDFWXHHOYDQXLWHHQ¿ORVR¿VFKH
invalshoek nader besproken worden.
Wanneer: Blokken D+E
GLQVGDJVXXUYDQDIGLQVGDJMDQXDUL
Waar: IPO-gebouw, zaal 0.98
Studiepunten: 4 ECTS
Voor wie: YRRUVWXGHQWHQYDQDOOHIDFXOWHLWHQ
Inschrijving: is mogelijk via Studyweb.
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het
µ&HUWL¿FDDW)LORVR¿H¶YDQGH78H]LH
KWWSZWPWXHQOHQVXEGHSDUWPHQWVDZHGXFDWLRQSKLORVRSK\BFHUWL¿FDWH

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

0HHULQIRUPDWLHRSKWWSRZLQIRWXHQORIYLDGHGRFHQW
SURIGU3DOP\UH2RPHQWHO
e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl

Partners van BestGraduates 2009

Samen zorgen voor de natuur
De natuur staat steeds meer onder druk.
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. Uw steun is hard
nodig. Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor
meer informatie op www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.
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Team met TU/e’er legt zwakke plek in internetbeveiliging bloot

Behalve De Weger bevatte het team
onderzoekers van het Centrum Wiskunde
& Informatica (CWI) in Amsterdam,
EPFL in Zwitserland en onafhankelijke
onderzoekers in de VS. Uit hun werk
blijkt dat het mogelijk is om beveiligde
websites en mailservers na te bootsen en
om vrijwel ondetecteerbare ‘phishing’aanvallen te doen, waarbij naar gevoelige

informatie wordt gehengeld. De onderzoekers presenteerden hun resultaten
rond de jaarwisseling op het 25C3
securitycongres in Berlijn. Ze hopen
daarmee te bereiken dat men betere
beveiligingsstandaarden op het internet
zal gebruiken.
Als iemand een website bezoekt waarvan
het adres met ‘https’ begint, verschijnt er
een klein hangslot-symbool. Dit geeft aan
dat de website beveiligd is door middel
van een digitaal certificaat, dat uitgegeven
wordt door een van de vertrouwde
Certificate Authorities (CA’s). Om er
zeker van te zijn dat dit een authentiek digitaal certificaat is, verifieert de browser
de digitale handtekening ervan met
standaard cryptografische algoritmes.
Het team van onderzoekers ontdekte dat
een van deze algoritmes -MD5- vatbaar is
voor misbruik.

De onderzoekers waren in staat een
fictieve CA te creëren die door alle
belangrijke webbrowsers vertrouwd
wordt. Dit deden ze door gebruik te
maken van geavanceerde wiskunde en
een cluster van meer dan tweehonderd
commercieel beschikbare spelcomputers.
Ze hebben hiermee aangetoond dat een
essentieel deel van de internet-infrastructuur niet veilig is. Een gebruiker kan
bijvoorbeeld zonder het te weten naar een
onbetrouwbare site geleid worden die er
precies hetzelfde uitziet als de beveiligde
bank- of e-commerce website die hij
denkt te bezoeken. Zijn webbrowser kan
dan een vervalst certificaat ontvangen dat
ten onrechte vertrouwd wordt. Zo kunnen
wachtwoorden en andere persoonlijke
gegevens in verkeerde handen vallen.
Volgens De Weger is een belangrijk deel
van het werk uitgevoerd door ir. Marc

Stevens, die in 2007 bij hem afstudeerde
en inmiddels als promovendus is verbonden aan het CWI. “In zijn afstudeerwerk
heeft Marc een belangrijke basis gelegd
voor dit resultaat. Daarvoor heeft hij
afgelopen zomer nog de TU/e-afstudeerprijs gekregen.” De Weger vertelt dat een
belangrijke producent van internetcertificaten, VeriSign, al enkele uren na de
presentatie geen nieuwe certificaten op
basis van de het gekraakte algoritme meer
uitgaf. “Ze zijn direct overgeschakeld op
de veiligere SHA-standaard. Daarmee is
in principe het beveiligingsprobleem
opgelost, want om kwaad te doen, moet je
een nieuw certificaat aanvragen.”/

“Dat is toch een jongensdroom, je eigen
raceauto ontwerpen als afstudeerproject.” De
grijns van net afgestudeerd werktuigbouw kundige Jannis van Kerkhoven staat breed op
zijn gezicht. University Racing Eindhoven
doet namens de TU/e ieder jaar mee aan de
Formula Student-competitie, een wedstrijd
waarbij studenten een eigen raceauto ont werpen, bouwen, testen én erin racen. Van
Kerkhoven ontwikkelde het chassis van de
URE05, het nieuwste TU/e-model. De auto
wordt nu in elkaar gezet en zal in maart voor
het eerst zijn bochtjes draaien op een test circuit en in juli op het circuit in Silverstone.
Van Kerkhoven had drie jaar geleden al eens
de pr van het raceteam gedaan. “Toen bleek
dat ze een afstudeerder zochten voor het ont werpen van een nieuw chassis, hoefde ik daar
niet over na te denken.”
De student besloot niet de bestaande ont werpen aan te passen, maar helemaal bij het
begin te beginnen. “Dat gaf me de vrijheid om
daadwerkelijk met iets nieuws te komen,
maar ik sneed mezelf ook in de vingers - er
kwam zoveel bij kijken dat ik eigenlijk niet
goed wist waar ik moest beginnen. Ik heb
eerst een tijd geploeterd op een eigen
kamertje. Pas toen ik besloot om op de uni versiteit in de URE-ruimte te gaan zitten,
kwam ik goed op stoom. Daar kon ik met
iedereen praten over mijn ideeën.”
Dankzij een sponsor kon het team over schakelen van aluminium naar carbonfibers.
Dat materiaal wordt ook in de lucht- en ruim tevaart gebruikt. Van Kerkhoven had er
vooraf geen ervaring mee. “Ik moest het echt
leren kennen. Het mooie van carbonfibers is
dat je het materiaal plaatselijk kunt ver anderen. Wanneer je de fibers plaatselijk in
een andere richting legt, of meer of minder
hars gebruikt, dan verandert dat de eigen schappen van het materiaal.”
Van Kerkhoven ontwierp een chassis dat
sterk, compact en licht is. In juli deed het
team met dit ontwerp mee aan een subcom petitie van Formula Student. “We wonnen de
prijs voor het beste design van een nieuwe
racewagen.” Maar daarmee was zijn werk niet

af. “Ons juli-ontwerp was een concept.
Daarna kwam de gedetailleerde uitwerking.
Je moet met alles rekening houden. Als de
motor een paar centimeter naar achter moet,

moet ook de rest weer worden aangepast.”
Het ontwerp is nu af, de auto wordt gebouwd
en Van Kerkhoven verlaat het pand. Hij wordt
projectleider bij Shell UK, in hun testfaciliteit

voor nieuwe brandstoffen.

Een team van onderzoekers, onder wie
TU/e-docent cryptologie dr. Benne de
Weger, heeft een zwakke plek gevonden
in de internetbeveiliging. Het blijkt
mogelijk vervalste digitale certificaten
uit te geven die door alle gebruikelijke
webbrowsers vertrouwd worden. Een
combinatie van geavanceerde wiskunde
en een cluster van tweehonderd spelcomputers bleek voldoende om dit voor
elkaar te krijgen.

Onderzoeksnieuws

Polymeren ingezet tegen bacteriën
TU/e-onderzoekers onder leiding van dr. Maarten Merkx (Biomedische Technologie)
hebben mogelijk een nieuwe effectieve manier gevonden om bacteriële infecties te
bestrijden. Door de celwand van een bacterie na te apen, kan worden voorkomen dat deze
zich deelt en verder verspreidt. Dat schrijven de onderzoekers samen met collega’s uit
Madrid en Elche (Spanje) in een artikel dat op 19 januari zal vers chijnen in het gerenom meerde tijdschrift Angewandte Chemie.
De onderzoekers gebruikten polymeren met een sterk vertakte vorm (dendrimeren) ,
voorzien van een grote dichtheid aan choline-groepen; een chemische structuur die ook
veel voorkomt op de celwand van de bacterie Streptococcus pneumoniae. Deze belang rijke bacterie is onder meer verantwoordelijk voor de ziektes longontsteking en hersen vliesontsteking. Door toenemende resistentie tegen antibiotica is het van belang nieuwe
strategieën te ontwikkelen om de groei van dergelijke bacteriën te remmen.
Als de bacteriën zich delen, scheiden ze een eiwit af dat een rol speelt bij de afbraak van
de celwand. Dit eiwit hecht specifiek aan de cholinegroepen op de celwand. Als de onder zoekers de bacteriën blootstellen aan de cholinerijke polymeren, hechten de eiwitten
grotendeels aan de polymeren in plaats van aan de celwand, waardoor de celdeling
-en daarmee de groei van de bacteriepopulatie- wordt geremd.
Uit nader, meer klinisch gericht onderzoek moet straks blijken of deze choline-dendri meren ook daadwerkelijk geschikt zijn bij de bestrijding van bacteriële infecties. Het

.

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto-montage: Rien Meulman

belangrijkste van dit onderzoek is echter dat het laat zien dat het nabootsen van de
bacteriële celwand in de vorm van een multivalent molecuul een veelbelovende manier is
om heel specifiek in te grijpen in essentiële bacteriële processen.

Negentien miljoen euro
voor nieuwe technologie
Technologiestichting STW stelt circa negentien miljoen euro beschikbaar voor program ma’s binnen een nieuwe ronde van STW-Perspectief, en roept onderzoekers op vóór 2
maart een voorstel voor een programma-ontwerp in te dienen. Van deze ‘pre-proposals’
zullen naar verwachting drie tot vijf voorstellen worden gehonoreerd. De programma’s
mogen elk onderwerp bestrijken, zolang er duidelijk sprake is van het ontwikkelen van
nieuwe technologie, en er minimaal drie publieke kennisinstellingen en twee bedrijven
bij betrokken zijn.
De omvang van de programma’s bedraagt tussen de 2 en 7,5 miljoen euro, waarvan de
indieners zelf minstens een kwart moeten ophoesten. In 2010 volgt een oproep voor
projecten binnen de geselecteerde programma’s. Zie ook
http://www.stw.nl/Programmas/Perspectief.htm.
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Toga/Monique van de Ven
Foto’s/Bart van Overbeeke
“Opvallend is het hoe een groep gerenommeerde
individualisten zich door hun dracht eenvormig tonen; hoe
dorstenden naar vernieuwing van kennis en toepassing zich
met iets eeuwenouds omhullen”, aldus de Delftse hoogleraar
Hans Dirken bij zijn afscheid in 2001.
Hoogleraren die in statige tred in toga voorbij schrijden: het
beeld is bekend, maar van de hoed en de rand van deze
academische verkleedpartij weten velen maar weinig.
Cursor bekijkt de toga eens van dichtbij.
In de eerste eeuwen was de snit van de
kleding belangrijker dan de kleur. Pas
later barst volgens Dirken de vindingrijkheid uit in toevoegingen van kleur,
goud- en zilverborduursels, bontafzetting
en hermelijnen manteltjes, beffen en
ceinturen. Accessoires en details veranderden in de loop der tijd veelvuldig, met
bijbehorende codes die nauw luisterden.
In Zuid-Europa en Engeland was en is de
academische kleding, vooral die van de
rectoren, doorgaans trouwens een stuk
bonter dan hier. Ons behoudende zwart is
een voortvloeisel van de Reformatie in de
zestiende eeuw, die had geleid tot versobering van het uiterlijk in het algemeen,
beschrijft Dirken.
In dezelfde eeuw werd overigens de
eerste Nederlandse universiteit opgericht,
in Leiden. Professoren en doctores
droegen aanvankelijk mouwloze mantels
in facultaire kleur, met brede kanten
kraag en een eigentijdse hoed of baret.
Eind zeventiende eeuw doet de toga zoals
we haar nu kennen haar intrede: een
gewaad met ruime mouwen en een
fluwelen kraag en revers. Veel veranderde
er sindsdien niet aan de Nederlandse toga
- met uitzondering van een korte kleurrijke periode van de Napoleontische,
keizerlijke universiteiten hier, beschrijft
Dirken. Zwart voert nog altijd de boventoon, met de Maastrichtse rode toga als
kleurrijke uitzondering./

TU/e-toga in het kort

.

.

Het bedrijf Schraauwers en Zoon uit
Kaatsheuvel was er in maart 1955 als de kippen
bij om de toga’s van de toen nog op te richten
Technische Hogeschool Eindhoven te mogen
maken, vermeldt de Kleine TU/e Encyclopedie.
De firma schreef hierover destijds een brief
aan, let op, de pr-afdeling van Philips.
In oktober 1956 mocht Schraauwers
langskomen bij de eerste rector magnificus van
de Technische Hogeschool Eindhoven, prof.dr.
Hendrik Dorgelo.
De eerste veertien toga’s die Schraauwers
en Zoon in 1957 leverde, kostten driehonderd vijftig gulden per stuk.
De huidige TU/e-toga kost, inclusief baret,
zo’n negenhonderd euro.
Aan sommige universiteiten bestaat een
togafonds waaruit hoogleraren een bijdrage
kunnen krijgen voor de aanschaf van een toga.
De TU/e heeft zo’n fonds niet, wel kunnen
hoogleraren toga’s (en toebehoren) lenen. Dit
zijn veelal toga’s van gepensioneerde of
overleden professoren.
De TU/e-toga is gemaakt van zwarte wol polyester en fluweel, met in wijnrood gevoerde
mouwen. In één toga zit al gauw een meter of
vier aan stof verwerkt.
De pedellen van de TU/e dragen, als enigen,
een toga met in zilver het logo van de univer siteit erop geborduurd.
Hoogleraren dragen de toga bij intree- en af scheidsredes, promoties, de dies, de opening
van het academisch jaar en soms (per faculteit
bepaald, want niet verplicht) bij de uitreiking
van masterdiploma’s.
Hoogleraren die oorspronkelijk aan een
andere universiteit zijn benoemd, mogen de
toga van die instelling blijven dragen.
Hoogleraren aan de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie hijsen zich het
vaakst in toga; aan deze faculteit vinden de

.
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.
.
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meeste promoties plaats.
De Eindhovense academische dresscode
schrijft onder de toga een donker kostuum, een
wit hemd, een grijze das (behalve voor dames)
en zwarte schoenen voor.
Professoren mogen bij academische plech tigheden de originele versierselen horend bij
hun eventuele Koninklijke onderscheidingen
op hun toga dragen. Een gewoonte blijkt dit
trouwens niet. “Bij het vijftigjarig bestaan van
de universiteit in 2006 deed een aantal het wel,
maar de meesten zijn er gewoon te bescheiden
voor”, denkt Annelies Verschuren van het
Bureau voor Promoties en Plechtigheden.
De meeste toga’s worden bewaard in de
togakamer in de kelder van het Auditorium.
De kamer is voorzien van een kleedruimte,
douche, toilet en grote spiegels.
In deze academische kleedkamer han gen, in
grijze en rode lockers, zo’n tweehonderdvijftig
toga’s. Dit is inclusief twaalf leentoga’s v oor
buitenlandse bezoekers of nieuwe hoogleraren
die nog geen eigen exemplaar hebben, plus
zo’n dertig achtergelaten toga’s van emeriti en
overleden hoogleraren.
De dragers zijn zelf verantwoordelijk voor
het onderhoud van hun toga’s. De TU/e liet alle
toga’s overigens reinigen na de brand in het
Auditorium in november 1994, waar ze wel iswaar ongeschonden uitkwamen, maar een
fikse brandlucht aan overhielden.
Na deze brand werd ook een nieuwe (de
huidige) togakamer in gebruik genomen, tot
tevredenheid van pedel Cees Heijmans: “In de
oude kamer, naast de Senaatszaal, hadden we
vaak last van motten. We hebben toga’s
moeten weggooien omdat ze helemaal waren
aangevreten; als je ze tegen het licht hield,
keek je er zo doorheen.”

.
.
.
.

Togadragers aan het woord

Een ruime tabbaard met wijde mouwen
als ambtkleed van professoren, rechters,
advocaten en predikanten, zo omschrijft
Van Dale de toga. De universitaire variant
ervan gaat zo’n negen eeuwen terug, stelt
Hans Dirken in ‘Academische kleding;
een ontwerpfunctionele en historische
bespiegeling’, dat in mei 2001 verscheen
bij zijn vertrek als hoogleraar industrieel
ontwerpen van de TU Delft. ‘Naast
mantels en hoofddeksels vindt men
aparte capuchons, cappa’s, stola’s,
sjerpen, ketens, ringen en nog veel meer.
(…) Al overziende tast de bewijslast zich
op dat ijdelheid soms tot de ‘ivoren toren
der universiteit’ is doorgedrongen.’
In de twaalfde eeuw, tegelijk met de
opkomst van de Europese middeleeuwse
steden, werden in Bologna, Parijs en
Oxford de eerste universiteiten opgericht.
Hierbinnen ontstaan drie niveaus:
scholaris, baccalaureus en magister
(oftewel doctor of professor). Allerlei
lagen en kolommen in de samenleving
gaan zich in die tijd uiterlijk kenmerken
om zich qua beroep en stand te onderscheiden, beschrijft Dirken - ook aan de
academies. De echte universitaire dracht,
vaak een lange rode mantel met een
ruime capuchon, ontstaat in de veertiende eeuw. Kledij en toebehoren
verwijzen meestal naar het niveau van
geleerdheid, de richting of faculteit, een
speciale taak of verantwoordelijkheid
(zoals rector of pedel) en verblijfplaats.
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Hoogleraar Annelies van Bronswijk:
“Met de toga aan ben ik me sterker bewust van mijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid”
Vaak draagt Annelies van Bronswijk van de faculteit Bouwkunde haar toga niet: zo’n keer of vijf
per jaar. Bijzonder vindt de hoogleraar het wél: “Met de toga aan ben ik me sterker bewust van
mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat gevoel blijft daarna ook altijd nog even. Het
v o e l d e b i j v o o rb e e l d h e e l g e k t o e n i k o o i t ’ s m i d d a g s m i j n t o g a h a d g e d r a g e n e n ’ s a v o n d s i n
mijn karatepak stond; toch ook een soort uniform. Dat karatepak zat die dag niet lekker.”
Van Bronswijk is sinds 1991 hoogleraar; eerst (in Utrecht) voor Biologische Agentia in de
Gebouwde Omgeving, sinds 1999 voor Public Health Engineering in Built Environments. Haar
beide toga’s kreeg ze cadeau van haar familie.
De traditie van de toga is er één om te koesteren, vindt ze. “Niet zozeer voor de dragers; meer
voor de andere mensen die bij academische plechtigheden in de zaal zitten. Met de toga
drukken we onze historische relatie uit met vele generaties bevlogen onderzoekers en
docenten. Het is een zinvol ritueel in deze tijd.” Een keer een nieuw jasje voor de toga vindt Van
Bronswijk niet nodig: “Vanwege de traditie moeten we de toga gewoon zo laten, compleet met
de wijnrode voering die uniek is voor Eindhoven.”
Wel betreurt ze het dat veel Eindhovense hoogleraren zich, zo zegt Van Bronswijk, niet houden
aan de gewoonteregels voor het dragen van onderscheidingen op de toga: “Het zou de rituele
functie versterken.”

Hoogleraar Gerrit Kroesen:
“Het is passend om het decorum in acht te nemen”
De ‘wapperige kleurige stola’s’ van Delft vindt hij ‘net over the top’, maar een kleuraccentje zou
op de Eindhovense toga niet misstaan, vindt hoogleraar plasmafysica Gerrit Kroesen. Maar
eens in de zoveel tijd een modieuze herziening van de toga? “Zeker niet. Tradities die te vaak
veranderd worden, houden op een gegeven moment op traditie te zijn.”
Terwijl deze traditie juist zo belangrijk is, vindt de prof: “Als een student na vele jaren studie
een diploma krijgt of een promovendus na vier jaar hard werken promoveert, dan is dat een zeer
speciale gelegenheid die je maar eens in je leven overkomt. Ik vind het passend dat aan de
andere kant van de tafel dan het decorum in acht wordt genomen.”
Kroesen draagt zijn toga, een cadeau van zijn ouders, sinds het millenniumjaar. Zo’n twee, drie
keer per maand trekt hij het gewaad in de togakamer over de schouders, daaronder keurig in
pak zoals het protocol voorschrijft. “Collega Jan Westra heeft me zelfs ooit een RAL-kleur
opgegeven die volgens hem het beste zou zijn voor de stropdas. Ik meen dat het 7036 was.”
De opening van het academisch jaar en de diesviering vindt hij de meest bijzondere toga momenten, “omdat er dan met het grote cortège gelopen wordt en omdat het orgel bespeeld
wordt. Ik ben in mijn vrije tijd namelijk amateurorganist.”
Toen zijn eigen toga jaren terug nog in de maak was, leende hij die van collega Anton Tijhuis:
“De enige andere in de kast die me, gezien mijn lengte, past.” Het was dan ook even zweten
toen, voorafgaand aan een promotieplechtigheid een paar jaar geleden, zijn eigen toga ver dwenen bleek en die van Tijhuis óók niet in diens kastje hing. Kroesen wrong zich uiteindelijk
in een leentoga: “Hij was erg kort en krap. Ik moest mijn armen langs mijn lichaam houden en
kon ze niet op tafel leggen om het proefschrift vast te houden, anders zou de rug uitscheuren.”
Kroesens eigen toga, zo bleek een dag later, was overigens meegenomen door de secretaresse
van de ‘medebewoner’ van zijn togakast, die op reis moest. “Ze wist niet precies wat ze moest
meenemen en had de complete inhoud van het kastje maar meegenomen.”

Pedel Cees Heijmans:
“Zodra je die toga aantrekt, zit je in een andere rol”

Hoogleraar Han Meijer:
“Een warm onding met een onhandige wijde kraag”
“Cortège, dat is vooroplopen bij binnenkomst in de Blauwe Zaal van het Auditorium in een
zwarte jurk en naargeestige zwarte pet op je hoofd en verder op de eerste rij zitten en proberen
vooral niet in slaap te vallen, bijvoorbeeld bij intreeredes”, noteerde Han Meijer in december
1998, blijkt uit een bundeling van eigen verhaaltjes en columns.
De hoogleraar polymeertechnologie heeft niet veel op met de universitaire verkleedsessie. Dat
w a s a l n i e t a n d e r s t o e n h i j i n T w e n t e p r o m o v e e r d e e n i n e en s t u d e n t e n b l a a d j e s c h r e e f o v e r e e n
nieuwe hoogleraar, die volgens Meijer onder zijn toga in zijn nakie ‘stond te oreren’. Het werd
hem bepaald niet in dank afgenomen.
Ook over zijn eigen toga deed hij vanaf het begin van zijn hoogleraarschap niet al te plechtig,
blijkt uit een ander vroeger schrijfsel: ”Ik herinner me nog goed dat collega Jan J. (Janssen, red.)
zich na mijn komst in deze instelling als een soort mentor opstelde die zo ver ging dat hij zich,
met een blik op mijn afgetrapte vaalwitte schoenen onder mijn spijkerbroek, bezorgd afvroeg
o f i k t i j d e n s m i j n i n t r e e r e d e , o n d e r m i j n p i jn l i j k n i e u w e t o g a , n o g w a t a n d e r s a a n t e t r e k k e n
had.”
Meijer haalt zijn schouders op bij het academisch ambtsgewaad. “Bij sommige gelegenheden,
p r o m o t i e s e n z o , h ó ó r t h e t . O m e n i g e a f s t a n d t e c r e ë r en , n e t a l s b i j a d v o c a t e n e n r e c h t e r s ,
m a a r o o k o m d a t h e t t o t a a l p l a a t j e e r d a n n e t j e s u i t z i e t . M a a r om b i j v o o r b e e l d o o k b i j m a s t e r uitreikingen in vol ornaat op een rij te zitten, dat vind ik flauwekul. We hebben
als faculteit geprobeerd om het af te schaffen, maar de studenten houden
vast aan die pracht en praal.”
Een ‘warm onding’ noemt Meijer zijn toga, met een onhandige wijde kraag.
“Twente heeft er een befje bij; dan hoef je tenminste niet na te denken
over wat je eronder draagt. Zo’n witte slab staat bovendien wat frisser
dan dat zwart van ons, waar je alleen die grijze koppen bovenuit ziet
komen. Zó stoffig, ik vraag me af of dat is wat je als universiteit wilt
uitstralen.”

“Ja, die man met die staf is allesbepalend,
Als die zou ontbreken, dan kreeg je een rel
En alleen een gestoorde zegt schouderophalend:
Oh kijk, in die jurrek, dat is de pedel”
(uit het lied ‘De Pedel’)
Een kwart eeuw draagt Cees Heijmans ‘die jurrek’ inmiddels; niet als hoogleraar, maar als één
van de pedellen van de TU/e, die het protocol bij promoties en plechtigheden sturen en
bewaken. Het blijft iets bijzonders, vindt hij: “Zodra je die toga aantrekt, zit je in een andere
rol. Dat statige gevoel blijft heel bijzonder.”
Een beetje saai zijn ze wel, die overwegend zwarte toga’s in Nederland, vindt Heijmans, “zeker
als je kijkt naar de toga’s in mooie, felle kleuren in bijvoorbeeld de VS en Spanje.” Maar
eentonig zwart of niet: “De toga geeft een zeker cachet aan academische plechtigheden en
geeft je een bepaalde status richting de buitenwereld”, vindt Heijmans. Of de jonge garde dat
a n d er s e r v a a r t d a n d e m e e r g e v e s t i g d e o r d e ? D a t d e n k i k n i e t . D e m e e s t e m e n s e n v i n d e n d a t
decorum vooral toch heel mooi.”
De meeste togadragers kennen de dresscode (donker pak, wit hemd, grijze das en zwarte
schoenen) ook goed, stelt de pedel. Om er lachend aan toe te voegen: “Maar niet iedereen
hóudt zich er ook aan.” Bruine schoenen, geruite overhemden, een vrolijk gekleurde das… De
meeste ‘missers’ zijn gelukkig prima te verdoezelen met een reservehemd, -das of -befje uit de
togakamer, aldus de pedel: “Maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de persoon
zelf.”
Volgens Heijmans is nog nooit een professor tegengehouden bij de uitgang van de togakamer
omdat zijn outfit niet klopte. “Al met al ziet het plaatje er altijd wel netjes uit.” Maar daar gaat
soms een flinke metamorfose aan vooraf: “Sommige hoogleraren komen binnen in
houthakkershemd, afritsbroek en
sandalen, om vervolgens te trans formeren tot heuse heren.”
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Algemeen

by Internet (www.tue.nl/educational_
training).

STU
Brazilië, mogelijkheden voor
aio’s en postdocs
In het kader van het Erasmus Mundus
External Cooperation Window-programma met Brazilië waaraan de TU/e deelneemt, zijn voor 2008/2009 nog beurzen beschikbaar voor aio’s en postdocs
van o.a. de TU/e voor een verblijf aan
een van de Braziliaanse partneruniversiteiten. Een dergelijk verblijf kan dienen
ter verbreding van de ervaring en om bijvoorbeeld aanvullende metingen te doen
met andere meetapparatuur, of om simulaties uit te voeren van toepassingen
waar daar ter plekke veel bekendheid
mee is.
De duur van het verblijf is 6 of 10 maanden. De termijn voor het indienen van
aanvragen sluit op 31.01.2009.
Meer informatie over de mogelijkheden
en een overzicht van de Braziliaanse
partneruniversiteiten is te vinden op
http://ebw.up.pt of via drs. Anneroos
Dijkhuis, International Relations
Office/STU, e-mail
A.R.L.A.Dijkhuis@tue.nl.

Educational training/DPO
Masterclass ‘Presentation using
performance skills’ for TU/e lecturers
How to improve your lecture using theatre skills. From the first moment they
step onto the stage, actors know how to
capture the attention of their audience.
Besides the content, the impact of your
lecture on your students, or colleagues at
a conference, depends largely on your
performance. In this masterclass you will
improve your performance skills. You
will be asked to present mini-lectures.
You will receive specific feedback and
personal instruction regarding your presentation style. You will work with the
course instructor on structuring the content of your presentation; verbal and
non-verbal expression; your relationship
to your students and how to get them
involved.
The shape of the Masterclass will be
informed by the specific needs and interests of participants.
The Master class will take place on
February 6th and 13th, 2009 from 9.30 17.30 hours. The Masterclass will be
taught in English and is open to all TU/e
lecturers.
This Masterclass will be offered six times
a year (in Dutch and in English). In every
course there is room for seven participants.
For further information please contact
Harry van de Wouw (extension 3126).
Registration for this course by phone
2520, email cursus.dpo@tue.nl or internet www.tue.nl/educational_training.

Workshop ‘Course design’
On February 10th, 2009 from 13.30 17.00 hours, DPO will carry out a workshop on ‘Course design’. Objective of the
workshop: enable teachers to design a
course in a systematic way. The workshop aims at UD, UHD’s and Professors
who are responsible for designing or
redesigning parts of the curriculum. This
course is also a part of the TU/e BKO
training program.
Topics in this short workshop will be:
organizing principles; educational
models; course design. After a short
introduction participants will work on
the design of their own course.
Especially teachers who are preparing a
new course will benefit from this workshop.
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (extension 3126).
You can enroll for the course by telephone (2520), e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or

Studentenleven
ESC

Faculteiten
Alle faculteiten
Latex cursus
Op 27 jan, 3 en 10 febr. Houdt de faculteit Wiskunde & Informatica in de avonduren een cursus Latex. Hiermee hopen
we studenten van alle faculteiten meer
gelegenheid te bieden om aan deze cursus deel te nemen.
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.win.tue.nl/bcf/cursussen.

Ict-cursussen 2009
Het ict-cursusprogramma voor 2009 is
klaar; de medewerkers van de TU/e ontvangen binnenkort hierover een folder.
De cursussen zijn gericht op (praktische
toepassingen) van programmeertalen,
Webdesign, wetenschappelijke software
en Office 2007 en worden georganiseerd
door de faculteit Wiskunde &
Informatica.
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.win.tue.nl/bcf/cursussen.

Mensen
Promoties
Mw. Dipl.Chem. K. Kunna verdedigt op
maandag 19 januari haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Catalysts
Immobilization via Electrostatic
Interactions: Polystyrene-based
Supports”’. Kunna promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. D. Vogt.
Ir. R.A.A. Pullens verdedigt op maandag
19 januari 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 ‘Functional endothelium on tissue engineered small diameter
vascular grafts’. Pullens promoveert aan
de faculteit Biomedische Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. M.J. Post en
prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens.
Ir. P.J.A. Janssen verdedigt op donderdag
22 januari 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 ‘Morphology development in confined geometries’. Janssen
promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.
C. Sun verdedigt op donderdag 22 januari 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 ‘Architectural Cue Model in
Evacuation Simulation for Underground
Space Design’. Sun promoveert aan de
faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. B. de Vries.

Afscheid
Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest bij
de TU/e heeft TU/e-alumnus Harmen
Kragt besloten per ingang van 1 februari
2009 met pre-pensioen te gaan. In zijn
laatste functie als directeur van het
Alumnibureau heeft Harmen zich ingezet voor de ‘revival’ van het TU/e-alumnibeleid.
Om dit heugelijke feit samen met hem te
vieren, is er een afscheidsreceptie in de
University Club op vrijdag 23 januari
2009 vanaf 16.00 uur.

NaTentamenfeest
Tweede NaTentamenfeest met een après
ski-thema, georganiseerd in samenwerking tussen het Eindhovens Studenten
Corps en Corpshuis ‘Koningshuis
Montagne’:
Datum: vrijdag 23 januari 2009
Locatie: De Bunker bij het Eindhovens
Studenten Corps
Vanaf: 22.00 uur
Entree: Collegekaart
Speciale actie: Shot Apfelkorn 1 euro.
Verder zal er een band optreden om de
iedereen gedurende de avond te vermaken.

Stichting Fonds
Studentenvoorzieningen
Eindhoven
Gehonoreerde aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: de Stichting Virus met
een gift van euro 1.500 voor de organisatie van de tweede editie van het
StuKaFest Eindhoven in februari 2009;
de Stichting European Week krijgt een
gift van euro 2.700,-als bijdrage aan de
voorbereidingskosten van de European
Week 2009; de Stichting Scala met een
gift van euro 2.000 om een tekort van
het Bunkerfestival weg te werken; de
ESSF ontvangt een gift van euro 406
voor de organisatie van het Prof. Van
Lint Studentensporttoernooi;
Quadrivium, die in het voorjaar 2009
een concert van Ensuite organiseert,
krijgt hiervoor een bijdrage van euro
500.
In 2008 zijn door de SFSE 32 aanvragen
om financiële steun binnengekomen,
gedaan door studentenorganisaties,
gehonoreerd in de vorm van giften,
leningen en garantstellingen. De giften
varieerden van euro 105 tot euro 5.000.
Studentenorganisaties, aarzel niet en kijk
voor de mogelijkheden op de website!
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om
financiële steun of info kan men terecht
bij de adviseur van het Bestuur SFSE,
Mw. Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven (tel.
(247 41 82), e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl

Diversen
Stichting SIW
Vrijwilligersprojecten
Voor korte of lange termijn vrijwilligerswerk in het buitenland doen? Kom 31
januari naar de informatiemarkt van
Stichting SIW Internationale
Vrijwilligersprojecten. De Kargadoor,
Oudegracht 36 Utrecht, 13.30 - 17.30.
www.siw.nl.

worden voor YKNS en de student.
Er staan bedrijfsbezoeken, workshops,
lezingen en netwerkbijeenkomsten op
het programma, zoals de workshops
‘Speed-Reading’ of ‘Stresshantering’ of
‘Netwerken’ en lezingen over technische
innovaties.
Wil je meer weten? Bezoek dan de KIVI
NIRIA-kamer in HG 0.25 of de website
van YKNS: www.ykns.nl
Om een indruk te krijgen van het gevarieerde aanbod aan activiteiten is hieronder een verkort overzicht weergegeven:
10 februari: Workshop Sollicitatiegesprek
en onderhandelingen; Hoe ver kun je
gaan? Wat zijn je rechten? Wat kan ik
wel/niet eisen, et cetera.
18 februari: Bedrijfsbezoek Adimec
Electronic Imaging, Eindhoven. Adimec
ontwikkelt de meest geavanceerde fotocamera’s voor defensiedoeleinden, machine vision en de medische wereld.
23 maart: Ladies Night: Lezingen, borrelen en dineren met invloedrijke dames
uit het bedrijfsleven en in overheid. In
samenwerking met Studium Generale.
7 april: Je eerste huis: Presentatie over
het nemen van je (eerste) hypotheek. Wat
staat je zoal te wachten als je je eerste
huis koopt? Waarmee moet je rekening
houden?
Aanmelden voor activiteiten via de website is gewenst.

Vacatures
PhD Student in Analysis (V32.037),
Institute for Complex Molecular Systems
(ICMS), department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
Postdoc in Analysis (V32.038), Institute
for Complex Molecular Systems, department of Mathematics and Computer
science (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).
Administrateur (V37.660), faculteitsbureau, faculteit Scheikundige Technologie
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 9 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.441 t/m 3.352
euro).

Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.441 t/m 3.352 euro).
Junior Communicatieadviseur arbeidsmarktcommunicatie (V89.111),
Communicatie Expertise Centrum (0,6
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
Voorzitter universiteitsraad (EU-5113—
MOV), dienst Algemene Zaken (0,6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris in overleg.
Studentenadviseur (V28.026), Onderwijs
en Studenten Service Centrum (0,7 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.129 t/m 4.284 euro).
2 PhD positions on integrated quantum
photonic technologies (V34.326), the
Group Photonics and Semiconductor
Nanophysics, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
PhD openings in theoretical and computational physics of soft matter (V34.327),
the group Theoretical Polymer Physics,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
2 PhD positions Smart Objects for
Intelligent Applications (V51.066),
Designed Intelligence group, department
of Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
Planner/Organisator Trainingen
(V28.027), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (0,8 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.986 t/m 2.682 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

An Assistant Professor (V39.463),
Human-Technology Interaction, department of Technology Management (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.129 t/m 4.868 euro).
Studieadviseur (V50.107), onderwijsdirectoraat, faculteit Biomedische
Technologie (0,8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

KIVI NIRIA
Young Kivi Niria Students Eindhoven
(YKNSE) is de Eindhovense studentenafdeling van KIVI NIRIA; het grootste
ingenieursnetwerk van Nederland. KIVI
NIRIA heeft landelijk zo’n 26.000 leden
en is in alle technische disciplines vertegenwoordigd, variërend van scheikunde
tot bedrijfskunde en van bouw tot werktuigbouwkundig ontwerpen.
YKNS is er voor en door studenten! Het
zevenkoppige bestuur organiseert gedurende het hele jaar 2009 leuke en carrièregerichte activiteiten. Het afgelopen jaar
heeft YKNS bedrijfsbezoeken georganiseerd naar onder andere Flowserve en
zijn er leuke workshops als ‘Pimp my
CV’ en ‘Dress to impress’ georganiseerd.
Ook 2009 belooft een interessant jaar te

4 PhD positions on Medical Simulation
(V51.065), Designed Intelligence group,
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
Hoofd Alumnibureau (intern) (V82.034),
Dienst Algemene Zaken (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.792 t/m 4.868 euro).
Faculteitscommunicatie medewerker
(V89.110), Communicatie Expertise
Centrum (1,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 9 CAO

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Testing troubles
This month students will
be devoting the necessary energy again to
taking examinations,
plodding for the adequate completion of
assignments and saving
themselves through oral
exams. It is not only
students who spend a lot
of time on the tests.
Teachers, too, need to
focus their attention in
order to set up a good
exam or a realistic
assignment. What are the
tricky matters when
drafting a good exam?
“Especially not to try and be
too creative”, says prof. dr.
ir. André De Haan, professor of Process Systems
Engineering with the
Department of Chemical
Engineering and Chemistry. “That can easily make
an exam too difficult.
Seventy percent of the
assignments must be
feasible when a student has
been actively working on a
subject. You can take the
rest a little step further.
Developing an examination may soon take me a
week. The assignments
have to be correct. The
numbers in calculations
must appear to be somewhat realistic. You really
need to do your calculations thoroughly. And
grading the exams takes

you about fifteen minutes
per student. For this, I do
make a grading schedule
with elaborations and
marks per section.”
That the design of good
exams takes time is confirmed by Ruud van Vliet,
originally an electrical
engineer with a keen interest in education and
educational improvement.
For that reason he used to
work at the TU/e for many
years as a teacher trainer.
Until his retirement, last
year, one of the courses he
presented was ‘Testing by
means of exams’.
Van Vliet emphasizes:
“The development of a test
should not be regarded as a
separate skill. When things
are as they should be, this
forms an integrated part of
the educational process.
You determine beforehand
what you will discuss and
which skills you expect
from your students. It is
important that you should
inform your students of
these objectives.” Van Vliet
regards objectives as clear
descriptions of skills.
“As a teacher you should be
able to perform the whole
educational process well.
The test is a conclusion of
that process. In fact it
would be a good thing if in
addition to a final test there
would also be an entry test
and a diagnostic test

halfway through. These
make it clear for teachers
and students alike where
there is room for students
to develop further.”

Apply knowledge
“Good education is not a
matter of transferring information, but much more
of giving students the
opportunity to hone their
skills”, Van Vliet thinks.
“Knowledge
alone
is
nothing if you cannot apply
it. The TU/e does provide
quite theoretical programs,

but these always go hand in
hand with applications in
practice. This is true
throughout all Departments. Things are made
and designed all over the
place. That differentiates a
university of technology
from a general university.
In my opinion, you should
also see that distinction
again in the testing. A test,
including one for theoretical subjects, should
actually suggest a realistic
problem. There is an art in
conceiving of a problem

that has been derived from
practice. If the problem is
too far-fetched, students
will think: ‘What am I
supposed to do with this?’”
In general professor De
Haan has little difficulty in
thinking
up
realistic
problems. “I work together
with companies a lot. That
makes it easier for me to
use practical examples for
lectures and examinations.
The Internet is also a
useful source of information to gather nice
ideas, which I then

translate into a simpler
problem.”
“Students appreciate it if
your exams are composed
properly”, says De Haan.
“A very fine reaction that I
recently received during a
subject survey was: ‘the
subject could be followed
well, the exam was quite
feasible. It’s a pity that I
spent so little time on it
myself.’ If only ten percent
passes an exam, you really
need to ask yourself
seriously whether your
exam is all right.”/

.

Exam rituals
All students have their
own habits in preparing
and taking exams. How
do they eat, sleep and
relax during this
stressful period? And do
they have an exam ritual
for good luck?
“I do not really have a ritual
during my exams”, says
Anthony Veneros, a Master
student
of
Industrial
Engineering & Innovation
Sciences, but I usually
carry loads of pens, just to
be sure. And I’ve learnt to
take some food with me.
Three hours can be a long
period when you are
hungry”, says the Peruvian
Veneros.
Gosia Perz, a Master
student
of
Human
Technology
Interaction,
has a hard time preparing
for
‘Advanced
Data
Analysis’. “Once I pass it
successfully, I will get
really drunk”, she admits.
‘De Hal’ is the favorite
location of Perz to study. “I
used to call it ‘hell’”, she
says. “The atmosphere
there motivates. Everyone
is studying, so it is just
stupid to do something
else.” At home she finds
hundreds of thousands of
things
different
than
studying which needs to be
done.
Perz drinks liters of coffee
during exam preparation

and doesn’t waste time on
cooking “as every minute is
important”. She also eats
‘tons of sweets and chocolate’. Another ritual she
mentions: “In Poland,
where I come from, girl
students wear red underwear during the exams
for good luck. Probably it
has no influence, but if you
feel better by it, why not?”
Arya Adriansyah, who is in
his Master’s program
Computer Science, sleeps
less than 7 hours during
exam preparation and
sleeps late. Adriansyah:
“Sometimes I even go to
sleep at 4.30 a.m.” In that
period he prefers food
which can be served fast. “I
even buy kebab in an
urgent situation.”
Saudith Durango Galván , a
Master student of Systems
and Control, always takes
candy bars and some water
for an exam. This January
she is taking two written
exams and preparing for
five oral ones and a project.
This project presses most
for Durango Galván. “It is a
competition with other
groups about controlling a
robot and it has to be in
January when we are preparing for the other exams
as well.” Durango Galván
prepares for her exams in
her room. “I study in my
own rhythm, if I am tired I

Photos: Bart van Overbeeke

can sleep for a while or
even cook something.
When I feel I am spinning
around the same thing
while studying, it is time
for a break. If I need a
longer break I go out and
walk for a while.”/

.

Pool of supervisors
There is a large number of people involved in holding examinations. Just think of the super visors who make sure that all candidates get their exams and materials and who see to it that
everything proceeds according to the rules. How many supervisors are actually active during
the exam period?
“There is a pool of eighty external supervisors altogether”, says Ron Tempelaars, who is the
coordinator for people, materials and locations for the written examinations. “During this
exam period some 60 supervisors will be deployed”, he calculates. “Per day there are 45
supervisors at work on average. It may vary per day and also depends on the number of exams
taking place.”
The supervisors are nearly all older than 65. They are recruited via Euflex, the temping and
secondment agency of the TU/e. Experienced supervisors show them the ropes and after their
training period they work independently. Tempelaars: “It is a group of very enthusiastic
people who like to stay involved with the labor process, and some of them with the TU/e in
particular.” The group includes 20 to 25 former TU/e employees. “Often people register for
the pool of their own accord; in fact, there is even a waiting list at this moment.”
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“Ondernemen doe je er niet even bij”
Ondernemerschap/Tjeerd Adema
Foto/Bart van Overbeeke

Steeds meer TU/e-studenten
zijn geïnteresseerd in de
fijne kneepjes van het ondernemerschap. Cursussen in
Technology Entrepreneurship
aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation
Sciences zijn de afgelopen
jaren populairder geworden.
Zo’n honderd minor- en
masterstudenten van
uiteenlopende opleidingen
presenteerden vrijdag 9
januari hun businessplannen
aan ondernemers en
bankiers.
“Ik ben al twintig jaar ondernemer, maar
ik heb van die jongens toch veel opgestoken. Zo’n uitgebreid marktonderzoek
had ik zelf nooit kunnen maken”, vertelt
Joop Wenstedt, directeur van Albatros,
een bedrijf dat onbemande vliegtuigjes
verhuurt voor civiele toepassingen.
Wenstedt brengt een systeem op de markt
waarmee zulke vliegtuigjes eenvoudiger
informatie kunnen vergaren. Maar hij
blinkt niet uit in het schrijven van een
gedegen businessplan. Derdejaarsstudenten Werktuigbouwkunde CamHing Dai en Bas Coenen schreven een
plan voor hem. Het resultaat: Wenstedt
gebruikt nu onderdelen van het plan in de
onderhandelingen met banken en klanten.
Minor- en masterstudenten van uiteenlopende opleidingen die de halfjaarlijkse
programma’s Technology Entrepreneurship volgen, schrijven complete businessplannen. Voor een eigen op te zetten
bedrijfje, voor ideeën vergaard door het
TU/e Innovation Lab, of voor bestaande
ondernemingen. Vrijdag 9 januari
presenteerden de eerste honderd hun
plannen aan driekoppige panels van
ondernemers, bankiers en docenten.
Het plan van Coenen en Dai is er een met
veel potentie. Het wint uiteindelijk ook
één van de drie prijzen van vijfhonderd
euro die de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE & IS)
in het leven heeft geroepen voor het beste
plan uit de kringen van het Innovation
Lab. Derdejaarsstudenten Technische
Informatica Roel van Duijnhoven en
Wouter Twisk ontvingen de prijs voor het
beste eigen idee. Zij ontwikkelden een
webtoepassing voor surfers die een eigen
site willen bouwen en schreven er zelf het
businessplan voor. Kees Roos en Roy
Frijns, masterstudenten bij respectievelijk Elektrotechniek en Bouwkunde,
kregen de prijs voor het beste plan voor
een bestaand bedrijf. Zij maakten een
strategisch plan voor technisch installatiebedrijf Ai-Tec BV, een onderneming
die elektronische oplossingen ontwikkelt
die het comfort en de veiligheid moeten
optimaliseren in bedrijfspanden en
woningen.
De winnende plannen staan niet direct
model voor het niveau van alle deelnemers. Het verschil in kwaliteit is
evident, zeggen verscheidene juryleden.
Dat komt onder meer door de gemêleerde
samenstelling van de cursistengroep dit
semester, met slechts enkele Bedrijfskundestudenten en veel minorstudenten
en buitenlandse studenten. “Van
bachelorstudenten van Scheikundige
Technologie en Technische Natuurkunde
mag niet hetzelfde worden verwacht als
van masterstudenten Technische

Bedrijfskunde. De meeste minorstudenten komen uit een totaal andere
wereld”, zegt Joop Dat, panellid en docent
Financieel Management bij IE & IS.
Technici in korte tijd klaarstomen voor
het entrepreneurschap blijkt geen
sinecure. Om de studenten de kneepjes
van het vak zoveel mogelijk bij te
brengen, worden zij het hele programma
gecoacht door docenten en oud-ondernemers. Verscheidene juryleden constateerden vrijdagmiddag tijdens de panelsessies bepaalde typische gebreken aan
de businessplannen: matige financiële
onderbouwingen en een sterke voorkeur
om te weinig risico’s te willen nemen.
“De analysekracht van de studenten
bewonder ik, maar ze zijn als ondernemer soms nog wat naïef”, zegt panellid
en voormalig directeur van schoonmaakbedrijf CSU Cor van der Heijden. “Ze
letten bijzonder goed op de kostenkant,
maar de inkomstenkant zien ze een
beetje over het hoofd. En er moet wel geld
verdiend worden.”

Populariteit
Cursussen Technology Entrepreneurship
voor niet-management studenten worden
sinds 1994 door de TU/e aangeboden.
Studenten stromen sinds enkele jaren op
drie manieren in. Als eerste bieden de
meeste bacheloropleidingen de mogelijkheid een minor Technology Entrepreneurship te volgen. Daarnaast kunnen masterstudenten een Certificaat Technology
Entrepreneurship (CTE) behalen, een
programma dat bovenop de reguliere
studie komt. Tot slot is het schrijven van
een businessplan onderdeel van de
master Construction Management &
Engineering aan de faculteit Bouwkunde
en een keuzevak voor de andere masters.
De halfjaarlijkse programma’s mogen
zich in een nog steeds toenemende populariteit verheugen. Het deelnemersaantal
is in vijftien jaar tijd opgelopen van
dertien naar zo’n tweehonderd studenten.
Hoogleraar Ondernemerschap Leo
Verhoef verwacht nog een verdubbeling
van het aantal als alle bachelorstudenten
over een paar jaar de minor kunnen
volgen. “De huidige markt vraagt om
kennis van ondernemerschap. Studenten
voelen dat aan en spelen daarop in”, aldus
Verhoef.
Studenten kiezen de programma’s vooral
als aanvulling op hun reguliere studie.
Van alle plannen werd vorig jaar ongeveer
de helft gedeeltelijk of helemaal gereali-

seerd. De meeste daarvan waren bestemd
voor bestaande bedrijven. Maar weinig
studenten geven een vervolg aan die
samenwerking met de onderneming na
de studie. En slechts één op de tien
studenten die een van de programma’s
heeft gevolgd, start na de studie daadwerkelijk een eigen bedrijfje. “De extra
kennis is handig. Ik kan die straks goed
gebruiken in een managementfunctie
binnen mijn eigen vakterrein”, zegt prijswinnaar Coenen. Derdejaarsstudent
Werktuigbouwkunde Jim Schormans
sluit zich daarbij aan. Hij schreef met
collega-student Ruud van de Waal en de
Deense IE & IS-student Christian
Knudsen een businessplan voor het
bedrijf GPG Horse Suspension BV, dat
wereldwijd een nieuwe schokdempende
stijgbeugel voor paardensporters op de
markt op wil brengen. “Ik weet nu beter
hoe ondernemers in mijn eigen vakgebied me straks kunnen benaderen”,
aldus Schormans.
Een kleine groep studenten heeft de
smaak na de eerste kennismaking met
het ondernemerschap wél te pakken. Zo
willen Doris de Bruijn en Sean Vos,
Bouwkundestudenten en volgers van het
CTE-programma, een doorstart maken
met hun bedrijf SlimRenoveren. Zij ontwierpen een geprefabriceerd bouwsysteem waarmee in korte tijd naoorlogse
rijtjeswoningen kunnen worden gerenoveerd en uitgebreid. De twee denken
hiermee een nichemarkt aan te boren
door de groei in de renovatiesector en
door de duurzaamheid van het systeem.
“We willen nu doorpakken. De opgedane
ervaringen met mensen uit het bedrijfsleven helpen daarbij”, vertelt Vos. “We
hebben commerciëler leren denken en
weten nu beter hoe we rendement uit ons
systeem kunnen halen.” Ook prijswinnaars Van Duijnhoven en Twisk
willen dit jaar hun plan voor de webtoepassing hebben uitgevoerd, iets dat ze
naast hun studie zullen moeten doen.

Gedrevenheid
Hoewel het enthousiasme bij een aantal
cursisten groot is, mist coach/panellid en
gepensioneerd Philips-directeur Frans de
Bruijne de echte gedrevenheid van veel
studenten. “De motivatie bij nietBedrijfskundestudenten laat geregeld te
wensen over. Ik zie te weinig bloed, zweet
en tranen. Ondernemen doe je er niet
even bij, aan de hand van een reeks telefoontjes en mailtjes.” Coach Joop Dat vult

aan dat veel studenten de studielast van
het schrijven van een goed businessplan
onderschatten. Dat: “Vooral de minorstudenten heb ik fors achter de broek
moeten zitten. Toch kunnen ook zij meer
kwaliteit afleveren, kijk maar naar het
Albatros-plan, toch wel de eye-opener van
dit semester.”
Ook De Bruijne haalt het businessplan
van Dai en Coenen aan om te verduidelijken hoe het wél moet. “Die twee hebben zelfstandig een bijdrage geleverd aan
de verdere ontwikkeling van een bedrijf.
Er was sprake van een goede
wisselwerking en dat merk je tijdens de
panelsessies.” Volgens de oud-Philipsman is bij het schrijven van een plan voor
een onderneming een duidelijke eigen
visie onontbeerlijk. “Studenten moeten
de ondernemers niet naar de mond
praten. Juist dat kan uitzicht bieden op
een succesvolle samenwerking.” Ondernemer Wenstedt beaamt het: “Vaak draaf
je als ondernemer maar door, overtuigd
van je eigen gelijk. Maar de studenten
hielden met hun bevindingen me meermalen een spiegel voor. Die momenten
zijn leerzaam.”
Alle complimenten en kritiek ten spijt,
tijdens de panelsessies hebben studenten
nog maar beperkt invloed op hun beoordeling. Driekwart van het cijfer ligt dan al
vast. Met de presentatie en de financiële
onderbouwing zijn nog wel punten te
scoren. De docenten hebben het afgelopen jaar extra ingezet op de geldelijke
aspecten van de onderneming. Panelleden waren twee jaar geleden ontevreden
over de financiële paragrafen. Het opstellen van een zeer doortimmerde kostenbatenanalyse lijkt in de huidige crisis
bittere noodzaak. Aangevuld met alle
mogelijke risicoscenario’s. Maar dat blijkt
in dit geval juist niet echt nodig. “Deze
crisis is zo gek, daar kan nauwelijks een
plan op gemaakt worden”, zegt Van der
Heijden. De Bruijne erkent dat het
moeilijk anticiperen is op de grillen van
de huidige economische ontwikkelingen.
En rekening houden met allerlei doemscenario’s zou het enthousiasme van
aspirant-ondernemers alleen maar in de
kiem kunnen smoren. “In de plannen
moeten we geen doemscenario’s hebben.
Want ondernemers zijn van nature optimisten”, aldus De Bruijne./

.
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Tommy Lee Jones schittert in ‘In the valley of Elah’
De telefoon gaat bij Hank
Deerfield, oud-militair en
Vietnamveteraan. De stem
vraagt waar zijn zoon Mike is
en deelt mee dat die zich voor
morgenochtend moet melden;
anders wordt hij als deserteur
beschouwd. Maar Deerfield
wist niet eens dat zijn zoon al
terug was uit Irak, reden om uit
te zoeken wat er is gebeurd.
Iets gruwelijks, zoveel moge
duidelijk zijn.
‘In the valley of Elah’ (2007) is
de tweede film van Paul Haggis,
na zijn met prijzen overladen en
Oscarwinnende film ‘Crash’ uit
2005. Daarin sneed hij het
racisme en het groeiende
contrast tussen arm en rijk aan.
In ‘In the valley of Elah’ gaat het
hem om de gevolgen van de
oorlog in Irak voor jonge
soldaten, hun familieleden thuis
en daarmee in feite van heel
Amerika.
Een formidabele Tommy Lee
Jones speelt de hoofdrol van de
vader die uitzoekt wat er met
zijn zoon is gebeurd. Het
leverde hem een Oscarnominatie op, nadat hij die in
1993 voor de eerste keer won
voor zijn rol als marshall in ‘The
Fugitive’. Als Hank Deerfield
stapt hij de morgen na het telefoontjes in de auto en rijdt naar
de plaats waar Mike gestationeerd is of zou zijn. Daar aangekomen ontdekt hij al snel dat
er iets goed mis is, zeker als de
militaire politie en lokale rechercheurs elkaar de bal toespelen.
Zijn verontrusting groeit
naarmate het onderzoek vordert.
De verbitterde vader vestigt
daarom zijn hoop op de enige
rechercheur die zijn zaak
serieus lijkt te nemen, Emily
Sanders (rol van Charlize
Theron). Samen gaan ze op
zoek, waarbij video-fragmenten
van Mike’s gsm een belangrijke

Puur spelplezier. Deze zin
duikt steeds op in de recensies
over ‘Ben Hur’ in de uitvoering
van De Ploeg. Het zijn dan ook
niet de minste acteurs en cabaretiers die eraan meedoen:
Viggo Waas, Peter Heerschop,
Joep van Deudekom, Han
Römer, Titus Tiel Groenestege,
Genio de Groot, Erik van
Muiswinkel, Sophie van
Winden en Beppie Melissen.
Nadat deze groep zich eerder
had gestort op opvoeringen van
de ‘Driestuivers Opera’ en
‘Vendetta’ is nu de klassieke film
‘Ben Hur’ aan de beurt. Deze
met Oscars overladen spektakelfilm uit 1959 gaat over de
(teloorgang ) van de vriendschap
tussen de Joodse Prins Ben Hur
en de Romeinse tribuun
Messala, compleet met de
klassieke scènes van de wagenrennen tussen de twee hoofdpersonen. Ook die scène wordt,
zij het enigszins aangepast, op
het toneel gebracht, compleet
met andere dolle dwaasheden
die doorspekt zijn van de woordspelingen en -grappen. Zoals
acteur Han Römer die oud president Kennedy parafraseert met
‘Ik bin ein Römer’, de slaaf die
op de slavenmarkt roept ‘Wie

/‘Eten en
Dansen’ met
Doppio

Studententoneelvereniging Doppio
opent het seizoen 2009 op vrijdag
16 januari met de wrange komedie
‘Eten en Dansen’. In dit stuk zijn
bezoekers toeschouwer bij een
theaterrepetitie. De audities zijn
geweest, nu ontmoet iedereen
elkaar voor het eerst. Echter, twee
spelers kennen elkaar van een
stukgelopen relatie. De sfeer zit er
dus meteen lekker in. Zeker als de
ex-lovers ook nog eens een koppel
moeten spelen waartussen het ook
al niet lekker loopt, terwijl een van
de twee zich aangetrokken voelt
tot één van de andere acteurs.
Verwarrende, pijnlijke en hila rische taferelen volgen, want
teksten worden verkeerd geïnter preteerd, anders bedoeld of per soonlijk opgevat. 16, 17 en 18
januari om 20.30 uur in het Gaslab.
Kaarten kosten zes euro en zijn te
bestellen via www.doppio.nl.

rol spelen. Gaandeweg begrijpt
Deerfield een beetje wie zijn
zoon was en wie of wat hij is
geworden. Net voor het einde, in
een zeldzaam ijzingwekkende
scène in een verhoorruimte,
wordt duidelijk wat de hele tijd
al in de lucht hing: wat oorlog
met mensen doet die niet
bestand zijn tegen de horror van
het slagveld.

/Geschiedenis
van poep

Doordacht
‘In The valley of Elah’ werd voornamelijk met buitenlands geld
gedraaid in Amerika, waar men
liever niet met dit nationale
trauma wordt geconfronteerd.
Dat de film daar flopte, heeft
meer met Amerika’s psychologische toestand te maken dan
dat het betekent dat het een
slechte film is. Het is ook niet de
eerste film over de gevolgen van
oorlog, maar Haggis maakte er
gelukkig geen melodramatische
tearjerker van. Dat is voor een

groot deel te danken aan het uitstekende spel van Tommy Lee
Jones (1946), die prachtig
vertolkt hoe is het als iemand
begint te beseffen dat hij de
wereld te eenvoudig inschatte,
dat er dingen zijn waarop hij
geen grip krijgt. Maar ook de ingetogen en doordachte filmstijl
draagt aan de kwaliteit van de
film bij, de verdienste van

Haggis (scenario) en diens
cameraman Roger Deakins,
bekend van zijn prachtige fotografie in ‘Dead man walking’ en
vele films met de gebroeders
Coen. Aldus wordt ‘In The valley
of Elah’ zowel een psychologisch
drama als ‘whodunit’ en politieke aanklacht./

.

Zwarte Doos, 20 en 21 januari,
20.00 uur.

Prof.dr.ir. Harry Lintsen, TU/ehoogleraar Geschiedenis van de
Techniek, geeft op zondag 18
januari een lezing in het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven in
de Raiffeisenstraat 18. Het onder werp: de menselijke secretie en
hygiëne. Als een van de weinige
hoogleraren in Nederland kent
Lintsen de historie door zijn werk
aan de reeks ‘Geschiedenis van de
Techniek in Nederland’. Algemeen
wordt nogal onderschat hoe
belangrijk de verbetering van de
hygiëne -eind van de negentiende,
begin van de twintigste eeuw- was.
Een waar beschavingsoffensief was
nodig om de Nederlandse bevol king zo ver te krijgen. De lezing
begint om 14.00 uur, de toegang is
vijf euro.

/The Visit in MU

Doorgaans betreden alleen profes sionele modellen de surreële
droomwerelden van Henrik
Vibskov; liggend tussen honderden
borsten op stokjes of muziek fietsend. Bij MU kan het publiek
zelf zijn universum bezoeken,
onder de tentoonstellingsnoemer
‘The Visit’. In een woud van
hangende stokken schept de
Deense mode-ontwerper, kunste naar en drummer een ruimtelijk
collage van de vele spraakmakende
performances waarmee hij zijn
collecties in Parijs en de rest van
de wereld presenteerde. Met
ongebruikelijke perspectieven,
magische aantrekkingskracht en
altijd kleurig. Nu in MU, van 9
januari tot en met 15 februari. Zie
www.mu.nl.

Ben Hur als komische act

/Meloenen in
de Dode Zee
Foto: Joris van Bennekom

maakt me los?’ of de joodse
galeislaven die ‘Dachten de
joden soms dat ze uitgeroeid
waren?’ krijgen toegeroepen.
Bovendien worden alle scènes
becommentarieerd door Johan
‘Viggo’ Cruijff.
Het geheel begint als een oude
jeugdvriend van papa onver-

wacht opduikt. Ze hebben elkaar
sinds het internaat, waar een
ernstig incident plaatsvond en
ze elkaar van verraad beschuldigden, niet meer gezien.
Uiteraard wordt kwestie opgerakeld en de link naar Ben Hur
en Messala ligt voor de hand.
Daarna kan het spektakel

beginnen, die Volkskrantrecensent Patrick van den
Hanenberg laat concluderen:
“Alles en iedereen gaat door de
mangel in deze uitbundige,
zalige komedie.”/

.

Parktheater, 15 en 16 januari.

De Israëlische kunstenaar Sigalit
Landau (1969) becommentarieert
in haar werk het begrip ‘territo rium’, een beladen thema in dit
deel van de wereld. In de video
‘DeadSea’ (2005) drijft ze zelf
tussen grote watermeloenen in de
Dode Zee, waar letterlijk geen
leven mogelijk is.
‘DeadSea’ is tot en met 30 januari
te zien bij de Beeldbank, vloer 0
Hoofdgebouw.
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Beleid ‘studentenstad
Eindhoven’ is een feit
De notitie ‘studentenstad Eindhoven’ van de
gemeente is door het
bestuurlijk beslissingsproces heen. Daarmee is
het Eindhovense beleid
op dit gebied een feit. De
gemeente stelt zes ton
beschikbaar, voor een
periode van drie jaar. De
bal ligt nu bij de studenten, laat verantwoordelijk wethouder Marriët
Mittendorff weten.
Wat wethouder Mittendorff betreft staat de

uitnodiging nu open naar
studenten om met initiatieven te komen. “Nu ze de
kans hebben, hoop ik dat ze
er gebruik van maken. De
gemeente of de universiteit
kunnen geen leuke studentenstad maken, dat moeten
de studenten zelf samen
doen. Wij kunnen alleen
faciliteren”, aldus de wethouder.
Doel van de nota is het studentenleven in Eindhoven
te stimuleren en op de
kaart te zetten. De nota
heeft daarvoor een aantal

Zij-instromers Bouwkunde
herontwerpen Woenselse Markt
programmalijnen. Lijn 1
heet kort en krachtig:
‘meer studenten in Eindhoven’. Lijn 2 draagt de kop
‘studenten uitdagen om
zich actiever en zichtbaarder te manifesteren’.
Meer activiteiten dus, en
wat de gemeente betreft
gaat het hier niet alleen om
studenten-onderonsjes.
Mittendorff: “We willen dat
ze er ook niet-studenten bij
betrekken, dat ze het
samen met de rest van de
stad doen.”/

.

IJskoude buitenbar Thêta

Roeiclub Thêta had
vorige week een nieuwe
tijdelijke buitenbar gemaakt van sneeuw,
compleet met ijsglazen
voor de Jägermeister. De
bar stond op het vlot aan
de loods van de vereniging als rustpunt voor de
schaatsende roeiers.
Want roeien was er even
niet bij toen het kanaal
bevroren was.
De ijsbar werd woensdag 7
februari
in
gebruik
genomen bij een winterse
ijsborrel. Kris Hoogendoorn
(23),
student

Elektrotechniek aan de
TU/e, vertelt dat het begon
als een grap, om iets
anders te doen dan indoor
roeien. Maandag werd de
sneeuw
bij
elkaar
geschraapt en ontstond
een kleine ophoping, die
aanleiding gaf tot een bar.
Om het werk wat makkelijker te maken, maakten
de roeiers een bekisting
om de sneeuw in te
scheppen, en met extra
water werd de constructie
omgetoverd tot een echte
ijsbar. De makers zijn trots
op het resultaat - de buitenbar is immers groter dan de

bar die binnen staat.
Iedereen was er druk mee.
Zo zijn er speciale ijsglazen
gemaakt
door
plastic bekers te vullen en
deze later met warm water
om te vormen tot solide
shotglazen voor de Jägermeister.
Roeien kan niet op een
dichtgevroren kanaal. Dus
bonden Thêtanen de ijzers
onder en maakten een
stukje kanaal schoon met
sneeuwschuivers. Er ontstond een heuse ijsbaan,
waar menig student een
rondje op schaatste./
Foto: Eva de Jong

.

‘Rust brengt tot leven’,
‘Generaties Gebundeld’
en ‘Woenselse Bazaar’
waren drie van de projecten die vrijdag 19
december werden gepresenteerd in Vertigo.
Vijftig hts-afgestudeerden, deelnemers aan het
instroomtraject voor een
master Architectuur en
Bouwtechniek, legden
hier aan deskundigen
hun ideeën voor herontwikkeling van de
Woenselse Markt voor.
Ontwerp een gebouw voor
de Woenselse Markt dat de
markt als plek verbetert en
zijn activiteiten ondersteunt: dat was de afsluitende opdracht van het
instroomsemester.
Het
bekende
Eindhovense
marktplein kent de nodige
problemen en uitdagingen, constateert student
Danny Gijzen: “De markt
heeft een nogal verouderde
uitstraling, het verkeer
eromheen is enorm chaotisch, de omliggende wijk
is een probleemwijk en de

doelgroepen zijn divers,
zowel in financieel als cultureel opzicht.” Met dat in
het achterhoofd ging
Gijzen aan de slag, om te
komen tot een vernieuwde
ontmoetingsplaats
met
ruimte voor sociale contacten en entertainment.
Centraal in zijn ontwerp
staat een kiosk, geïnspireerd op de kiosk die er
begin twintigste eeuw
heeft gestaan, die als het
ware wordt ‘omarmd’ door
een buurtcentrum.
Medestudent Tom de Boer
gaat met zijn concept de
hoogte in. In zijn streven
om mensen vanuit de omgeving naar het marktplein
te trekken, ontwierp hij geïnspireerd
door
de
functie van vuurtorenseen ‘baken van licht’. Het
resultaat is een twintig
meter hoog gebouw, opgebouwd uit etages met
open cirkels in het midden
waar kunstlicht doorheen
schijnt. De onderste twee
verdiepingen
kunnen
worden gebruikt voor bijvoorbeeld bijeenkomsten

en presentaties. De Boer:
“Eén van de deskundigen
noemde het heel monumentaal, een soort statement. Het is eigenlijk meer
een sculptuur.” Toch is het
vooral de harde techniek
die De Boer boeit en vanuit
de
Achterhoek
naar
Eindhoven heeft gebracht.
“In Delft ligt meer nadruk
op het conceptuele; daar
heb ik minder mee.”
Gijzen studeerde af in de
bouwtechniek aan de hts in
Tilburg. Een heel praktische richting, omschrijft
hij, waaraan een wetenschappelijke benadering
weinig zou toevoegen. Aan
de TU/e volgde hij weliswaar
het
schakelprogramma voor Architectuur en Bouwtechniek,
maar eigenlijk wil hij de
master Stedenbouw gaan
doen. De sfeer aan de TU/e
spreekt hem in elk geval
aan: “Het viel me vanaf het
begin al op dat iedereen zo
behulpzaam is en echt met
elkaar meedenkt.”/

.

En hoe is het in Singapore?

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.

Een boete krijgen als je de
straat schuin oversteekt of
als je een openbaar toilet
niet doorspoelt, het
bestaat! Singapore, het
land waar ik nu al drie
maanden woon voor mijn

stage, heeft niet voor niets
de dubbelzinnige bijnaam ‘a fine city’.
Singapore is volgens
velen het meest westerse
land van Azië en een
groot voordeel vind ik dat
overal Engels wordt
gesproken, zodat je geen
Chinees hoeft te leren.
Meer dan 75 procent van
de Singaporese bevolking
is namelijk Chinees. Wat
meteen opvalt, is dat
overal op straat borden
staan met hoe je je moet
gedragen en wat wel en
niet mag, mét bijbehorende boete.
Ik loop stage bij het
Institute of Chemical and
Engineering Sciences
(ICES), dat deel uit maakt
van the Agency for

Science, Technology and
Research (A*STAR). Mijn
instituut bevindt zich op
een 32 vierkante kilometer groot kunstmatig
industrieel eiland voor de
westkust van Singapore.
Sinds 9/11 is het eiland
aangemerkt als Protected
Area, wat inhoudt dat
iedereen die het eiland
betreedt elke dag zijn
bagage moet laten
scannen en zelf door een
metaaldetector moet.
Bij ICES houd ik mij
bezig met onderzoek naar
katalysatoren die productie van zogenaamde
Fischer-Tropsch brandstoffen (vloeibare brandstoffen uit kolen, aardgas
of biomassa) efficiënter
maken.

Wat het studentenleven
betreft hoef je in Singapore niets te kort te
komen. Aan de drie universiteiten die deze stad
rijk is, studeren veel
buitenlandse exchange
studenten en ook aan
andere interns, zowel
Nederlandse als buitenlandse, is geen gebrek.
Omdat iedereen er erg
voor open staat, zijn
nieuwe contacten snel
gelegd, wat uiteraard de
nodige borrels en feestjes
met zich meebrengt.
Singapore zelf is een vrij
klein land (oppervlakte is
de helft van de provincie
Utrecht), maar weekendtripjes naar andere
landen in Zuid-Oost Azië
zijn makkelijk te plannen

en erg goedkoop doordat
er vier low-cost vliegmaatschappijen vanaf Singapore vliegen. Voor vijftig
euro kun je je weekend
doorbrengen op een wit
strand op Bali.
Al met al heb ik hier een

geweldige tijd gehad waar
ik nog lang met veel
plezier op zal terugkijken!

Remco Lancee, student
Scheikundige Technologie
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Kaartverkoop StukaFest gestart Zilver voor bobteam
Arno Klaassen
De run op de kaartjes
voor de tweede editie van
het Eindhovense
Studentenkamerfestival
(StukaFest) op 12 februari is begonnen. De organisatie -stichting Virustrapte woensdag 7
januari in De Bunker af
met de kaartverkoop. Het
idee is dat studenten
optredens van cabaretiers, muzikanten en
andere creatieve geesten
bijwonen in studentenkamers.

Dit jaar is cabaretier
Howard Komproe één van
de
publiekstrekkers.
Verder
treedt
onder
anderen muzikant Bart
Oostindie op, is er theater
van Roel en Anna en zorgt
Jaap Robben voor een literaire invulling. Bovendien
kunnen bezoekers kaarten
kopen voor een nog on-

bekend -maar volgens de
organisatie veelbelovendoptreden in de ‘mystery
room’.
Eindhovense
studenten kunnen kiezen
uit vijftien optredens.
Singer/songwriter Jeroen
Kant trad 7 januari op bij de
start van de kaartverkoop.
Verder werd er een kunstproject
getoond
van
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht.
Zij
hebben
meubels gemaakt, die
stichting Virus binnenkort

verspreid over de TU/e,
Fontys en Design Academy
wil plaatsen. Het StukaFest
wordt in negen steden
gehouden.
In totaal zijn er een kleine
1.600 kaarten voor Eindhoven
beschikbaar.
Volgens Mark Wesdijk van
stichting Virus zijn er tot
nu tot nu toe zo’n 45 passepartouts verkocht- kaarten
voor drie rondes en voor
het afsluitende feest in de
Effenaar.
Wesdijk:
“Uiteraard hopen we dat
het uitverkocht raakt. Maar
het zou al mooi zijn als we
in ieder geval 75 procent
van de kaarten verkopen,
net als vorig jaar.”/

.

Kaarten zijn nu te koop bij
stichting Virus in De Bunker en
vanaf maandag 26 januari
dagelijks in de pauze in het
Auditorium. Zie voor meer info
www.stukafest.nl of www.virus.nl.

Après-tentamen

Tijdrace op de trap

‘Après-ski’ is het thema van het
NaTentamenfeest van het
Eindhovens Studenten Corps en
corpshuis Koningshuis Montagne,
op vrijdag 23 januari. Het feest,
bedoeld voor iedereen die een
verzetje nodig heeft na wekenlang
blokken, begint om 22.00 uur bij
het ESC in De Bunker en wordt
muzikaal opgeluisterd door een
band. Entree op vertoon van je collegekaart. Speciale actie tijdens het
feest: een shot Apfelkorn kost, net
als een biertje, één euro.

Studentenatletiekvereniging
Asterix houdt op woensdag 4
februari haar traditionele trappenloop. Deelnemers moeten zo
snel mogelijk de trappen van het
Hoofdgebouw bedwingen. In
tegenstelling tot voorgaande jaren
is het stukje buitenom geschrapt,
omdat deelnemers dit stuk te lang
vonden, aldus voorzitter Jan Wera.
Bovendien wil Asterix de vlakke
stukken zoveel mogelijk beperkt
houden: “Het is immers een tráppenloop”. De eerste deelnemer start
om kwart voor een ’s middags, elke

Een unicum in de
Nederlandse bobsleehistorie: afgelopen
weekeinde stond voor
het eerst een Nederlands
mannenteam bobsleeërs
op het podium bij een
wereldbekerwedstrijd.
Het team van de viermansbob met daarin
TU/e-student Werktuigbouwkunde Arno
Klaassen, behaalde 11
januari zilver in het ZuidDuitse Königssee.
Voor het eerst sinds in
1928
het
eerste
Nederlandse team in een
bobslee kroop, behalen
Nederlandse mannen een
podiumplaats.
Een maand geleden kwalificeerde het team van
Klaassen zich al voor de

volgende trappenloper start dertig
seconden na zijn voorganger. “Zo
blijft de uitslag spannend tot de
laatste deelnemer boven is”,
verklaart Wera. Meedoen is gratis;
aanmelden kan via voorzitter@
asterixatletiek.nl. Op de dag zelf
kan, tot een kwartier voor de start,
nog worden ingeschreven bij de
stand van Asterix in de trappenhal
van het Hoofdgebouw.

ID-studente
bijzondere Zeeuw
Lisa op ’t Hof, studente Industrial

Het bobsleeteam, met achterin
Klaassen.

Olympische Winterspelen,
in Vancouver in 2010.
Daardoor
gaat
Arno
Klaassen voor de tweede
keer in zijn leven naar de
OS. Eerder ging hij al mee
met
het
voormalige
bobteam van Arend Glas.
Klaassen hoopt op de
komende OS in de top-5 te
eindigen./

.

Design, is één van de ‘Bijzondere
Zeeuwen’ van 2008. De provincie
Zeeland zet aan het begin van het
nieuwe jaar mensen in het zonnetje
die het voorgaande jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd
op bijvoorbeeld het gebied van
sport of cultuur. Op ’t Hof belandde
op de lijst omdat ze winnaar was
van de Student Challenge Award
(een wedstrijd van onder andere
Brainport en de TU/e), waaraan ze
meedeed met haar concept LED
Light Guide, waarbij wandelroutes
worden uitgestippeld via speciale
lampjes in lantaarnpalen.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor elke
week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat: Koen op ’t
Hoog (derdejaars Technische Natuurkunde) en Willeke Traa (tweedejaars
Biomedische Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar.

Rik Hermans is twintig jaar
oud en hij studeert voor
het tweede jaar Industrial
Design. Rik komt oorspron kelijk uit Valkenburg, dat
is dat stadje in ZuidLimburg waar ze vaak wiel rennen. Zelf speelt hij
liever gitaar en om in
beweging te blijven, doet
hij aan fitness. M&M’s lust
hij graag, dus die heeft hij
dan ook altijd in huis. Voor
zijn bijbaantje gaat hij in
de weekenden naar huis,
hij werkt namelijk bij het
Van der Valk hotel in
Heerlen. Rik is een echte
muzikant en heeft daarom
altijd een plectrum bij zich.

Het valt Koen op dat de
kamer erg groot is en dat er
een modern beeldscherm
staat. Zijn oog valt op de
laptop en hij denkt dat dit
een nieuwe is. Hieruit trekt
hij de conclusie dat het waar schijnlijk om een tweede jaars student gaat. Hij ziet
een gitaar staan, daar zal hij
vast wel op spelen. Ook zal
hij veel tv kijken en muziek
luisteren. De kamer is van
een jongen, ook al is het erg
opgeruimd. Koen merkt op
dat hij geen studieboeken
ziet liggen. Hij ziet wel een
panfluit en een ander vreemd
instrument dat hij niet kan
plaatsen. Dan valt zijn oog

op de versterker en weet hij
zeker dat het om een jongen
gaat. Hoewel hij de kaars en
de steen toch wel erg vrou welijk vindt. Koen is er van
overtuigd dat deze student
geen Technische Natuur kunde, -Wiskunde of
Scheikundige Technologie
studeert. Hij vindt Industrial
Design of Technische
Bedrijfskunde eerder bij
deze persoon passen. Verder
is de kamer erg netjes. Koen
denkt dat de bewoner aan
fitness doet en ijdel is. Hij
weet zeker dat de bewoner
deodorant in huis zal hebben
en dat zijn must-have-item
een plectrum in zijn porte -

monnee is.
“Nou zeg, uit deze twee
foto’s kun je ook niet veel
halen”, merkt Willeke op. De
kamer is veel te netjes en te
leeg. Waar zijn alle gadgets
en rommel die hij in de loop
der tijd heeft verzameld?
Willeke denkt dat hij mis schien nog maar net op
kamers zit, het zou een
mama’s kindje kunnen zijn.
De kamer is trouwens van
een man, een vrouw kan
nooit zo weinig spullen
hebben. En jongens
gebruiken meestal koelere
tinten om hun kamer in te
richten. Willeke denkt dat
deze persoon Bouwkunde

studeert, want dan heeft ze
de meeste kans dat ze goed
gokt. Ze ziet ook nergens een
boekenkast op de foto’s.
Aan de laptop leidt ze
meteen af dat dit een
tweede- of derdejaars moet
zijn. Zijn bezigheden zijn
gitaar spelen en zeilen. Ook
heeft hij een bijbaantje dat
met computers te maken
heeft, anders heb je geen
extra computer op je kamer
staan. Willeke denkt dat
deze man altijd aftershave in
huis heeft. En als hij een
echte muzikant is, heeft hij
vast een plectrum in zijn
portemonnee.

We hebben er twaalf jaar
op moeten wachten, maar
nu was het eindelijk weer
zover: een ‘lange’ vorst periode! Twee weken lang
hield de vorst ons bezig en
leek het alsof half Neder land zich weer
oud-Hollands aan het
vermaken was met het
natuurijs.
Honderdduizenden
mensen die de schaatsen
onder een dikke laag stof
vandaan haalden en de
bevroren meren opzoch ten. De rondtrekkende
meteo-clown Piet
Paulusma en de Mart
Smeets van weervoor spellend Nederland, Erwin
Kroll, waren niet van de
buis te slaan. De journaals
openden ermee, er werden
documentaires uitgezon den over de Elfstedentocht
en kranten hadden winter foto’s op de voorpagina
staan. Een half jaar lang
heeft de kredietcrisis ons
dag en nacht beziggehou den, maar een beetje vorst
en we hebben het er bijna
niet meer over. De beurs koersen zijn twee weken
verdreven geweest door
temperatuurgrafieken en
er wordt druk gespecu leerd over een Elfsteden tocht. Bizar dat een beetje
ijs zo dominant in het
nieuws kan zijn.
Toegegeven: natuurijs in
de winter ís leuk. Ik heb
ook het NK natuurijs zitten
kijken en naast zelf een
rondje schaatsen, maak ik
ook graag een ijsduik: een
gat in het ijs hakken,
duikpak aan, persluchtfles
op de rug, door het gat
onder het ijs gaan en ver volgens hopen dat je dat
na een half uur weer kan
terugvinden.
Maar de dooi is weer inge vallen en zal het ‘echte’
nieuws weer zijn plaats
innemen op de voorpagina
van de krant. Het zal weer
even tegenvallen dat er
meer is dan schaatsen.
Maar wie weet, een
Elfstedentocht in februari?
Ik hoop het, want toeval of
niet maar in die twee
weken van ijsplezier is de
AEX ook 20 punten
gestegen...
Roy Warmerdam is
student Elektrotechniek

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

Jasper Gulpers/22/vijfdejaars
Industrial Design
Wanneer: jaartje of drie, vier
Wat:
huisstijl van Border Community
Waarom: “Border Community is het platenlabel waarop minimal-producer Nathan Fake
voor mij de minimal music echt zijn handtekening heeft meegegeven. Een vriend gaf me
de mix-cd At the Controls en daardoor ben ik
deze muziekstroming ingezogen. Voor mij is
het echt de allervetste muziek en daarna ben ik
ook zelf gaan draaien. Samen met een vriend
heb ik ook de bar van Lucid, de Ludic, omgetoverd tot deze huisstijl. Nee, het is geen
simplistische tekening, het is minimalistisch! Gewoon
mooi, een rustige
achtergrond en die
vogeltjes erop
blijven al drie jaar
lekker vliegen.”

Effe zeuren

/Fred Steutel
Mijn kerstdagen stonden dit jaar in het
teken van TU/e-muziek.
Het begon al bij de kerstsoiree. Dit is
een populair evenement bij de lower
upperclass - of zou het upper middleclass zijn? Onze soiree was georganiseerd door de TU/e-Faculty Club, een
uit de VS overgewaaid fenomeen, dat
daar een heel ander karakter heeft:
‘faculty’ betekent daar de totale ‘teaching staff’, van assistant- tot en met full
professor, en de ‘club’ is een tamelijk
eenvoudige, niet te dure eetgelegenheid
voor de ‘faculty’. Onze Faculty Club is
een vereniging, een tamelijk elitair
gezelschap, van vooral hoogleraren (full
professors), niet zelden gepensioneerd.

De soiree vond plaats in de University
Club, voorafgegaan door een aperitief
in de hal van het Hoofdgebouw. Daar
begon ook de muziek: een strijkkwartet
uit mijn favoriete ensemble, Quadrivium, speelde klassieke muziek: Bach
en mindere goden. Een ondankbare
taak, omdat er veel gepraat werd en
weinig geluisterd. Ze werden, denk ik,
wel betaald.
Tijdens pauzes in het diner, werd
(mooi) gezongen en werden er gedichten voorgedragen van en door de
Brabantse kunstenaar Wouter Stips. De
gedichten werden daarna (heel mooi)
gezongen, waarbij je je kunt afvragen of
gedichten iets winnen als ze gezongen
worden, en als dat zo is, wat dat dan
over de verzen zegt.

De volgende ‘kerstmuziek’ werd in het
kader van de W&I-kerstviering
gespeeld in een café met de naam
Thomas - ook de naam van talloze
(katholieke) studentenverenigingen.
Het was ooit het onderkomen van het
Eindhovens Mannenkoor. De rockachtige muziek werd gemaakt door een
band die zich ‘Geruis’ noemde, een
variatie op de naam van studievereniging Gewis. Het geluid maakte iedere
niet-handtastelijke vorm van communicatie onmogelijk. Een nummer dat ik
me herinner, was Jailhouse Rock, dat ik
destijds door Elvis zelf toch aardiger
vond.
Voor de laatste kerstmuziek ging ik op
tweede kerstdag met vrouw en zoon
-andere zoon was ziek; nu weer beter-

naar Amsterdam. Daar gaf Regina
Albrink een pianorecital. Bekende,
mooie en goed in het gehoor liggende
muziek: Haydn, Schubert, Chopin,
Prokofjev. Wat heeft dat nou met de
TU/e te maken, zult u denken. Ik leg
het uit. Mevrouw Albrink heeft een
impresario: Andries Lenstra, gepromoveerd in de wiskunde (statistiek) en afgestudeerd op het conservatorium
(piano). We werden bij binnenkomst
begroet door diens broer met de
voornamen Jan Karel, destijds decaan
van de TU/e-faculteit Wiskunde en
Informatica; ‘zodoende’. Er waren
naast (minstens) drie Lenstra’s nog
heel wat wiskundigen in de zaal.
De rest van mijn kerstreces ging op aan
niet-live muziek, lezen, drank en oliebollen.

