
Eerste promotie in Zwarte Doos
Van de ‘gewoon wat opge-
leukte’ collegezalen in het
Auditorium, waar hij al de
nodige promoties had bij-
gewoond, werd dr.ir. Vincent
Tabak niet erg enthousiast.
Toen hij er lucht van kreeg dat
De Zwarte Doos als locatie werd
bekeken, was hij er als de
kippen bij om deze plek te
prikken voor zijn eigen promo-
tieplechtigheid. Maandag 26
januari was de bouwkundige de
eerste die er, in de filmzaal,
zijn proefschrift verdedigde.

Voor zijn promotieonderzoek
ontwikkelde Tabak een simula-

tiemodel waarmee voorspel-
lingen kunnen worden gedaan
van het verplaatsingsgedrag van
mensen en van het ruimte-
gebruik van een organisatie in
een bepaald gebouw. Een groot
deel deed hij in Engeland, waar
hij sinds september 2007 als
‘people flow analist’ bij een groot
ingenieursbureau werkt.
Het gaat volgens hem wat ver om
een link te leggen tussen dit
onderzoeksthema en zijn keuze
voor De Zwarte Doos als promo-
tielocatie: “Ik heb het vanaf de
opening een mooi gebouw
gevonden. De hele entourage en
aankleding zijn mooi en de

akoestiek in de filmzaal is goed.”
Navraag bij het Bureau voor
Promoties en Plechtigheden
leerde dat al was bekeken of er
promoties zouden kunnen
plaatsvinden, maar dat er nog
niemand gebruik van had
gemaakt. Tabak was deze week,
na goedkeuring van zijn decaan,
de eerste - en naar ieders tevre-
denheid, “hoewel het voor de
commissieleden misschien een
beetje lastig was dat ze zich in het
Auditorium moesten omkleden
en van daaruit in toga naar De
Zwarte Doos moesten komen.”

Lees verder op pagina 3.
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TU/e wereldwijd
nummer 1 in onder-
zoek met industrie
De TU/e creëert van de 350
grootste research universi-
teiten ter wereld procentueel
de grootste wetenschappelijke
output in samenwerking met
de industrie. In een wereld-
ranking, opgesteld door het
Leidse Center for Science and
Technology Studies (CWTS),
staat de TU/e met een score
van 10,5 procent van de publi-
caties bovenaan.

De TU/e is ‘vanzelfsprekend
trots en blij’ met de positie aan de
top van de lijst, laat CvB-woord-
voerder Peter van Dam weten.
“Deze positie bevestigt de
unieke, hechte R&D-samenwer-
king tussen de TU/e en de high-
techindustrie in Brainport Eind-
hoven en de rest van Nederland.”
Vooral in de gebieden elektro-
techniek, natuurkunde en che-
mische technologie heeft de
TU/e een opmerkelijk sterke
samenwerking met het bedrijfs-
leven. Van de wetenschappelijke
publicaties op het gebied van
elektrotechniek komt meer dan
een kwart tot stand in samen-
werking met ondernemingen.
Voor natuurkunde is dat 14,7
procent en voor chemische tech-
nologie 13,7 procent.
Het is volgens de CWTS-onder-

zoekers de eerste keer dat
bekeken wordt welke universi-
teiten het meeste bijdragen aan
de wetenschappelijke kennis van
bedrijven. Ze namen voor hun
onderzoek data uit het Web of
Science voor de jaren 2002 tot en
met 2006 onder de loep, en
bekeken voor alle publicaties wie
erbij betrokken waren en welke
partijen. Web of Science ver-
zamelt de wetenschappelijke
publicaties van zo’n veertien-
duizend wetenschappelijke tijd-
schriften.
Op plaatsen twee tot en met vier
in de ranking, die dinsdag 27
januari is gepubliceerd, staan
drie universiteiten uit Japan. De
TU Delft staat op plaats vijf, met
een percentage van 8,3 procent.
Daarmee komt de Delftse univer-
siteit in de lijst van Europese
ranglijsten op plaats twee. De
Technical University of
Denmark, een partneruniver-
siteit van de TU/e, staat op plek
drie in de Europese lijst.
Het College van Bestuur biedt
vandaag, donderdag 29 januari,
iedereen een traktatie aan om de
NO. 1-ranking te vieren. De
traktatie is tussen 10.00 en 16.00
uur te verkrijgen in alle kantines
van de TU/e, de University Club
en De Zwarte Doos./.

Gemeente tikt ST op de vingers
Bij een controle bij de faculteit
Scheikundige Technologie, 
op 31 oktober 2008, heeft de
gemeente ‘ernstige over-
tredingen’ van de veiligheids-
regels geconstateerd. De
gemeente dreigde met dwang-
sommen, en liet de politie zelfs
proces-verbaal opmaken. De
faculteit heeft de zaak inmid-
dels op orde gebracht en gaat
nu zelf structureel onaange-
kondigde controles uitvoeren
om naleving te garanderen.

De opsomming van geconsta-
teerde gebreken, in een brief van
de gemeente van 9 december,
lijkt niet mals. Zo waren er onder
meer giftige gassen aanwezig
waarvoor geen vergunning was.
Gassen stonden niet op de juiste
plekken opgeslagen. Chemi-
caliën en gasflessen werden na
gebruik niet of niet op de juiste
plaats opgeborgen, of in niet toe-
gestane combinaties. Daarnaast

bleek bij de controle dat de ver-
gunningen (uit 1995 en 1996)
niet geheel duidelijk en niet meer
actueel waren. Bij een tweede
controle, op 4 november, waren
de giftige gassen zonder ver-
gunning opgeruimd, maar alle
andere punten stonden nog
open, aldus de brief van de
gemeente.
Het College van Bestuur riep de
kersverse directeur bedrijfs-
voering, dr. Laurent Nelissen 
-op 10 november aangetreden- op
12 december op het matje, en liet
daarna per brief aan het facul-
teitsbestuur weten ‘buiten-
gewoon ontstemd’ te zijn. 

Controles
Inmiddels is de opslag van
gassen en chemicaliën aan-
gepakt. De ernstigste overtre-
dingen zijn nog voor het begin
van 2009 op orde gebracht,
vertelt Nelissen. Dwang-
sommen, die potentieel konden

oplopen tot tienduizenden
euro’s, zijn daardoor niet op-
gelegd. De rest van de punten zal
ruim voor 1 maart 2009 conform
de regels zijn, zegt Nelissen. Ook
werkt de faculteit aan de aanvraag
van een nieuwe, integrale milieu-
vergunning, die wél alle bij ST
gebruikte gassen en chemicaliën
afdekt. Een concept hiervan moet
op 1 maart binnen zijn bij de
gemeente. “En dit zal gaan
lukken”, vertelt Nelissen. Daar-
naast heeft het faculteitsbestuur
besloten om intern onaange-
kondigde controles te gaan
houden, om de zaak scherp te
houden. 
De faculteit telt ruim vier-
honderd gasflessen, een klein
aantal was niet op orde. Toch wil
Nelissen de bevindingen van de
milieudienst van de gemeente
niet bagatelliseren. “Er zijn
regels en die moeten gewoon
nageleefd worden.”/.

Foto: Bart van Overbeeke

TU/e betrokken bij Europees
geneesmiddelenproject
De TU/e is een van de partners
in het ‘Sonodrugs’-project, dat
gericht is op de ontwikkeling
van technologieën voor de
lokale afgifte van genees-
middelen. Philips gaat het
project -15,9 miljoen euro
groot- leiden. De verwachting
is dat de nieuwe technieken
een belangrijke rol kunnen
spelen in de behandeling van
kanker en hart- en vaatziekten.

De betrokken partijen hopen dat
met lokale afgifte van genees-
middelen de bijwerkingen van de
gebruikte medicatie tot een
minimum beperkt kunnen
worden. Het doel is om genees-
middelen in nanocapsules via de
bloedbaan van de patiënt naar de
te behandelen locatie te brengen
en vervolgens op locatie met
gerichte ultrasone pulsen vrij te
maken. Het project loopt vier jaar
en beschikt over een budget van
15,9 miljoen euro, waarvan 10,9
miljoen door de EU wordt bijge-
dragen.

Hart- en vaatziekten en kanker
zijn de twee dodelijkste ziekten
ter wereld. Hoewel er krachtige
geneesmiddelen tegen bestaan,
worden deze meestal intra-
veneus of oraal toegediend.
Hierdoor kan slechts in beperkte
mate invloed worden uitge-
oefend op de verspreiding van de
geneesmiddelen in het lichaam.
Ze werken ook in op weefsels en
organen, zowel zieke als gezonde. 
Het SonoDrugs-consortium
bestaat naast Philips en de TU/e
uit de industriële partners
Nanobiotix (Frankrijk) en Lipoid
(Duitsland), de universitaire
medische centra Erasmus MC
(Nederland) en Universitäts-
klinikum Münster (Duitsland)
en de academische instellingen
Universiteit van Cyprus, Univer-
siteit Gent, Universiteit van
Helsinki (Finland), University of
London, Universiteit van Tours
(Frankrijk), Universiteit Victor
Segalen Bordeaux (Frankrijk), en
de Universiteit van Udine
(Italië)./.
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De week van/Mieke
Mieke Geven is secretaresse bij de unit

ADE van de faculteit Bouwkunde.

MMaaaannddaagg:: Een vrije dag voor mij, dus trim-
zwemmen en aquajoggen. Je moet per slot
van rekening iets doen om een beetje fit te
blijven. Daarna heb ik een afspraak met de
nagelstyliste, een beetje ijdel mag je wel
zijn. In mijn vrije tijd ben ik bestuurlijk
actief als voorzitter van het NHV, het
Nederlands Handbal Verbond, afdeling
Brabant. Het jaar 2009 zal mijn laatste
actieve jaar zijn, over een half jaar kan ik
stoppen met werken en komen andere
zaken aan bod. ’s Avonds heb ik een
bestuursvergadering in Zevenbergen,
vanuit Eindhoven een behoorlijke rit.

DDiinnssddaagg:: Op dinsdag moet er gewerkt
worden. De laatste tijd is het behoorlijk
druk, dus we zien wel of we aan alle
geplande zaken en afspraken toekomen.

Dinsdagavond gaan we met een leuke
groep naar de fitness.

WWooeennssddaagg:: Omadag! Dat wil zeggen dat ik
deze dag actief ben met twee van mijn vier
kleinkinderen. Best druk, maar het is ook
heerlijk om samen spelletjes te doen, te
knutselen of bij goed weer te wandelen.
Op woensdagavond staat een nieuwjaars-
receptie met een huldiging gepland in
Almere, maar ik denk dat dit niet gaat
lukken vanwege de grote afstand en het
ongelukkige tijdstip. Dus heb ik een
rustige avond.

DDoonnddeerrddaagg:: Weer een actieve dag aan de
TU/e. Om 16.00 uur moet ik naar het afde-
lingsbureau NHV in Helmond voor een
interview over mogelijke samenwerking
en uitwisseling van diensten tussen het
landelijk bureau en het afdelingsbureau.
In de avonduren heb ik een verlate kraam-

visite gepland, zeer
ontspannend.

VVrriijjddaagg::
Een paar
uurtjes vrij in
de ochtend
voor een werk-
bespreking in
Helmond met de
medewerkers van
het bureau. Daarna voeg ik me weer bij
mijn collega’s op vloer 7 en hopelijk
hebben we verder een rustige vrijdag.
Geen plannen voor vrijdagavond.

WWeeeekkeeiinnddee::  Voor het weekend staat een
familiebezoek op de rol, een ziekenbezoek
en mogelijk een handbalwedstrijd die ik ga
bekijken. Een sport die ik vroeger zelf ook
heb beoefend en waarnaar ik nog steeds
met plezier kijk. 

Elektronica was altijd zijn
hobby: radio’s en versterkers
bouwen, eerst met buizen, later
met transistors. Van Gessel:
“Mijn vader was altijd erg voor-
zichtig, dus dat ging ongeveer
zo: “Daardoor kan kortsluiting
ontstaan.” “We hebben toch
zekeringen?” “Maar die branden
door!” “Daar zijn ze juist voor!”
“Je krijgt wel eens een flinke
schok; daar leer je van. Maar dat
heb ik natuurlijk nooit tegen
hem gezegd.”
Na de hts elektrotechniek ging

Van Gessel naar de TU/e, haalde
zijn propedeuse en werd onder-
zoekassistent. Hij was toen al
getrouwd en kreeg drie
kinderen. Helaas overleed het
tweede kind, een zoon, een
ingrijpende gebeurtenis met de
nodige gevolgen. “Dat verandert
je kijk op het leven. Ik kon het
niet meer opbrengen om én te
werken én te studeren én een
leven thuis op te bouwen. Ik heb
de studie laten liggen en uitein-
delijk niet afgemaakt. Maar de
kansen die ik kreeg, heb ik goed
benut.”
Hij bleef onderzoekassistent en
kreeg onderwijstaken. “Die deed
ik met plezier, ik ben een echte
onderwijsman: practica begelei-
den, instructie geven bij
colleges. Nu ben ik één dag per
week coördinator voor practica
in de bachelorfase. Ik vind dat
nog steeds hartstikke leuk.”
Je bent ook ‘coördinator TV’s,
getuige het bordje bij de deur?
Van Gessel, lachend: “Ja,
Technische Vaardigheden, de
nieuwe naam voor de practica.
Ik maak het programma op

hoofdlijnen, coördineer de uit-
voering en ben verantwoordelijk
voor de bemensing en outillage
van het lab; een redelijke klus
voor één dag, naast het vak-
bondswerk. Dat lukt dus niet.” 
Hoe kwam je bij de vakbond?
“Mijn dochter ging naar school
in het Karregat, toen een
experimenteel, open gebouw
waar moeders soms door de klas
liepen op weg naar Albert Heijn.
Het was ook niet hygiënisch. 
Dat wilde ik, net als veel andere
ouders, veranderen door te
participeren in het school-
bestuur. Na tien jaar praten en
onderhandelen is dat gelukt. Zo
leerde ik het belang van inspraak
en medezeggenschap kennen.
Eind jaren zeventig ben ik
daarom actiever geworden bij de
TU/e-afdeling van de ARKA, een
bond in het Nederlands Katho-
liek Vakverbond. Dat ging later
op in het FNV en het CNV.
ARKA ging naar het CNV, wat
goed bij mij past. Ik kijk altijd
eerst naar wat ons bindt, zoek
oplossingen en voer alleen in
uiterste instantie actie. Bij de

FNV was het toen meer anders-
om.” 
Inmiddels is Van Gessel 25 jaar
woordvoerder voor het OPTU/e,
kaderlid, voorzitter van de CNV
sectie Universiteiten en adviseur
van CNV Publieke Zaak voor
universiteiten. Hij zit bij VSNU
aan tafel voor cao-overleg en
onderhandelt met het College
van Bestuur van de TU/e. “Maar
ik ben nergens de baas van”,
benadrukt hij. “Ik ben geen
machtig man en zou dat ook niet
willen zijn. Alleen al omdat alles
in overleg met de achterban
gaat.”
Je vertelde ooit dat iemand van
een vorig CvB, voorafgaand aan
de onderhandelingen, jou kwam
vragen hoe een regeling precies
in elkaar zat? “Oh, hij was de
enige niet …. Tegenwoordig
kijken ze vaak eerst naar mij of
een bepaalde bewering klopt.
Het leukste was dat Cees Pijnen,
die begin jaren negentig namens
het CvB met het OPTU/e
overlegde, bij zijn afscheid zei:
“Het was met jou altijd heel
moeilijk onderhandelen. Maar ik

had in jouw positie hetzelfde
gedaan.””
Is onderhandelen met het CvB
moeilijk? “Je moet altijd oppas-
sen dat je niet in onbelangrijke
details vervalt. Bovendien 
vertegenwoordig ik vier bonden,
elk met hun eigen richting. 
En emotie speelt altijd een rol.
Soms zeg je harde dingen tegen
elkaar. Dat hoort ook, dan weet
je van elkaar waar je staat. Dat is
ook geen probleem, als je het
maar niet aan de grote klok
hangt. Je moet ook zorgen dat je
daarna samen verder kunt, en
dat is altijd gelukt.” 

Van Gessel stopt over twee jaar,
op zijn 63ste. Hij verhuist dan
met zijn vrouw naar een kleiner
huis met grotere tuin, liefst aan
de rand van de Veluwe. “Ik werk
mijn opvolger, Marjo van der
Valk, nu al in. We doen dit werk
nu samen en zij neemt steeds
meer over. Dat gaat prima. Dat
moet ook wel, want als ik
eenmaal weg ben, laat ik me niet
meer aan de OPTU/e-tafel
zien.”/.

Tekst: Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke

Door zijn jarenlange ervaring
bij de vakbond en als adviseur

van CNV Publieke Zaak, lijkt
Martin van Gessel (1948) wel

een wandelende encyclopedie
voor regelingen en 

verordeningen. “Dat is wel
eens handig”, zegt hij 

glimlachend. “Iedereen mag
mij advies vragen; ik vind het
belangrijker dát mensen lid
zijn, dan van welke bond.”

“Ik ben geen machtig man en zou dat ook niet willen zijn”

Martin van Gessel
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Ach en Wee

Weinig enthousiasme
voor promoties Van Abbe
Vervolg van voorpagina

De TU/e heeft het Van Abbe
Museum afgeserveerd als
vaste locatie voor promoties. 

Sinds juni 2007 promoveerden
er acht mensen in het Van Abbe,
maar erg enthousiast waren
faculteiten er niet over, aldus uni-
versiteitssecretaris ir. Harry
Roumen. “Men vond het podium
te klein, de opstelling te smal en
voor gasten is het museum
moeilijk bereikbaar vanwege de
beperkte parkeermogelijk-
heden.”
Na een evaluatie afgelopen
najaar is besloten het museum in
de binnenstad van tafel te vegen
als vaste promotieplek. Dat wil
niet zeggen dat er niet meer
gepromoveerd kan worden: “Als
een faculteit het graag wil, bij-
voorbeeld vanwege iemands on-
derzoeksonderwerp of een bij-
zondere relatie met het Van
Abbe, is alles bespreekbaar.” Dat
geldt volgens Roumen ook voor
andere locaties buiten het
Auditorium en de eigen campus,
“hoewel we niet alles zomaar
zullen goedkeuren.”
Met haar ‘vertrek’ uit het Van

Abbe trekt de TU/e zich ove-
rigens allerminst terug uit de
binnenstad. Haar dies viert de
universiteit nog altijd in de
Heilig Hartkerk (Paterskerk) aan
de Tramstraat en de grote
Catharinakerk blijft de plek voor
grotere lustrumvieringen. Voor
promoties op het vlak van auto-
motive blijft het kasteel in
Helmond in beeld en als het aan
Roumen ligt, zou ook De Zwarte
Doos op eigen terrein een prima
vaste locatie kunnen worden.

Eigen promotiezaal
“Maar het liefst zou ik zien dat we
een mooie, eigen promotiezaal
op de campus krijgen”, aldus de
universiteitssecretaris.
Studenten bij Bouwkunde bogen
zich voor een project vorig jaar al
eens over een speciale promo-
tiezaal voor de TU/e. “Ze hebben
hun ontwerpen gepresenteerd
aan het College van Bestuur en
daar werd erg enthousiast op
gereageerd”, vertelt ir. Jan
Schevers van de faculteit. Een
vervolg op het project bleef tot
dusver echter uit, aldus de pro-
jectleider./.

UT-prof Haverkort nieuwe directeur ESI
Prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort
wordt met ingang van 1 maart
2009 de nieuwe wetenschap-
pelijk directeur van het
Embedded Systems Institute
(ESI), gevestigd op het TU/e-
terrein. De Twentse hoogleraar
volgt prof.dr. Ed Brinksma op,
die sinds 1 januari rector mag-
nificus is van de Universiteit
Twente.

Haverkort is verheugd met zijn
aanstelling: “Ik kijk ernaar uit om
in Eindhoven te gaan samen-
werken met de mensen binnen
het instituut en ook met de
bedrijven in de regio.” Hij zal
‘hard werken’ om de continuïteit
van het instituut te waarborgen
en verwacht geen grote breuken
met het beleid van zijn voor-
ganger. Een eerste taak is volgens
hem het binnenslepen van sub-
sidies uit de FES-gelden (de aard-
gasbaten).
Haverkort (1964) studeerde in-
formatica aan de Universiteit
Twente (UT) en promoveerde
daar in 1991 op onderzoek naar
de betrouwbaarheid en prestaties
van computer- en communicatie-
systemen. Momenteel bekleedt

hij er de leerstoel Ontwerp en
Analyse van Communicatie-

systemen. Daarnaast is hij
bestuurlid van het in 2007 opge-
richte ict onderzoeksinstituut
NIRICT van de 3TU. Ook is hij
fellow van het Amerikaanse
Institute of Electronics and
Electrical Engineers (IEEE).
Haverkort blijft voor een dag in
de week als hoogleraar ver-
bonden aan de UT.
Het ESI laat bij monde van 
ir. Anton Schaaf, voorzitter van
de Raad van Toezicht, weten zeer
content te zijn met de benoeming
van Haverkort: “Enerzijds komt
hij met zijn royale wetenschap-
pelijke staat van dienst het ESI
versterken en anderzijds zal het
ESI nieuwe dimensies aan zijn
wetenschappelijke expertise toe-
voegen.”/.

Lundqvist mist
waardering voor TU’s
Collegevoorzitter Amandus
Lundqvist vindt dat er voor de
afstemming van het onderzoek
binnen de Nederlandse univer-
sitaire wereld een strategisch
beleidskader moet komen. In
een interview met Onderzoek
Nederland, een onafhankelijke
nieuwsbrief over management
in wetenschap en technologie,
beklaagt hij zich ook over het
gebrek aan waardering voor 
de TU’s.

In de tweewekelijkse nieuws-
brief Onderzoek Nederland
stond vrijdag 23 januari een pagi-
nagroot interview met Lundqvist.
Naast collegevoorzitter van de
TU/e is hij namelijk ook lid van
de Adviesraad voor het
Wetenschaps- en Technologie-
beleid (AWT). Lundqvist zegt
zich zorgen te maken over het
onderzoekstelsel en de rol die de
universiteiten daarin spelen. Zo
haalt hij het rapport aan van de
Commissie Dynamisering,
waarin geconstateerd wordt dat
er gebrek is aan vertrouwen
tussen de overheid, het bedrijfs-
leven en de kennisinstellingen.
Lundqvist zegt overigens dat hij
weinig merkt van dat wan-
trouwen bij bedrijven. Wel is
volgens hem Nederland niet trots
op zijn universiteiten en onder-
zoekers. “Vergelijk de waar-

dering voor de technische uni-
versiteiten in Nederland -die het
ook internationaal behoorlijk
goed doen- eens met de waar-
dering voor MIT of de ETH in
Zurich. Ik denk dat in het buiten-
land meer waardering bestaat
voor onze universiteiten dan in
eigen land.” 

Regisseur
Lundqvist vindt ook dat het
ministerie van OCW meer de
dialoog moet aangaan met de
instellingen over de lange ter-
mijndoelstellingen, iets dat in
zijn ogen uiterst relevant is voor
Nederland Kennissamenleving.
Er moet volgens hem een stra-
tegisch beleidskader voor
komen. “Er is een regisseur voor
nodig”, aldus Lundqvist, “en de
minister van OCW is daarvoor de
aangewezen persoon.” En
daarmee zou OCW meer afstand
moeten nemen van de sturende
rol die ze nu probeert in te
nemen. “Via onder meer de FES-
gelden is de overheid gericht mee
gaan sturen. Het nadeel daarvan
is dat de termijn van die pro-
gramma’s -een jaar of vier, vijf-
niet in verhouding staat tot de
termijn van tien, vijftien jaar die
nodig is om een betekenisvol
onderzoeksprogramma op te
zetten”, aldus de Eindhovense
CvB-voorzitter./.

Het Embedded Systems Institute
HHeett  EESSII  iiss  eeeenn  oopp  ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss  ggeevveessttiiggdd  oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuuuutt  ddaatt  ttooee--
ggeeppaassttee  kkeennnniiss  lleevveerrtt  aaaann  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ‘‘eemmbbeeddddeedd’’
ssyysstteemmeenn  ((ddee  hhaarrdd--  eenn  ssooffttwwaarree  ddiiee  iiss  iinnggeebboouuwwdd  iinn  aalllleerrlleeii  ggeebbrruuiikkssvvoooorr--
wweerrppeenn,,  vvaann  MMPP33--ssppeelleerrss  ttoott  wwaassmmaacchhiinneess  eenn  zziieekkeennhhuuiissaappppaarraattuuuurr))..
HHeett  mmeerreennddeeeell  vvaann  hheett  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  hheett  EESSII  wwoorrddtt  vveerrrriicchhtt  bbiijj  ddee
bbeettrrookkkkeenn  bbeeddrriijjvveenn  vvoollggeennss  hheett  ‘‘iinndduussttrryy--aass--llaabboorraattoorryy’’--ccoonncceepptt..  OOookk
bbiieeddtt  hheett  iinnssttiittuuuutt  eeeenn  bbrreeeedd  aaaannbboodd  aaaann  ccuurrssuusssseenn..

Boudewijn Haverkort.

Tasjesdief actief op campus
Een TU/e-medewerkster is zater-
dagochtend 24 januari om 05.10
uur overvallen op het grasveld
achter de parkeerbetaalautomaat
bij het Hoofdgebouw. Dit laat
Hay Becks van de TU/e-bevei-
liging weten. De vrouw liep
vanuit het Limbopad naar de
spaceboxen en werd onderweg
aangesproken door een man met

een Noord-Afrikaans uiterlijk.
Bij het Hoofdgebouw gaf hij haar
onverwacht een harde duw en
griste haar handtas weg. Daarin
zaten onder meer pasjes, sleutels
en een portemonnee. De man
vluchtte weg richting de
Kennedylaan.
Beveiligingsmedewerkers van de
TU/e en de politie die later

kwamen, konden de man niet
meer traceren. De pasjes van de
medewerkster zijn geblokkeerd
en er is een nieuw slot op haar
woning gedaan, aangezien de
man de sleutel daarvan had. De
vrouw heeft nazorg gekregen bij
de studentenpsycholoog./.

Inbraak in het Paviljoen
Een man heeft van 24 op 25 januari iets na middernacht ingebroken in
het Paviljoen op de TU/e-campus en een laptop gestolen. “Hij sloeg
met een hamer een ruit aan de achterkant in”, vertelt Hay Becks van de
Beveiliging. “Vervolgens kon hij zo bij een laptop.” De man wist aan de
beveiliging en de politie te ontkomen. Op maandagochtend om 05.45
uur was er weer een man die op dezelfde plek met een zaklantaarn
naar binnen scheen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om dezelfde
persoon. Opnieuw ontsnapte de man. Het gaat om iemand van rond de
20, die gekleed was in een donkere jas.
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Studenten: meebeslissen over bsa
OOookk  iinn  DDeellfftt  lleeiiddtt  ddee  iinnvvooeerriinngg  vvaann  hheett  bbiinnddeenndd  ssttuuddiieeaaddvviieess
((bbssaa))  ttoott  ssttrruubbbbeelliinnggeenn..  DDee  ssttuuddeenntteennrraaaadd  vviinnddtt  ddaatt  zzee
iinnsstteemmmmiinnggssrreecchhtt  hheeeefftt  bbiijj  ddee  kkeeuuzzee  vvoooorr  iinnvvooeerriinngg  vvaann  hheett
bbssaa..  HHeett  uunniivveerrssiitteeiittssbbeessttuuuurr  ddeennkktt  ddaaaarr  eecchhtteerr  aannddeerrss
oovveerr..  IInn  hheett  ssttuuddeenntteennssttaattuuuutt  ssttaaaatt  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntteennrraaaadd
sslleecchhttss  aaddvviieessrreecchhtt  hheeeefftt  bbiijj  ddee  iinnvvooeerriinngg  vvaann  eeeenn  bbiinnddeenndd
ssttuuddiieeaaddvviieess..  MMaaaarr::  ““IInn  hheett  vveerrlleeddeenn  hheebbbbeenn  wwee  eerr  eeeenn  aadd--
vvooccaaaatt  nnaaaarr  llaatteenn  kkiijjkkeenn””,,  vveerrtteelltt  MMeennnnoo  vvaann  ddeerr  KKaammpp  vvaann
ddee  ssttuuddeenntteennrraaaadd..  ““HHeett  wwaass  zziijjnn  iinnsscchhaattttiinngg  ddaatt  eeeenn
iinnvvooeerriinngg  zzoo  iinnggrriijjppeenndd  iiss,,  ddaatt  hheett  ooppggeevvaatt  mmooeett  wwoorrddeenn  aallss
eeeenn  oonnddeerrwwiijjssvveerrnniieeuuwwiinngg  eenn  ddaaaarroomm  tthhuuiisshhoooorrtt  iinn  hheett
iinnsstteelllliinnggssppllaann..””  EEnn  oopp  hheett  iinnsstteelllliinnggssppllaann  hheeeefftt  ddee  rraaaadd  wweell
iinnsstteemmmmiinnggssrreecchhtt..  HHeett  ccoolllleeggee  bbeessttrriijjddtt  ddaatt  ddee  iinnvvooeerriinngg
dduussddaanniigg  iinnggrriijjppeenndd  iiss..  VVaann  ddeerr  KKaammpp  sslluuiitt  eevveennttuueellee
jjuurriiddiisscchhee  ssttaappppeenn  nniieett  uuiitt..

UK - Rijksuniversiteit Groningen
Vereniging heeft eigen mensa
AAllss  jjee  ggrroooott  bbeenntt,,  ddaann  kkuunn  jjee  wwaatt..  SSttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg
AAllbbeerrttuuss  MMaaggnnuuss  ((zzoo’’nn  ttwweeeedduuiizzeenndd  lleeddeenn  sstteerrkk))  hheeeefftt  eeeenn
eeiiggeenn  mmeennssaa  ggeeooppeenndd..  OOnnddeerr  mmoonnuummeennttaallee  bbaallkkeenn  eenn
bbeewwaaaakktt  ddoooorr  ddee  ggeessttaallttee  vvaann  ddee  kkeerrkk,,  kkuunnnneenn  AAllbbeerrttiiaanneenn
vvoooorr  55,,5500  eeuurroo  ddrriiee  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk  eeeenn  wwaarrmmee  hhaapp  eetteenn..  EErr
ggiinngg  vveeeell  wweerrkk  zziitttteenn  iinn  hheett  ssttuuddeenntteennrreessttaauurraanntt..  ““BBllooeedd,,
zzwweeeett  eenn  ttrraanneenn””,,  wwaarreenn  eerr  vvoollggeennss  vvoooorrzziitttteerr  LLaarrss
LLaanngghhoouutt  iinn  ddee  ddrriiee  jjaaaarr  dduurreennddee  vveerrbboouuwwiinngg  ggaaaann  zziitttteenn..
DDeezzee  bblleeeekk  llaassttiiggeerr  ddaann  vveerrwwaacchhtt,,  vvaannwweeggee  rreeggeellss  eenn
vveerrgguunnnniinnggeenn  ddiiee  aaaann  eeeenn  mmoonnuummeennttaaaall  ppaanndd  vvaassttzziitttteenn..
OOmm  eeeenn  bbeeeelldd  ttee  kkrriijjggeenn  vvaann  hheett  vvooeeddsseell  --ggeelleevveerrdd  ddoooorr  eeeenn
ccaatteerraaaarr--  kkooggeellbbiieeffssttuukk,,  ttoonniijjnnrroolllleettjjeess,,  ggrrooeennee  aassppeerrggeess  
eenn  bbrroowwnniieess  mmeett  mmaassccaarrppoonneettooppppiinngg  ssttoonnddeenn  vvoorriiggee  wweeeekk
zzaatteerrddaagg  oopp  ddee  kkaaaarrtt..

Mare - Universiteit Leiden

Te grote schaamlippen zeldzaam
OOpp  ddee  vvoooorrppaaggiinnaa  vvaann  MMaarree  pprriijjkkeenn  vveeeerrttiigg  cclloossee--uuppss  vvaann
vvrroouuwweennggeenniittaalliiëënn..  HHeett  bblloottee  eennsseemmbbllee  iiss  eeeenn  kkuunnssttwweerrkk
ddaatt  ccoommmmeennttaaaarr  lleevveerrtt  oopp  ddee  pprraakkttiijjkk  vvaann  sscchhaaaammlliipp--
cchhiirruurrggiiee..  DDiitt  nnaaaarr  aaaannlleeiiddiinngg  vvaann  eeeenn  rriicchhttlliijjnn  wwaaaarraaaann  eeeenn
aaaannttaall  LLeeiiddssee  ggyynnaaeeccoollooggeenn  wweerrkktt,,  oomm  ttee  bbeeppaalleenn  hhooee  oomm  ttee
ggaaaann  mmeett  vveerrzzooeekkeenn  ttoott  sscchhaaaammlliippccoorrrreeccttiiee..  DDee  ssttrreekkkkiinngg
vvaann  hheett  vveerrhhaaaall::  ttee  ggrroooott  bbeessttaaaatt,,  mmaaaarr  iiss  zzeellddzzaaaamm..  TTee
ggrroooott  zziitt  vvoooorraall  ttuusssseenn  ddee  oorreenn,,  eenn  vvoooorr  oonnggeemmaakkkkeenn  zziijjnn  eerr
vvaaaakk  bbeetteerree  oopplloossssiinnggeenn  ddaann  hheett  cchhiirruurrggeennmmeess..  EEeenn  aannddeerr
ffiieettsszzaaddeell  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd..

UT Nieuws - Universiteit Twente

UT in zee met autofabrikant
DDee  ffaaccuulltteeiitt  CCTTWW  vvaann  ddee  UUTT  ggaaaatt  eeeenn  ggrroottee  rrooll  ssppeelleenn  iinn  ddee
nniieeuuwwee  TTwweennttssee  aauuttooffaabbrriieekk  AAvviioonnss  VVooiissiinn..  DDiitt  jjoonnggee  bbeeddrriijjff
wwiill  eeeenn  aauuttoo  oopp  ddee  mmaarrkktt  zzeetttteenn,,  oonnttwwoorrppeenn  nnaaaarr  ddee  iinnddii--
vviidduueellee  wweennsseenn  vvaann  ddee  kkooppeerr..  DDee  eeeerrssttee  tteekkeenniinnggeenn  zziijjnn
ggeemmaaaakktt  eenn  iinn  22001100  mmooeett  eerr  eeeenn  pprroottoottyyppee  ssttaaaann..  MMeett  aaffssttuu--
ddeeeerrooppddrraacchhtteenn  wwoorrddeenn  ssttuuddeenntteenn  wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  eenn
iinndduussttrriieeeell  oonnttwweerrppeenn  nnaauuww  bbiijj  hheett  oonnttwweerrpppprroocceess  bbeettrrookk--
kkeenn..  AAvviioonnss  VVooiissiinn,,  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  bbeessttaaaanndd  uuiitt  ddee  ttwweeee
ddiirreecctteeuurreenn  MMaatttthhiijjss  MMeeuulleennbbeelltt  eenn  FFrraannss  LLiieevvaaaarrtt  ((bbeeiiddeenn
DDeellffttssee  aalluummnnii  iinndduussttrriieeeell  oonnttwweerrppeenn)),,  ggaaaatt  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
CCTTWW  hheett  mmaasstteerrvvaakk  aauuttoommoottiivvee  ddeessiiggnn  vveerrzzoorrggeenn  eenn  iinn  rruuiill
ddaaaarrvvoooorr  kkuunnnneenn  UUTT--ssttuuddeenntteenn  hhuunn  bbaacchheelloorr--  ooff  mmaasstteerr--
ooppddrraacchhtt  ddooeenn  iinn  ddee  aauuttooffaabbrriieekk..  

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

De ideale relatie
EEeenn  iiddeeaallee  rreellaattiiee  hheebbbbeenn  iiss  iinn  tthheeoorriiee  hheelleemmaaaall  nniieett  zzoo
mmooeeiilliijjkk,,  ccoonncclluuddeeeerrtt  eeeenn  tteeaamm  ppssyycchhoollooggeenn  oonnddeerr  lleeiiddiinngg
vvaann  VVUU--ppssyycchhoolloooogg  CCaarryyll  RRuussbbuulltt..  HHeett  rreecceepptt::  zzooeekk  eeeenn
ppaarrttnneerr  mmeett  bbeewwoonnddeerreennsswwaaaarrddiiggee  eeiiggeennsscchhaappppeenn  eenn
ssppiieeggeell  jjee  aaaann  hhaaaarr  ooff  hheemm..  HHeett  tteeaamm  oonnttddeekkttee,,  nnaa  iinntteerr--
vviieewwss  mmeett  113366  sstteelllleenn,,  ddaatt  eeeenn  aaaannttaall  ffaaccttoorreenn  bbeellaannggrriijjkk  iiss
bbiijj  hheett  kkrriijjggeenn  ooff  hhoouuddeenn  vvaann  eeeenn  ggooeeddee  rreellaattiiee..  DDee  bbeellaanngg--
rriijjkkssttee::  jjee  iiddeeaallee  ppaarrttnneerr  mmooeett  ggooeedd  zziijjnn  iinn  ddiinnggeenn  wwaaaarriinn  jjiijj
ggrraaaagg  bbeetteerr  wwiilltt  wwoorrddeenn,,  eenn  aannddeerrssoomm..  DDaann  kkuunn  jjee  vvaann
eellkkaaaarr  lleerreenn  eenn  bblliijjff  jjee  eellkkaaaarr  bbeewwoonnddeerreenn..  

(Advertenties)
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Onderzoek TU/e-sportcentrum: 
ruim voldoende tot goed
Mensen zijn meer te spreken
over het Studentensport-
centrum (SSC), naarmate ze er
meer mee bekend zijn. Dit
blijkt uit een grootschalig
onderzoek van het SSC naar het
imago van het centrum en de
tevredenheid. Sportkaart-
houders geven het SSC gemid-
deld een 7,8, mensen zonder
sportkaart een 7,1. Wat het SSC
betreft pleit dit resultaat voor
meer ‘probeeracties’, om meer
mensen over de streep te
trekken.

Het SSC stuurde een mailing
met vragen naar ruim zes-
duizend studenten en mede-
werkers van zowel de TU/e als
Fontys; 1.156 stuurden de vragen-
lijst ingevuld terug. Het sport-
centrum deed het onderzoek
onder meer om te bekijken hoe
het SSC meer klanten kan
trekken en om de bestaande
sportkaarthouders vast te
houden. Afgelopen maandag
werden de resultaten gepresen-
teerd.
Alhoewel de resultaten van het
onderzoek vooral laten zien dat
het SSC positief gewaardeerd
wordt en zeer bekend is, kwamen
er ook verbeterpunten naar
voren. Het sportcentrum denkt
bijvoorbeeld aan probeeracties,

zoals clinics en
proefsessies,
om meer
mensen
kennis te laten
maken met de
sportvoorzie-
ningen. 
Ook ligt er nog
werk bij de
informatiever-
strekking aan
Fontys-
studenten.
Zowel bij de
introductie als
bij de oplei-
dingen is bij
Fontys minder
aandacht voor
het SSC dan bij de TU/e.
Verder is het Sportcentrum al
bezig met flexibelere abonne-
menten (ook een wens) en moge-
lijkheden om makkelijker
collega-studenten te introdu-
ceren. Een ander punt is de ver-
nieuwing van (cardio)fitness-
apparatuur, en ook dat loopt al.
Zo komen er bijvoorbeeld tv’s bij,
en krijgt de ruimte een facelift. 
Dat laatste is ook een wens die uit
de enquête naar voren komt: het
sportcentrum mag een wat fris-
sere uitstraling krijgen, bijvoor-
beeld door de kantine te ver-
nieuwen en het oude sanitair te

vervangen. Beide punten staan
op de actielijst van het sport-
centrum en worden binnenkort
aangepakt.

Gratis sportkaarten
Onder de deelnemers aan het
onderzoek zijn tien sportkaarten
verloot. Maandagmiddag reikte
sportcentrumdirecteur Wim
Koch de kaarten uit aan de
winnende medewerkers en stu-
denten van de TU/e en Fontys.
Wie van hen al een kaart had,
kreeg het geld terug./.

Marius Monen naar
Innovation Lab
Drs. Marius Monen, directeur
bedrijfsvoering bij de faculteit
Bouwkunde, wordt vanaf 1
maart ‘directeur technology
transfer’ bij Innovation Lab.
Monen was vanaf oktober 2006
directeur bedrijfsvoering bij
Bouwkunde, nadat hij er eerst
ongeveer een jaar adjunct-
directeur was.

Aanleiding voor de vacature is
enerzijds het groeiende aantal
activiteiten en projecten van het
Innovation Lab, en anderzijds
het feit dat de directeur van
Innovation Lab, ir. Wim Bens,
ruimte zoekt om nieuwe initia-
tieven te ontplooien. Bens blijft
bij Innovation Lab onder andere
verantwoordelijk voor start-ups
van nieuwe bedrijven en onder-
nemerschap. Monen gaat zich
onder meer bezighouden met
ondersteuning van de tweede- en
derde geldstroom-activiteiten.
Daaronder valt ook account
management, en het project
office dat faculteiten en onder-
zoekers helpt bij het binnen-
halen van grote programma’s en
subsidies.
Monen was bij Bouwkunde een
van de drijvende krachten achter

onder meer de internationali-
sering en de draai richting een
meer onderzoeksgerichte facul-
teit. “Er zijn een aantal dingen goed
op de rit gezet”, aldus Monen.
Het College van Bestuur gaat in
overleg met het faculteitsbestuur
en de vertrouwenscommissie
van de faculteitsraad op zoek
naar een opvolger voor Monen. 

University angels
Wim Bens heeft voorlopig drie
nieuwe projecten op het oog
waaraan hij zijn vrijgekomen tijd
gaat besteden. Een ervan is de in-
richting van het zogenoemde
‘Science Park’, aan de oostzijde
van de campus, waar na de sloop
van het Paviljoen straks zo’n
vijftien hectare beschikbaar zal
zijn. Verder wil Bens zich gaan
bezighouden met werving van fi-
nanciële middelen voor de TU/e
uit alternatieve bronnen, zoals
giften, en met het genereren van
meer investeringskapitaal voor
startende bedrijven. Dit laatste
onder de noemer ‘university
angels’, een knipoog naar de
term ‘business angels’, rijke
personen die geld stoppen in
start-ups./.

ZZee  zziijjnn  eerr  iinn  vveellee  vvoorrmmeenn  eenn  kklleeuurreenn,,  iinnii--
ttiiaattiieevveenn  oomm  mmeeeerr  sscchhoolliieerreenn  zzoovveerr  ttee
kkrriijjggeenn  ddaatt  zzee  kkiieezzeenn  vvoooorr  eeeenn  tteecchhnniisscchh
pprrooffiieell  eenn  ddaaaarrnnaa  eeeenn  bbèèttaa--oopplleeiiddiinngg..
IInnggeenniieeuurrssbbuurreeaauu  AArrccaaddiiss  zzeett  oonnddeerr  ddee
nnooeemmeerr  ‘‘AArrttccaaddiiaa’’  eeeenn  pprriijjssvvrraaaagg  iinn
wwaaaarrbbiijj  ddee  ccoommbbiinnaattiiee  kkuunnsstt  eenn  tteecchhnniieekk
cceennttrraaaall  ssttaaaatt..  DDee  ffiinnaallee  vvaann  ddeezzee  wweedd--
ssttrriijjdd  vvoooorr  sscchhoolliieerreenn  vvaann  kkllaass  22  vvaann
hhaavvoo  eenn  vvwwoo  wwaass  vvrriijjddaagg  2233  jjaannuuaarrii  iinn
hheett  AAuuddiittoorriiuumm  vvaann  ddee  TTUU//ee..
DDaaaarr  bbeeppaaaallddee  ddee  jjuurryy  --mmeett  oouudd--ddiirreecc--
tteeuurr  vvaann  AArrccaaddiiss  DDoouuwwee  KKrraass  aallss  vvoooorr--
zziitttteerr--  ddaatt  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll  VViisssseerr  ‘‘tt
HHoooofftt  uuiitt  LLeeiiddeenn  ddee  hhooooffddpprriijjss  mmeeee  nnaaaarr
hhuuiiss  mmoocchhtt  nneemmeenn::  eeeenn  rreeiiss  vvoooorr  ttiieenn
lleeeerrlliinnggeenn  eenn  ttwweeee  ddoocceenntteenn  nnaaaarr  NNeeww
OOrrlleeaannss,,  wwaaaarr  AArrccaaddiiss  bbeezziigg  iiss  ddee  wwaatteerr--
kkeerriinnggeenn  ttee  vveerrbbeetteerreenn  zzooddaatt  ddee  ssttaadd  iinn
hheett  vveerrvvoollgg  bbeetteerr  bbeesscchheerrmmdd  iiss  tteeggeenn  ddee

ggeevvoollggeenn  vvaann  hhooooggwwaatteerr..  DDee  ggrrooeepp  uuiitt
LLeeiiddeenn  hhaadd  aallss  ttooeekkoommssttvviissiiee  eeeenn  ‘‘mmuullttii--
ffuunnccttiioonneellee  ddiijjkk’’  bbeeddaacchhtt..  DDeezzee  ddiijjkk
bbeesscchheerrmmtt  nniieett  aalllleeeenn  tteeggeenn  wwaatteerr,,  mmaaaarr
iiss  ooookk  eeeenn  eenneerrggiieecceennttrraallee  mmeett  ggeeccoommbbii--
nneeeerrddee  tteecchhnniieekkeenn  vvaann  zzoonnnnee--eenneerrggiiee,,
wwiinnddeenneerrggiiee  eenn  ggeettiijjddeenneenneerrggiiee..
TTwwaaaallff  ggrrooeeppeenn  sscchhoolliieerreenn  pprreesseenntteeeerr--
ddeenn  hhuunn  bboonnttee  iiddeeeeëënn  vvrriijjddaagg..  DDeezzee
ttwwaaaallff  vvoorrmmddeenn  eeeenn  sseelleeccttiiee  uuiitt  hheett
ttoottaaaall  vvaann  7766  ppllaannnneenn  ddiiee  eeeerrddeerr  wweerrddeenn
iinnggeeddiieenndd..  DDee  pprriijjssvvrraaaagg,,  uuiittggeevvooeerrdd
ddoooorr  HHoollllaanndd  AArrtt  GGrroouupp,,  hhaadd  aallss  ddooeell  ttee
llaatteenn  zziieenn  ddaatt  tteecchhnniieekk  ‘‘lleeuukk,,  ffaasscciinnee--
rreenndd  eenn  lleeeerrzzaaaamm  iiss  eenn  ddaatt  hheett  iinn  aallllee
aassppeecctteenn  vvaann  ddee  ssaammeennlleevviinngg  tteerruugg  ttee
vviinnddeenn  iiss’’..

Gouden jubileum 
TH-berichten/Cursor

OOmm  ttee  vviieerreenn  ddaatt  vviijjffttiigg  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  
TTHH--bbeerriicchhtteenn,,  ddaatt  llaatteerr  oovveerrggiinngg  iinn  CCuurrssoorr,,  vvaann

ssttaarrtt  ggiinngg,,  vveerrsscchhiijjnntt  iinn  ddee  CCuurrssoorr  vvaann  55  ffeebbrruuaarrii
eeeenn  ssppeecciiaall  oovveerr  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  hheett  bbllaadd..  IInn
hheett  HHooooffddggeebboouuww  wwoorrddtt  oopp  ddiiee  ddaagg  eeeenn  eexxppoossiittiiee

vvaann  ttyyppeerreennddee  ccaarrttoooonnss  eenn  iilllluussttrraattiieess  uuiitt  hheett
bbllaadd  ggeeooppeenndd..

IIeeddeerreeeenn  ddiiee  hheett  vviijjffttiiggjjaarriigg  bbeessttaaaann  vvaann  hheett
uunniivveerrssiitteeiittssbbllaadd  wwiill  vviieerreenn  mmeett  ddee  rreeddaaccttiiee,,  iiss

vvaann  hhaarrttee  uuiittggeennooddiiggdd  oopp  ddoonnddeerrddaagg  55  ffeebbrruuaarrii  iinn
hheett  HHooooffddggeebboouuww,,  wwaaaarr  oomm  1166..0000  uuuurr  ddee  ooppeenniinngg

vvaann  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  ppllaaaattssvviinnddtt..  
AAaannsslluuiitteenndd  iiss  eerr  eeeenn  bboorrrreell..

UT gaat in zee met Arabieren
Na de Universiteit Maastricht
en de Rijksuniversiteit
Groningen gaat nu ook de
Universiteit Twente in zee met
Saudi’s. De universiteit gaat
samenwerken met de Prince
Mohammad Bin Fahd Univer-
sity (PMU) in de stad Al Khobar
aan de Perzische Golf.

Eerder deze week tekenden
collegevoorzitter Anne Flierman
en PMU-rector Issa Al Ansari
een intentieverklaring. In eerste
instantie krijgt de samenwerking
gestalte op de faculteit Constru-
erende Technische Wetenschap-
pen. “In Saudi-Arabië hebben
mensen problemen die oplossin-
gen vragen waarvoor wij de
kennis in huis hebben”, zegt Jelle
Ferwerda, coördinator interna-
tionalisering van de faculteit.

“Denk aan waterzuiveringspro-
jecten.”
Het is de bedoeling dat er ook
Arabische studenten naar
Enschede komen. Weet de uni-
versiteit wel waar ze aan begint?
Eerder bleek de komst van
geneeskundestudenten uit
Saudi-Arabië naar Groningen en
Maastricht geen onverdeeld
succes, onder meer omdat de
Saudi’s het Engels onvoldoende
machtig bleken. “Het heeft alleen
zin als de studenten van vol-
doende niveau zijn”, zegt Sander
Lotze, hoofd internationalisering
van de universiteit. De samen-
werking heeft dan ook aanvan-
kelijk het karakter van een pilot.
“Op de lange termijn hopen we er
goede contacten in Saudi-Arabië
aan over te houden”, aldus Lotze.
De Saudische universiteit biedt

zeventien Engelstalige opleidin-
gen aan op het gebied van
techniek, bedrijfskunde en infor-
matica. Decaan Zlatica Kraljevic
vertelde het Twentse universi-
teitsblad UT Nieuws dat haar uni-
versiteit vooral kon leren van de
interdisciplinaire benadering in
Enschede en de contacten met
het bedrijfsleven. Ook hoopt ze
op de komst van Nederlandse
studenten en onderzoekers naar
de Perzische Golf.
Aan het begin van deze maand
werd bekend dat de Universiteit
Maastricht het onderwijs-
programma van de studie
geneeskunde naar Saudi-Arabië
gaat exporteren. Net als de
Rijksuniversiteit Groningen
trekt Maastricht al een behoorlijk
aantal Saudische geneeskunde-
studenten. (HOP)/.

Met kunst scholieren warm maken
voor techniek

Enkele van de winaars van de sportkaart, uitgereikt door
directeur Wim Koch (rechts). Verder op de foto (v.l.n.r.) Lester van

Ree, Luuk Hennen, Daan Adriaans, Pim Vinkenborg, Sophie van
Grinsven, en Theo Heldoorn (achter Wim Koch). 

Foto: Bart van Overbeeke.

EEeenn  vvaann  ddee  ddeeeellnneemmeennddee  ggrrooeeppjjeess  bbiijj  hhuunn  pprreesseennttaattiiee  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Promoties
Ir. I.T.P. Vanderfeesten verdedigt op
maandag 3 februari 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 ‘Product-Based
Design and Support of Workflow’.
Vanderfeesten promoveert aan de facul-
teit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr.ir.
W.M.P. van der Aalst.

Ir. C. Li verdedigt op woensdag 4 febru-
ari 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 ‘Joining particle and fluid aspects in
streamer simulations’. Li promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde. De
promotor is prof.dr. U.M. Ebert.

Ir. N. Schouten verdedigt op donderdag 5
februari haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Re-use of Laundry
Rinsing Water by low cost Adsorption
Technology’. Schouten promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. A.B. de Haan.

Ir. R.R. Egorova verdedigt op donderdag
5 februari haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Sojourn time tails in
processor-sharing systems’. Egorova pro-
moveert aan de faculteit Wiskunde &

Informatica. De promotor is prof.dr.ir.
S.C. Borst.

Algemeen
Extra cursus Outlook/word 2007
Op 16 en 17 februari wordt een extra cur-
sus Outlook/Word 2007 gehouden voor
studenten en medewerkers van de TU/e.
Voor diegenen die de overstapcursus
gemist hebben, is dit een goede gelegen-
heid om met Word/outlook 2007 kennis
te maken.
Plaats: Hg 6.01 (winzaal)
Tijd: 9.00- 12.00
Voor meer informatie en inschrijvingen
zie: www.win.tue.nl/bcf/cursussen. 

T!NT
Creatief leiding geven, handig
voor nu, noodzaak voor straks!
Dinsdag 10 februari is er in café T!NT in
De Bunker een workshop psychodrama/
creatief leiding geven. Geen saaie lezing,
geen powerpoint presentatie, maar
gewoon doen o.l.v. de psychodrama-lei-
ders Marjorie Lap (van het Dean house)
en Marie-Jantien Kreeft. We werken in
een groep tijdens deze workshop. Dat is
essentieel, want alleen zo kunnen we een
soort ‘oefenwerkelijkheid’ creëren waarin
je je eigen verlangens, problemen, ver-
wachtingen of dromen kunt onderzoe-
ken. Je kunt zo situaties uitproberen om
nieuwe vaardigheden te leren die je in de
werkelijkheid nodig zult hebben. Laat je
meevoeren in de spontaniteit van drama
om uiteindelijk met creatieve oplossin-
gen te komen voor dingen waar je eerder

in vast liep!
Meld je aan en stuur een e-mail naar
tint@tue.nl. Datum: 10 februari.
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: café TINT.
Voor meer info kijk je op
www.tue.nl/tint. 

My life is my message
Film over vredesactivist en boeddhistisch
leraar Thich Nhat Hanh. Thich Nhat
Hanh verkondigt de leer van het geënga-
geerde boeddhisme en wat leven in aan-
dacht werkelijk is. In simpele bewoordin-
gen weet hij de essentie hiervan over te
brengen. ‘My life is my message’ is een
indrukwekkende documentaire over een
van de meest eenvoudige en meest
authentieke boeddhistische leraren van
onze tijd.
Woensdag, 4 februari 2009, 20.00 uur
in café T!NT / Bunker

Loopmeditatie in de 
stijl van Thich Nhat Hanh
Doe mee en ervaar ‘lopen in aandacht’.
Zondag, 15 februari, 9.00 uur in
Eckartdal, achter kasteel, Nuenenseweg
1.

Thich Nhat Hanh op 29 april in
Den Haag
Samen met geïnteresseerde studenten
willen we zijn lezing bijwonen en hem
live meemaken
Voor opgave en informatie: zie
www.tue.nl/tint of mail hans@achard.nl. 

Bridgen voor studenten
Leer -gratis- bridgen in zes
weken
Bridgen oubollig? Echt niet. Deze denk-

sport staat de laatste jaren volop in de
belangstelling van jongeren. Daarom
organiseert Eindhovens grootste bridge-
club Sans Chagrin in februari een stu-
dentencursus bridge. In zes bijeenkom-
sten leer je de praktijk van het bridgespel
aan de hand van de speciaal opgezette
leergang ‘Contract’.
Om studenten te interesseren voor de
sport heeft Sans Chagrin besloten om de
leergang gratis aan te bieden. In zes
weken tijd ben je dus klaargestoomd om
het spel daadwerkelijk te spelen. En daar-
na? Daarna kun je instromen bij de ver-
eniging om in de groep die prestatief aan
interne competities en wedstrijden mee-
doet. Uiteraard hoef je geen gebruik te
maken van het, overigens zeer aantrekke-
lijke, studentenlidmaatschap van Sans
Chagrin. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan
bridgen op het internet; iets wat duizen-
den mensen over de hele wereld -met
elkaar- doen.
Nog nooit was het zo gemakkelijk om
kennis te maken met deze verrassend
interessante sport. Laat dit aanbod dus
niet voorbijgaan. De studentencursus
wordt slechts eenmalig gratis aangebo-
den. Meld je nu aan: E-mail cb@vanden-
boscharchitecten.nl. Info: www.bridge-
schooleindhoven.nl 

Fulbright Center
Stage in de Verenigde Staten
Studenten die stage willen lopen in de
Verenigde Staten kunnen nu gebruikma-
ken van het vernieuwde stageprogramma
van het Fulbright Center. Dit stagepro-
gramma biedt studenten nu de kans
gedurende het gehele jaar voor een
periode van maximaal twaalf maanden
stage te gaan lopen in de VS. Onze non
profit organisatie wil wederzijds begrip
tussen Nederland en de Verenigde Staten
bevorderen en daarom bieden wij een
aantrekkelijke service voor studenten die
van plan zijn stage te lopen in de
Verenigde Staten.
Via dit stageprogramma zorgt het
Fulbright Center voor het DS-2019 for-
mulier waarmee studenten het werkvi-
sum kunnen aanvragen, geeft informatie
en advies bij het vinden van een stage-
plaats, sluit een verzekering tegen ziekte-
kosten af tijdens het verblijf, geeft een
handboek met praktische informatie en
organiseert een oriëntatiebijeenkomst
voor vertrek. De studenten moeten wel
zelf de stageplek regelen. Ook internatio-
nale studenten die ingeschreven staan bij
uw instelling en die in 2009 stage willen
lopen in de VS, komen in aanmerking.
Internationale studenten kunnen voor
meer informatie en een Engelstalige bro-
chure mailen naar info@fulbright.nl. De
kosten van dit servicepakket bedragen,
afhankelijk van de lengte van de stage,
tussen de US$ 750 en US$ 1.500.

Er is geen deadline. Studenten kunnen
zich op ieder moment aanmelden, gedu-
rende het gehele jaar, ook studenten die
dit jaar afstuderen. De minimale bemid-
delingstijd is acht weken. Meer informa-
tie, een brochure, handleiding en aan-
melding vind je via onze website:
http://www.fulbright.nl, via info@ful-
bright.nl en tel.: 020-5315930. Vraag naar
Erik van den Berg, educational adviser.

Junior Onderzoeker (V37.661),
Eindhoven School of Education (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.492 t/m 3.422 euro).

Onderwijsontwikkelaar (V37.662),
Eindhoven School of Education (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.492 t/m 3.422 euro).

Post-doc (V37.663), Eindhoven School of
Education (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.379 t/m 3.755 euro).

Promovendus (V37.664), Eindhoven
School of Education (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

Elektrotechnicus (V88.08), Elektrische
Energie en Besturingstechniek,
Gemeenschappelijke Technische Dienst
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.267 t/m 3.028
euro).

Instrumentmaker en Instrumentmaker
in Opleiding (V88.09),
Gemeenschappelijke Technische Dienst
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.267 t/m 3.028
euro).

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

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een bij 
verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke bi-
nationale instelling die in beide regio’s de kwaliteit van het hoger 
onderwijs bepaalt. Op ons kantoor in Den Haag werken ca. 45 
Nederlandse en Vlaamse medewerkers. 
Meer informatie: www.nvao.net

De NVAO is met onmiddellijke ingang op zoek naar:

Studenten (M/V)
die met plezier een belangrijke bijdrage willen leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van 

het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. 

Werkzaamheden

Na een gedegen inwerkperiode zul je als student-lid deel uitmaken van een aantal panels die 

worden ingezet om de NVAO te adviseren over de kwaliteit van (aanvragen voor) nieuwe op-

leidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo), en daarbij 

vooral oog hebben voor studentgerelateerde aspecten. De NVAO verwacht jaarlijks circa hon-

derd aanvragen voor nieuwe opleidingen, waarvan circa 2/3 uit het hbo en 1/3 uit het wo. De rol 

van de studenten in een panel is in eerste instantie gericht op het beoordelen van voor studenten 

relevante onderwerpen en facetten, met name de voorzieningen, de kwaliteit van het aanwezige 

en beoogd personeel, de studielast en enige andere facetten die te maken hebben met het pro-

gramma zelf.

Profiel 

Ben jij goed op de hoogte van de studentgerelateerde eisen in het hoger onderwijs, heb je een 

kritische houding en bij voorkeur al enige ervaring met kwaliteitszorg en/of bestuurlijke aangele-

genheden? Kun jij je op regelmatige basis vrij maken voor het afleggen van locatiebezoeken en 

zit je minimaal in het tweede jaar van je studie aan een hogeschool of universiteit? Dan komen 

wij graag met jou in contact.

Aanbod

Wij bieden je een tijdelijk dienstverband voor gemiddeld 8 uur per week voor maximaal 

1 jaar. Het salaris is conform schaal 6 BBRA (CAO sector Rijk). Afhankelijk van het studiejaar 

word je ingeschaald  tussen  1896,25 en maximaal   2006,98 per maand. 

Solliciteren

Spreekt deze vacature je aan, dan nodigen wij je uit je schriftelijke reactie voorzien van een curri-

culum vitae uiterlijk 13 februari 2009 te sturen aan de NVAO, ter attentie van mevrouw drs. K.P.O. 

Wong, hoofd P&O, Postbus 85498, 2508 CD Den Haag, Nederland. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met mevrouw Ö. Uzun, telefoon  +31 70 312 2302.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
eenjaargratispasta.nl

50% korting op
de Volkskrant
plus1 jaar
gratis pasta
Ben je uitwonend student en niet ouder dan

27 jaar, dan betaal je maar liefst 50% 

minder voor een Volkskrant-abonnement.

Het kost je slechts € 12,95 per maand.

En daar krijg je ook nog eens een jaar pasta

van Grand’Italia bij cadeau. De actie loopt tot

en met 28 februari 2009. Dus ga meteen naar 

eenjaargratispasta.nl

Mensen

Faculteiten

Studentenleven

Diversen

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Vacatures

(Advertenties)
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““CCOO22--ooppssllaagg  ssppeeeelltt  eecchhtt,,  jjee  lleeeesstt  eerroovveerr  iinn  ddee
kkrraanntteenn..  HHeett  iiss  lleeuukk  oomm  ddaaaarr  ddaann  vvoooorr  jjee
aaffssttuuddeerreenn  jjee  ttaannddeenn  iinn  ttee  zzeetttteenn..””  TTooeenn
ssttuuddeenntt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  MMaarrkk  vvaann  ddee
VVeenn  bbiijj  hhoooogglleerraaaarr  BBeerrtt  BBrroouuwweerrss  aaaannkkllooppttee
vvoooorr  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrssttaaggee,,  hhaadd  ddiiee  nneett  ccoonnttaacctt
mmeett  eenneerrggiieebbeeddrriijjff  NNuuoonn..  ““HHeett  ggiinngg  oovveerr  eeeenn
nniieeuuwwee  tteecchhnnoollooggiiee  vvoooorr  CCOO22--aaffvvaanngg””,,  vveerrtteelltt
VVaann  ddee  VVeenn..  ““DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  hheeeefftt  eeeenn  tteecchh--
nnoollooggiiee  oonnttwwiikkkkeelldd  oomm  CCOO22 uuiitt  aaaarrddggaass  aaff  ttee
vvaannggeenn..  DDoooorr  hheett  ggaass  aaff  ttee  kkooeelleenn,,  ccoonnddeenn--
sseeeerrtt  hheett  kkoooollzzuuuurrggaass..  MMeett  eeeenn  rrootteerreenndd  ffiilltteerr
wwoorrddeenn  ddee  ddrruuppppeellss  aaffggeevvaannggeenn..  DDiiee
mmeetthhooddee  zzoouu  ooookk  iinntteerreessssaanntt  kkuunnnneenn  zziijjnn
vvoooorr  ddee  CCOO22--aaffvvaanngg  bbiijj  kkoolleennvveerrggaassssiinnggss--
cceennttrraalleess..  EEnn  NNuuoonn  hheeeefftt  eeeenn  pprrooeeffcceennttrraallee  bbiijj
RRooeerrmmoonndd,,  ddee  eenniiggee  kkoolleennvveerrggaasssseerr  iinn
NNeeddeerrllaanndd..  DDuuss  lliieeppeenn  eerr  ggeesspprreekkkkeenn  oovveerr
eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinnggsspprroojjeecctt..””
NNuuoonn  hhaadd  iinntteerreessssee  eenn  VVaann  ddee  VVeenn  mmoocchhtt  ddee
eeeerrssttee  ssttaappppeenn  zzeetttteenn..  ““MMiijjnn  pprroojjeecctt  wwaass  eeeenn
vveerrkkeennnneenndd  oonnddeerrzzooeekk..  AAllss  eeeerrssttee  mmooeesstt
wwoorrddeenn  uuiittggeezzoocchhtt  hhooee  eeffffiicciiëënntt  ddee  aaffvvaanngg
zzoouu  zziijjnn..  HHooeevveeeell  eenneerrggiiee  kkoosstt  hheett  eenn  hhooeevveeeell
CCOO22 hhaaaall  jjee  ddaann  uuiitt  hheett  ggaass??””  VVaann  ddee  VVeenn
mmaaaakkttee  ssiimmuullaattiieess  vvaann  ddee  wwaarrmmtteewwiisssseellaaaarrss,,
wwaaaarrmmeeee  hheett  ggaass  wwoorrddtt  ggeekkooeelldd..  ““HHeett  ggaass
ccoonnddeennsseeeerrtt  oopp  ddee  wwaannddeenn  vvaann  ddee  wwaarrmmttee--

wwiisssseellaaaarrss  eenn  iinn  kklleeiinnee  ddrruuppppeellttjjeess  oopp  hheett
ffiijjnnssttooff  iinn  ddee  bbuuiizzeenn..  DDoooorr  ddiiee  ffyyssiisscchhee
pprroocceesssseenn  ttee  ssiimmuulleerreenn,,  kkuunn  jjee  bbeerreekkeenneenn
hhooeevveeeell  CCOO22 eerr  wwoorrddtt  aaffggeevvaannggeenn..””
DDee  eeffffiicciiëënnttiiee  vvaann  ddee  aaffvvaanngg  iiss  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann
ddee  ddrruukk  iinn  ddee  vveerrggaasssseerr..  DDee  nnoorrmmaallee  ddrruukk  vvoooorr
eeeenn  SShheellllvveerrggaasssseerr  iiss  oonnggeevveeeerr  4400  bbaarr..  BBiijj  ddiiee
ddrruukk  zzoouu  ddee  nniieeuuwwee  mmeetthhooddee  oonnggeevveeeerr  eevveenn
ggooeedd  mmooeetteenn  zziijjnn  aallss  aannddeerree  CCOO22--aaffvvaanngg--
tteecchhnnoollooggiiee..  BBiijj  hhooggeerree  ddrruukk  iiss  ddee  nniieeuuwwee
mmeetthhooddee  zzeellffss  zzuuiinniiggeerr..  MMaaaarr  hheellaaaass  wweerrkktt  ddee
vveerrggaasssseerr  vvaann  NNuuoonn  oopp  llaaggeerree  ddrruukk..  UUiitt  ddee
bbeerreekkeenniinnggeenn  vvaann  VVaann  ddee  VVeenn,,  eenn  vvaann  NNuuoonn,,
bblleeeekk  ddaatt  mmeett  ddee  nniieeuuwwee  mmeetthhooddee  bbiijj  ddiiee  ddrruukk
ggeeeenn  eenneerrggiieewwiinnsstt  ttee  hhaalleenn  iiss..  VVaann  ddee  VVeenn::
““DDaatt  bbeetteekkeenntt  nniieett  ddaatt  ddee  aaffvvaannggmmeetthhooddee  ddee
kkaasstt  iinn  kkaann..  EErr  wwoorrddeenn  tteeggeennwwoooorrddiigg  ooookk  vveerr--
ggaasssseerrss  ggeebboouuwwdd  ddiiee  bbiijj  hhooggeerree  ddrruukkkkeenn  ddaann
4400  bbaarr  wweerrkkeenn..  DDaaaarr  zzoouu  hheett  aallssnnoogg  iinntteerreess--
ssaanntt  kkuunnnneenn  zziijjnn..””
DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  zzooeekktt  nnuu  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  oomm
hheett  ccoonncceepptt  bbiijj  hhooggee  vveerrggaasssseerrddrruukk  uuiitt  ttee
pprroobbeerreenn..  EEnn  VVaann  ddee  VVeenn  zzooeekktt  eeeenn  bbaaaann,,
vveerrmmooeeddeelliijjkk  aallss  ccoonnssuullttaanntt  iinn  ddee  eenneerrggiiee--
sseeccttoorr..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Promovendus ir. Jeroen de Boeij ont-
wikkelde een pick-and-place-robot, die
zelfstandig zweeft op een magneetveld.
Dit maakt de robot zowel snel als nauw-
keurig. Ook gaan er niet meer om de
haverklap kabels kapot. Die zijn er
namelijk niet: de robot krijgt energie en
‘koersinformatie’ door de lucht.

Bijna alle apparaten die wij gebruiken,
bevatten een printplaat vol piepkleine
onderdeeltjes. Achter de vaak eenvoudige
werking van het apparaat gaat een
complex netwerk aan elektronica schuil.
Dit is de wereld van chips, weerstanden,
transistoren en condensatoren, die op de
juiste manier aan elkaar geknoopt zijn
om het apparaat goed te laten functio-
neren.
Na een lang traject van het ontwerp van
een printplaat, het testen van de proto-
types, en vervolgens herontwerpen, kan
de plaat uiteindelijk in massaproductie.
In de fabriek legt de plaat een traject af
langs verschillende machines die de
onderdeeltjes volautomatisch op de juiste
plek aanbrengen. In zo’n ‘pick-and-place-
machine’ beweegt echter wel steeds een
slede heen en weer van zo’n zestig kilo.
Dat kost veel tijd en vooral energie. En dat
allemaal voor onderdeeltjes die minder
dan een gram wegen. Alsof je met een
kanon op een mug schiet. Komt nog bij
dat steeds dikke bundels elektrische
kabels met de slede meebewegen. Die
zorgen voor extra traagheid en onnauw-
keurigheid. En erger nog: doordat de
kabels honderdduizenden keren per week
dubbelgevouwen worden, gaan ze vrij
snel kapot.

Draadloos is beter
Dat moet beter kunnen, dachten onder-
zoekers uit de groep Electromechanics
and Power Electronics van de faculteit
Elektrotechniek. En ‘beter’ betekent hier:
draadloos. Zwevend en zonder zware
kabelbundels en mechanische geleiding
zou de slede veel lichter, sneller en
compacter zijn. Daarnaast wordt ook
werken in vacuüm mogelijk, een belang-
rijk pluspunt voor veel producenten van
elektronica.
De vraag was dus: hoe maak je een
draadloze pick-and-place-robot? De Boeij
en voorgangers haalden hun inspiratie uit
de magneetzweeftreinen, die in China en
Duitsland rondrijden. Deze treinen
ondervinden nauwelijks wrijving, doordat
ze zweven op een magnetisch veld. Dit
principe heet magnetische levitatie,

afgekort maglev. Hiermee had De Boeij
overigens al ervaring. Een paar jaar
geleden deed hij zijn afstudeerproject aan
het Florida Institute of Technology. Daar
werkte hij aan een lanceerbaan voor
snelle vliegtuigen, gebaseerd op het
maglev-principe. Naast lage wrijving is
een ander sterk punt van maglev namelijk
dat zeer hoge versnellingen mogelijk zijn.
Terug naar de draadloze robot. De Boeij’s
voorgangers lieten een metalen plaat
achter, die dankzij de magneten aan de
onderkant anderhalve millimeter boven
een raamwerk van verticale spoelen

zweeft. De promovendus bouwde verder
aan het ontwerp en zorgde ervoor dat de
plaat via een secundaire spoel ook energie
uit deze spoelen kan ontvangen. “Stuur je
exact op het juiste moment een stroom
door de juiste spoelen, dan beweegt de
robot de gewenste richting op”, legt De
Boeij uit. “Dat klinkt misschien een-
voudig, maar daarvoor had ik een hoop
ingewikkelde regeltechniek nodig.”
Om uiteindelijk echt elektronicaonder-
delen te kunnen gaan plaatsen, moet de
draadloze robot ook instructies krijgen.
Voor dit doel ‘kraakte’ De Boeij een

standaard WiFi-verbinding. “Om
de robot goed te laten werken,
moet je hem een paar duizend
keer per seconde bijsturen.
Daarvoor hebben we de datapak-
ketjes van standaard WiFi veel
kleiner gemaakt. Ook hebben we
gespeeld met de foutcorrectie. Bij
WiFi worden datapakketjes die
fout gaan, nog een keer verstuurd.
Dat is fijn wanneer je een mp3-tje
downloadt, maar wij hebben daar
geen tijd voor.”

Brede blik
Het promotieonderzoek vroeg
duidelijk om een techneut met
een brede blik. De Boeij combi-
neerde in zijn ontwerp dan ook
elementen uit zowel de werktuig-
bouwkunde als de elektro-
techniek. “Alle onderdelen van
het prototype hebben mecha-
nische eigenschappen zoals
massa’s en stijfheden. Voor de
aansturing hiervan maak je juist
gebruik van elementen uit de
elektrotechniek, zoals spoelen en
vermogenselektronica. Toen dit
complexe systeem na lang
puzzelen voor het eerst werkte,
stond ik echt met mijn armen
omhoog te juichen.”
De elektrotechnici hebben nu
laten zien dat het principe van de
zwevende robot werkt. De pick-
and-place-robot zou draadloos en
dus snel en nauwkeurig onder-
deeltjes op een printplaat kunnen
prikken. Maar ook andere toepas-
singen liggen in het verschiet: het
positioneren van silicium plakken
of het inkjetten van plastic elek-
tronica.

Voor De Boeij zit het werk er nu
op. Vandaag, donderdag 29

januari promoveert hij. Nu is het aan
bedrijven in de elektronicabranche om
deze techniek in hun machines te gaan
verwerken. Zodat printplaten uiteindelijk
nóg sneller gevuld kunnen worden, en de
apparaten om ons heen weer wat
goedkoper kunnen worden. Door de
afwezigheid van stroomkabels maakt de
draadloze robot ook het gebruik van
kleinere onderdelen mogelijk. Dit kan
bijvoorbeeld leiden tot compactere
consumentenelektronica./.
Zie de zwevende robot in actie op
www.deboeij.com. 

Zwevende robot nauwkeurig en snel

Het prototype van de draadloze pick-and-place-robot.
Foto: Bart van Overbeeke

Printplaten zitten vol piepkleine onderdeeltjes als chips,
weerstanden en condensatoren.
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Chinese New Year and the Spring Festival
Last Monday, 26 January,
was the start of the Chinese
New Year. This year is
called the year of the Ox,
which stands, according to
Chinese Astrology, for
prosperity through for-
titude and hard work. On
New Year’s Eve people will
wear red cloth for good luck
or they will wear traditional
Chinese clothes. Chinese
New Year or the Spring
Festival is considered the
most important Holiday on
which people visit their
family and friends.
Jing Li, a PhD student at
the Department of
Visualization: “The Spring
Festival can be compared to
the Christmas holiday
here. We traditionally
celebrate it with family
members and relatives.
Since we are now far away
from them, we celebrated it
with our friends here in a
family air.”
“Most of our friends
arranged dinner together
into small groups to
celebrate”, Li explains.
“This week Chinese
students at the TU/e also
sat together in the

Auditorium to watch the
videos recorded from
Satellite TV programs of
the parties and activities in
China. Some of our
Chinese friends, working
in Eindhoven, helped to
record this.”

Big party
This year, there will be a big

party in Rotterdam on
Sunday 8th Feb. (Theater
Zuidplein, Admission
13.30) for all the Chinese
students who study in the
Netherlands. Chinese
students from all Dutch
student cities will gather to
watch performances and
talk to each other. 
Students from Eindhoven

have prepared two perfor-
mances for this party. One
is a street dance by the
Chinese student dance
group (www.cndance.nl),
the other is a performance
with violin and piano
playing the traditional
Chinese song
LiangZhu./.

Golden jubilee for TH-berichten/Cursor
In order to celebrate that TH-berichten, which was
later converted to Cursor, started fifty years ago,
the Cursor of 5 February will feature a special about
the history of the newspaper. On that same day an
exhibition will be opened in the Hoofdgebouw of
typical cartoons and illustrations from the
newspaper.
‘A magazine that is intended to keep you abreast of
whatever is in the offing in and around the ‘tech-
nische hogeschool’.’ It is with that intention that
the weekly TH-berichten was started on 4 February
1959. During the first few years it is purely a new-
sletter. In the mid-1970s it is fleshed out with more
journalistic contents and early in 1983 the position

of TH-berichten is established officially when an
editorial charter is drafted and an editorial board is
set up. 
When in September 1986 the TH is transformed
into TU, TH-berichten changes into Cursor. On 4
February next it will be fifty years ago, then, that
the newsletter from which Cursor evolved came
rolling from the press for the first time, or, more
likely, was taken out of the mimeograph.
Anyone who cares to celebrate this memorable fact
with the editors will be more than welcome to join
us in the Hoofdgebouw on Thursday 5 February,
where the exhibition will be opened at 16.00
hours. And of course there will be drinks as well.

Small antennas and football
On 1 December 2008
Mingda Huang started
his postdoc at the Radio
Communication group
with assoc. prof. dr. ir.
Matti Herben and dr. ir.
Peter Smulders as his
supervisors. How did he
end up in Eindhoven,
about 15,000 kilometers
from his home city
Shijiazhuang in China,
and what does he do
here?

“My girlfriend works here
in Eindhoven at Philips
now”, says Huang. “I
searched the Internet for
an interesting research
topic related to my studies,
Electromagnetics and
Antenna design. And so I
found out the Department
of Radio Communication,
here, had a very interesting
research topic on 60 GHz
antenna design.” Huang
applied for this postdoc
project and they chose him.
“60 GHz antennas are
used for indoor wireless
communication and they
are really small, around 2.5
millimeters”, he explains.
“One single antenna is not
enough. You need an

antenna array, for example
in a very small circle of six
to eight antennas in the

array.” The big advantage
of communication via
those 60 GHz antennas is

that communication is
really fast. “You can send
uncompressed high-de-
finition video stream really
fast.” Huang adds: “If you
need to download 120
minutes of a DVD movie at
54 Mb/s, it takes about ten
minutes. But if you use this
60 GHz multi-gigabit-per-
second wireless tech-
nology, it takes only
seconds to finish down-
loading.”
In his research Huang
focuses on investigation of
the advanced antenna array
concepts. “The signal is
easily interrupted by
people walking around.
You need to steer your
antenna beam to find the
optimal pointing angle
between the transmitter at
the set top box and the
receiver at your television.”
Huang: “To improve this
we design and evaluate dif-
ferent antennas, which can
adapt to different ways a
radio signal spreads in a
room. Think of a signal
which is partly blocked by
people walking by or
reflected by a wall or a
ceiling. Another aspect is
to integrate the array of

antennas with an electro-
nic component like an
amplifier, which strength-
ens the signal, in order to
achieve a low-cost 60 GHz
wireless system.”

Research abroad
When asked how it is to do
research abroad, Huang
answers: “You have to
make extra efforts to do
research abroad. First you
have to master English,
because it is the scientific
language. And second you
need to know about the
culture. In a new envi-
ronment, you need to be a
good observer.”
Huang lives at the campus
in a space cabin: “It is
rather convenient for me.
The best thing: it is very
near to both my work and
the Sports Center.” Huang
plays football and swims.
“There is a very nice
swimming pool and I
joined the Chinese football
team. They play at 14.00
o’clock on Sunday af-
ternoon at the Sportpark
Tongelreep. Many of the 24
players study or work at the
TU/e or they graduated
there. It’s a nice informal

environment. We have a lot
of things in common to talk
about.”
He also met some other
Chinese researchers at the
TU/e in his leisure time
and on the Introduction
Day which was organized
by DPO. Huang: “I got a lot
of information on the
Netherlands, Eindhoven,
Dutch people and Dutch
culture.”
Huang stresses: “Of course
you can not only talk to
Chinese people, especially
not at work. You need to
cooperate with all your col-
leagues and learn from
each other. That is very
important. That is why
many universities don’t
want their PhDs to do a
postdoc in the same uni-
versity. They want you to
integrate with people from
other countries. You can
teach them new things and
they can give you new
insights. If you stay in the
same place for a few years,
your mind will get fixed as
well. Your thinking will
change from contacts with
others. It will give you a
new perspective.”/.

Little enthusiasm for
defense ceremonies
in Van Abbe
The TU/e has dropped the
Van Abbe Museum as a
permanent location for
defense ceremonies.
Since June 2007 eight
people staged their cere-
monies there (from all
Departments except
Industrial Design), but
the Departments were
not very enthusiastic
about it, according to
university secretary ir.
Harry Roumen. The
podium was found too
small, the arrangement
too narrow, and for
guests the museum is
not easily accessible due
to limited parking
options.” 

After an evaluation last
autumn it was decided to
strike the museum in the
city center off the list as a
fixed location for defense
ceremonies. However, this
does not mean that no
ceremonies can take place
there anymore by defi-
nition: “If a Department
would really like to do so,
for instance because of
someone’s research topic
or because of a special rela-
tionship with the Van
Abbe, anything can be dis-
cussed.” Roumen thinks
that this is also true for
other locations outside the
Auditorium and the uni-
versity campus, “although
we are not going to approve
of anything just like that.”
With its ‘departure’ from
the Van Abbe the TU/e is

not withdrawing from the
inner city in the least.
Indeed, the university still
celebrates its foundation
day in the Heilig Hartkerk
(Paterskerk) at Tramstraat,
while the big Catharina-
kerk remains the place for
larger lustrum celebra-
tions. For defense cere-
monies in the field of auto-
motive the castle in
Helmond continues to be
in the picture and if it is up
to Roumen, De Zwarte
Doos on the university
grounds could also
become an excellent per-
manent location. This
week saw the first defense
ceremony taking place in
De Zwarte Doos.
“Still, what I should like
most would be to have our
own ceremony hall on
campus”, says the uni-
versity secretary. Last year,
students at Architecture,
Building and Planning got
stuck into a project con-
cerning a special defense
ceremony hall for the
TU/e. “They presented
their designs to the
Executive Board, where
reactions were very enthu-
siastic”, says ir. Jan
Schevers from that
Department. Still, no con-
tinuation of the project has
materialized so far, says
the project manager./.

Minga Huang. Photo: Bart van Overbeeke

A rehearsal of the Eindhoven dance group CN Dance earlier this week. Photo: Bart van Overbeeke
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Dichtende TU/e’ers
Poëten op de TU/e/Judith van Gaal

Foto’s/Bart van Overbeeke
Het is vandaag, donderdag 29 januari, de tiende landelijke Gedichtendag
in Nederland en Vlaanderen. Aan de TU/e blijken aardig wat medewerkers
en studenten bedreven te zijn in de dichtkunst. Drie van hen vertellen over

hun hobby - soms zelfs passie. 

Diede Gulpers, tweedejaars student Industrial Design

“Toen ik zestien was, volgden we
verplicht een workshop dichten op
de middelbare school. Die werd door
onder anderen Jeroen Naaktgeboren
gegeven. Ik merkte opeens dat ik het
leuk vond en ben ermee doorgegaan.
Mijn gedichten gaan vooral over
liefde en verdriet. Het liefst breng ik
er ook humor in. 
Je kunt een hoop zeggen in gedich-
ten. Het hoeft niet per se duidelijk te
zijn, als je het maar op een mooie
manier opschrijft. Ik heb dyslexie en
waar dat bij ‘normaal’ schrijven een
handicap wordt genoemd, is het bij
dichten een voordeel. Met oude lees-
en spelfouten van mezelf vorm ik
nieuwe woorden.
In sommige periodes dicht ik vaker
dan in andere. Het hangt af van mijn
gevoelsfase. Ik heb ook een jaar geen
gedichten gemaakt, omdat ik teveel
terugkwam op dingen. Blijkbaar heb

ik het nodig om een tijd niets te
doen. Het is heerlijk om bijvoorbeeld
tijdens feesten te schrijven, bij
drukke muziek. Ik zoek dan voor
mezelf een rustig plekje op.” 

“Het gedicht Remise gaat over het
punt waarop ik soms zelf kan zitten;
dat ik op zoek ben naar een plaats
waar de tijd stil staat, waar ik tot rust
kan komen, kan nadenken en waar
ik met rust word gelaten. Zonder dat
ik iets van het leven mis. De hoofd-
persoon kiest ervoor om het leven op
te geven, iets wat ik niet kan. Het on-
mogelijke gebeurt waarbij hij de hele
zee over drijft, zonder te sterven. Hij
komt bij op de plaats die hij nooit
verwachtte te bereiken en dat is de
plaats waar ik soms ook van droom.
Het gedicht is geschreven op 22
januari 2009 ergens tussen half één
en half drie ‘s nachts.”

Kees van Overveld, universitair hoofddocent
Industrial Engineering & Innovation Sciences

“Zo’n zeven jaar geleden ben ik
met dichten begonnen. Het heeft
me een paar jaar bij de lurven
gehad, maar de laatste tijd doe ik
het niet vaak meer. Andere hobby’s
hebben op de een of andere manier
voorrang gekregen. Belangstelling
voor taal is er altijd geweest. Ik
besteedde meer aandacht aan
Sinterklaasrijmen dan anderen.
Bovendien schreef ik feestliederen.
Dat was ook vaak op verzoek van
bekenden. Daaruit is het dichten
voortgekomen.” 
“Ik vind het heerlijk om te
puzzelen. Het moet bij mij alle-
maal perfect kloppen; het rijm-
schema, het ritme, binnenrijm,
enjambement... Ik kan maanden
aan een gedicht poetsen. Wat dat
betreft ben ik eerder een rederijker

dan een moderne dichter.” 
“Het gaat bij mij zelden over de
geijkte thema’s. Ik dicht dus niet
snel over liefde of landschappen,
maar wel over bijvoorbeeld een
rolmops of een volkstuin. Het kan
alles zijn waar ik me in mijn om-
geving over verbaas. Vaak zit er ook
humor in.” 

“Het gedicht Eénoog is in 2002 ge-
schreven. Het spreekwoord ‘In het
land der blinden is eenoog koning’
zat in mijn hoofd. Misschien heb ik
het ergens gehoord of zelf uitge-
sproken. Het gebeurt wel vaker dat
de volle betekenis van een zin
ineens tot me doordringt. Dit
gedicht is vrij snel geschreven. Ik
geloof dat ik er drie keer een uur
over heb gedaan.”

Marcel van Buijtenen, projectmanager DAZ/Dienst ICT

“Mijn eerste gedicht maakte ik tijdens
mijn studietijd, in de trein van Utrecht
naar Leiden. De trein stond stil en ik ben
gaan schrijven. Ik ken het nog uit mijn
hoofd; ‘De zucht om te leven is eenmaal

levend een
zucht.’”
“Ik geniet van
het taalspel bij
het dichten. Ik
wil kietelen,
probeer een
beeld bij een
situatie te
creëren. Het is
onduidelijk
wat er gebeurt
als ik dicht. Ik
begin ge-
woonweg -
met potlood,

zodat ik kan gummen. Mijn gedichten
kunnen overal en altijd ontstaan, 24 uur
per dag. Ik schrijf op enveloppen, viltjes,
cataloguskaartjes, kladblaadjes… wat
maar voorhanden is. Ik heb er geen idee
van hoe lang ik over een gedicht doe. Ze

zijn eigenlijk ook nooit af.”
“Mijn gedichten hebben een bepaalde
gelaagdheid. De lezer kan er zijn eigen
invulling aan geven. Ik gebruik geen
bepaalde vorm, ik heb mijn eigen ritme,
mijn eigen fingerprint. Dichten is mijn
passie. Ik wil woord, klank en beeld doen
versmelten.”

“‘Zie je ze vliegen’ hoort bij een drieluik,
geschreven naar aanleiding van een
recent bezoek aan het Scheringa
Museum voor Realisme in Spanbroek. Ik
heb daarvoor een schilderij om onver-
klaarbare redenen in een droom
ontmoet. Daar gaat het tweede gedicht
over. Ik laat het graag aan de lezer over
om aan dit gedicht -het derde in het
drieluik- zijn eigen interpretatie te
geven.”

((GGeeddeeeellttee  uuiitt))  RReemmiissee

Een wit strand, een bleek lichaam. Handen verkrampen,
knijpen in het zand.

Niets word begrepen, waarom drijf ik niet op zee, mijn
handen horen het water te strelen. 

Waarom, ben ik nog in leven.
Boven van de Waalbrug, springen, midden in het leven.
Het was een ijskoude, verassing gebleken. Waarom na al
die slokken, zout water, na al die dagen, niet eten, voel ik

geen leegte. 

Een bleek lichaam, zit recht op in het zand. Dus dit is, de
overkant, waarnaar ik zo, heb verlangd. 

ZZiiee  jjee  zzee  vvlliieeggeenn

Dit schilderdoek staat als een spanlaken
Stijf de hardhouten lijst houdt het lijf
Bang alweer vast een andere realiteit

Het museumraam staat open het hoofd
waait weg de baret “Vrai Basque”

voor zijn vlucht beeldbepalend hoofdbedenksel
verkent het luchtruim als een schotel

Eenmaal ver weg weet het hoofd
zijn deksel verloren ligt in de garderobe

die Baskenklak hij is nog daar

Hoofd kwijt pet zoek schrijft de dichter
de collectionneur

waar het woord zwijgt, spreekt een werkelijkheid
de zijne 

Schrijf schrijver schilder
lees kijk schilder verder

voorbij de toekomst

EEéénnoooogg

Ieder noemt mij koning, eerste burger van dit land
Maar ik ben de monarchie geheel niet welgezind

Zo zijn hier sinds jaar en dag, al klinkt het ook navrant,
M’n éne oog en al mijn onderdanen stekeblind.

Van eerbetoon of dienstbaarheid komt zelden iets terecht
Het plein voor mijn balkon wordt niet gevuld als ik verschijn
Minzaam wuiven, salueren: d’r is geen mens die het wat zegt

‘k Kan zelfs zonder nieuwe kleren g’heel en al onzichtbaar
zijn.

Ik word morgen afgezet want men vertrouwt mij niet
Hoogstwaarschijnlijk doet men mij al tastend in de ban

Een verlichte vorst die meer dan and’re mensen ziet
Wordt grondwettelijk gekenmerkt als gevaarlijk charlatan.

Verbitterd? Ja, een beetje: dat mijn volk in ’t duister tast
Als ik in mijn ballingschap hun licht en kleur beroof

Achteraf zie ik dat toch het boetekleed mij past:
Als enige in ‘t land was ik aan beide oren doof.
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En hoe is het in Seoul?

Zo’n honderdvijftig kilo-
meter ten zuiden van
Seoul, hoofdstad van 
’s werelds enige verdeelde
land ter wereld Korea, ligt
het Korean Institute of

Advanced Science and
Technology. Aan deze
prestigieuze universiteit
doe ik mijn laatste keuze-
vakken, voordat ook ik
aan het afstuderen moet
geloven. De manier van
studeren is hier wel even
wennen. Naast de sociale
collegeplicht is het hier
eerder regel dan uitzon-
dering dat je tot een uur
of zes ’s ochtends in de
bibliotheek studeert of de
nacht zelfs helemaal
overslaat. Maar ik laat me
niet kennen en beperk het
studeren door middel van
mijn uiterst Hollandse 
9-tot-5 mentaliteit. Zo
blijft er in de avonduren
en de weekenden genoeg
tijd over om de omgeving
te bekijken.

Er zijn namelijk talloze
traditionele dorpjes,
tempels en natuurge-
bieden in Korea waarmee
je dagen zoet bent als je
ze allemaal gaat bekijken.
Maar het hoogtepunt is
toch wel de surrealis-
tische Demilitarized
Zone. Dit stuk land op de
grens tussen Noord- en
Zuid-Korea wordt
extreem goed bewaakt en
speelt een grote rol in de
Koreaanse geschiedenis. 
Wanneer ik niet de toerist
aan het spelen ben, zit ik
voornamelijk in mijn lab.
Alle masterstudenten en
promovendi krijgen een
lab toegewezen waar je
met zijn achten een
werkplek hebt. Dit lab
wordt door de studenten

als heilig beschouwd,
aangezien aanwezigheid
bij elke labactiviteit een
must is.

De manier van studeren
is niet het enige waaraan
ik moest wennen.
Aangezien ik bijna twee
meter lang ben, steek ik
overal bovenuit. Dat
resulteert vaak in verbaas-
de Koreaanse blikken en
opmerkingen. Dat de
wasbakken tot mijn
knieën en de spiegels
vaak maar tot borsthoogte
komen, neem ik voor lief.
Ook is het eten wel even
wennen, wat geen ver-
rassing is voor een
Aziatisch land, maar het
eten van levende inktvis 
is toch wel een opmerke-

lijke ervaring. 
Wat de Koreanen echt
typeert, is hun behulp-
zaamheid en gastvrijheid.
Zo heeft een willekeurige
op straat aangesproken
Koreaan mij ruim een
halfuur geholpen met het
zoeken van een winkel
waar je pasfoto’s kunt

laten maken. Dat zie ik 
in Nederland niet snel
gebeuren! 

Rutger Ploeger, student
Operations Management 
& Logistics

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.

Apfelkorn en oude skipakken
MMeeeerr  ddaann  vveeeerrttiigg
fflleesssseenn  AAppffeellkkoorrnn
ggiinnggeenn  eerr  ddoooorrhheeeenn
ttiijjddeennss  hheett
NNaaTTeennttaammeennffeeeesstt  oopp
vvrriijjddaagg  2233  jjaannuuaarrii..  HHeett
EEiinnddhhoovveennss  SSttuuddeenntteenn
CCoorrppss  ((EESSCC))  eenn
CCoorrppsshhuuiiss  ‘‘KKoonniinnggss--
hhuuiiss  MMoonnttaaggnnee’’  hhiieellddeenn
hheett  ffeeeesstt  iinn  DDee  BBuunnkkeerr,,
mmeett  aallss  tthheemmaa  aapprrèèss--
sskkii..  VVoollggeennss  NNiieellss
AAuullmmaann,,  sseeccrreettaarriiss  bbiijj
hheett  EESSCC,,  wwaarreenn  eerr  445500
ttoott  550000  ssttuuddeenntteenn
ggeekkoommeenn  oomm  eevveenn
ssttoooomm  aaff  ttee  bbllaazzeenn  vvaann
ddee  ssttrreessssvvoollllee  ppeerriiooddee..
““DDaaaarroonnddeerr  wwaarreenn  ooookk
vveeeell  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuu--
ddeenntteenn,,  eennkkeellee  ttiieennttaalllleenn..  IIkk
hheebb  ggeeeenn  iiddeeee  wwaaaarroomm  hheett  eerr
nnuu  mmeeeerr  wwaarreenn  ddaann  vvoooorr--
ggaaaannddee  kkeerreenn..””  SSoommmmiiggee
ssttuuddeenntteenn  hhaaddddeenn  iinn  hhuunn
kklleeddiinngg  aaaannddaacchhtt  aaaann  hheett

tthheemmaa  bbeesstteeeedd..  ZZoo  lliieeppeenn  eerr
ffeeeessttggaannggeerrss  mmeett  mmuuttsseenn  eenn
sskkiibbrriilllleenn  oopp  eenn  mmeett  oouuddee
sskkiippaakkkkeenn  aaaann..  HHeett  ffeeeesstt,,
wwaaaarrbbiijj  ccoovveerrbbaanndd
BBiitttteerrsswweeeett  ooppttrraadd,,  ggiinngg  ttoott
iinn  ddee  llaattee  --ooff  bbeetteerr  ggeezzeeggdd;;

vvrrooeeggee--  uuuurrttjjeess  ddoooorr..  ““OOmm
0055..3300  uuuurr  wwaarreenn  ddee  mmeeeesstteenn
wweegg  eenn  ddaaaarrnnaa  hheebbbbeenn  wwee
nnoogg  ooppggeerruuiimmdd..””  MMeeeerr  ffoottoo’’ss
vvaann  hheett  ffeeeesstt  ssttaaaann  oopp
wwwwww..sshhiifftt004400..nnll..
FFoottoo::  NNiieekk  SStteevveennss

Nieuwe containers voor opslag
buitensportverenigingen
De buitensportvereni-
gingen Boreas, WETH,
Okawa, All Terrain en
Attila beschikken vóór
mei waarschijnlijk over
zes nieuwe opslagruimtes.

De vier containers en het
werfgebouw die nu bij de
tennisvelden staan, zijn in
slechte staat en moeten
worden vervangen. Ze
gaan tegen de grond en er

wordt opnieuw bestraat.
De nieuwe containers zijn
inmiddels besteld en
betaald. Het is nu wachten
op de bouwvergunning en
de planning van Dienst
Huisvesting. 
De nieuwe huisvesting
fungeert als opslagplek
voor het materiaal van zeil-
vereniging Boreas, surfver-
eniging E.S.W.V. WETH,
kanovereniging Okawa,

outdoorsportvereniging
All Terrain en korfbal-
vereniging Attila. “We
willen ze voor mei hebben
staan”, laat Peter Geurts
van het Studentensport-
centrum weten. “Dienst
Huisvesting kijkt nu of het
materiaal tijdelijk elders
kan worden onderge-
bracht.”/.

Poolen en darten in de kroeg

VVeeeell  nnaattuuuurrkkuunnddee  kkwwaamm  eerr  nniieett  bbiijj  kkiijjkkeenn,,
mmaaaarr  ddee  KKrrooeeggssppeelllleennmmiiddddaagg  bbiijj  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  vvaann  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee  zzoorrggddee  vvrriijjddaaggmmiiddddaagg  2233
jjaannuuaarrii  wweell  vvoooorr  eeeenn  hhoooopp  llooll  iinn  ‘‘ssttaammkkrrooeegg’’
ddee  SSaalloonn..
DDee  EEeerrsstteejjaaaarrssccoommmmiissssiiee  ‘‘SSppeeccttrruumm::  eeeenn
kklleeuurrrriijjkk  ggeezzeellsscchhaapp’’  hhaadd  ddee  aaccttiivviitteeiitt  oopp
ttoouuww  ggeezzeett  vvoooorr  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn  tteerr
aaffsslluuiittiinngg  vvaann  ddee  tteennttaammeennwweekkeenn..  

DDee  ttwwiinnttiigg  ddeeeellnneemmeerrss  nnaammeenn  hheett  tteeggeenn
eellkkaaaarr  oopp  iinn  ddee  ttyyppiisscchhee  kkrrooeeggssppeelllleenn
ddaarrtteenn,,  ppoooolleenn,,  ttaaffeellvvooeettbbaall  eenn  hheett
kkaaaarrttssppeell  ttooeeppeenn..  BBoovveennddiieenn  wwaass  eerr  nnoogg  eeeenn
qquuiizz  mmeett  bbiieerrvvrraaggeenn  aallss  ‘‘WWaatt  iiss  ddee  oouuddssttee
bbiieerrbbrroouuwweerriijj  tteerr  wweerreelldd??’’  ((AAnnttwwoooorrdd::
WWeeiihheennsstteepphhaanneerr))..  HHeett  wwiinnnneennddee  dduuoo  wwoonn
vviieerr  vvaann  ddee  vviijjff  ssppeelllleenn  eenn  ggiinngg  eerr  vvaannddoooorr
mmeett  ddee  eeeerrssttee  pprriijjss;;  eeeenn  fflleess  LLaa  CChhoouuffffee..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Bij de atletiekbaan op
sportpark de Honds-
heuvels verrijst halver-
wege 2010 een nieuwe
accommodatie.
Studentenvoetbalvereni-
ging Pusphaira kan
gebruikmaken van een
nieuwe kantine en gaat
waarschijnlijk trainen op
het nieuwe kunstgras-
voetbalveld. 

Verder wordt er gesproken
over samenwerking met de
fysiotherapiepraktijk,
vertelt Peter Geurts van het
Studentensportcentrum.
De gemeente financiert de
nieuwbouw. De nieuwe
accommodatie moet de
huidige gebouwen, inclu-
sief noodvoorzieningen, in
één keer vervangen. Het
definitieve ontwerp is bijna
klaar en de bouwaanvraag

gaat binnenkort de deur
uit. 
De overkapping van de
tribune zorgt er voor dat
een deel van de baan droog
blijft. Het gebouw krijgt
een tribune met overdekt
balkon en meerdere ruim-
ten. Met de atletiekbaan
zelf gebeurt niets, die heeft
in 2006 al een opknap-
beurt gehad./.

Een impressie van de nieuwe atletiekaccommodatie

Nieuwbouw op de Hondsheuvels

“Huisartsen zijn geen tentamenpolitie”
Steeds meer Utrechtse
studenten die zich ziek
melden voor een tentamen,
moeten dat met een
medische verklaring
kunnen staven. De ‘tenta-
menziekte’ komt het meest
voor bij eerstejaarsstuden-
ten, meldde het Ublad
vorige week. Als studenten

geen doktersverklaring
overleggen, mogen ze niet
meedoen aan de herkan-
sing. Woordvoeder Fulco
Seegers van de Landelijke
Huisartsen Vereniging
begrijpt het dilemma van
de universiteit, maar wijst
erop dat dokters zich flink
onder druk gezet voelen als

studenten om zo’n ver-
klaring vragen. “Zeker als
dat achteraf gebeurt. Artsen
kunnen dan niet meer met
eigen ogen vaststellen of
studenten wel echt ziek
waren. We laten ons liever
niet gebruiken als een soort
tentamenpolitie.” (HOP)
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22000099  iiss  ttoott  nnuu  ttooee  eeeenn
uuiittsstteekkeenndd  jjaaaarr..  GGeeoorrggee  WW..
BBuusshh  iiss  hheett  WWiittttee  HHuuiiss  uuiitt..
BBeerrooeeppssbbeelleeddiiggeerr  WWiillddeerrss
wwoorrddtt  ddoooorr  jjuussttiittiiee  oopp  hheett
mmaattjjee  ggeerrooeeppeenn..  EEnn  wwee
hheebbbbeenn  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt
ssiinnddss  jjaarreenn  wweeeerr  eeeenn  eecchhttee
wwiinntteerr..  DDaatt  bbeelloooofftt  wwaatt..  IIkk
wwaass  vvoorriiggee  wweeeekk  ggeevvllooeerrdd
ddoooorr  eeeenn  ggrriieeppjjee,,  eenn  kkoonn
ddaaaarrddoooorr  oopp  ddiinnssddaagg  mmooooii
ddee  hheellee  ddaagg  CCNNNN  kkiijjkkeenn..
AAlllleess  hheebb  iikk  ggeezziieenn,,  vvaann
hheett  mmoommeenntt  ddaatt  ddee  eeeerrssttee
mmeennsseenn  iinn  ddee  kkoouu  oopp  ddee
MMaallll  ssttoonnddeenn,,  eeeenn  AArreetthhaa
FFrraannkklliinn  ddiiee  nniieett  mmeeeerr  zzoo
ggooeedd  kkaann  zziinnggeenn  aallss  zzee
ooooiitt  kkoonn,,  ttoott  hheett  mmoommeenntt
ddaatt  ddee  OObbaammaa’’ss  iinn  hheett
WWiittttee  HHuuiiss  wwoooonnddeenn..  EEnn
aalllleess  wweerrdd  ddoooodd  ggeeaannaallyy--
sseeeerrdd  ddoooorr  CCNNNN..  
MMaaaarr  wwaatt  mmee  hheett  mmeeeesstt
ooppvviieell,,  wwaass  ddaatt  eerr  mmeett
ggeeeenn  wwoooorrdd  wweerrdd  ggeesspprroo--
kkeenn  oovveerr  hheett  vveerrkkeeeerrdd  uuiitt--
sspprreekkeenn  vvaann  ddee  eeeedd..
OObbaammaa  sspprraakk  ddee  eeeedd
vveerrkkeeeerrdd  uuiitt  eenn  ddaatt  wwiillddee
AAmmeerriikkaa  bblliijjkkbbaaaarr  nniieett
hhoorreenn..  VVoollggeennss  mmiijj  zzeeggtt
ddaatt  iieettss  oovveerr  hhooeezzeeeerr
OObbaammaa  ggeerreessppeecctteeeerrdd
wwoorrddtt..  IIkk  kkrreeeegg  eerr  eeeenn
ggooeedd  hhuummeeuurr  vvaann..  
22000099  bbeeggiinntt  ggooeedd..  EEnn  ooookk
nnaa  ddee  iinnaauugguurraattiiee  ggiinngg  hheett
uuiittsstteekkeenndd..  IIssrraaeell  ttrreekktt
zziicchh  tteerruugg  uuiitt  GGaazzaa,,
GGuuaannttaannaammoo  BBaayy  ggaaaatt
sslluuiitteenn..  TToottddaatt  iikk  eeeenn
bbeerriicchhttjjee  iinn  hheett
EEiinnddhhoovveennss  DDaaggbbllaadd  llaass
ddaatt  PPiieett  PPaauulluussmmaa  iinn
EEiinnddhhoovveenn  ttoott  PPrriinnss
CCaarrnnaavvaall  wwoorrddtt  ggeekkrroooonndd..
ZZiijjnn  ddiiee  bbeellaacchheelliijjkkee
EEiinnddhhoovveennaarreenn  nnuu  hheellee--
mmaaaall  vvaann  ddee  ppoott  ggeerruukktt??
PPiieett  ‘‘OOaanntt  MMooaarrnn’’
PPaauulluussmmaa??  IIkk  wwiisstt  ddaatt  zzee
iinn  EEiinnddhhoovveenn  ggeeeenn
ccaarrnnaavvaall  kkuunnnneenn  vviieerreenn..
DDaatt  zzee  eeeenn  HHeeiinneekkeennmmuuttss
ooppzzeetttteenn,,  nnoogg  mmeeeerr  zzuuiippeenn
ddaann  zzee  nnoorrmmaaaall  aall  ddooeenn,,  eenn
ddaatt  ccaarrnnaavvaall  nnooeemmeenn..
MMaaaarr  PPiieett  PPaauulluussmmaa  aallss
pprriinnss??  DDaatt  iiss  ttoocchh  wweell  zzoo’’nn
ggrroovvee  bbeelleeddiiggiinngg  vvoooorr  ddee
ttrraaddiittiiee  vvaann  ccaarrnnaavvaall,,  ddaatt
iikk  oovveerrwweeeegg  ppeerr  ddiirreecctt  uuiitt
EEiinnddhhoovveenn  ttee  vveerrhhuuiizzeenn..
HHeebbbbeenn  zzee  nniieett  iinn  ddee  ggaatteenn
ddaatt  zzooiieettss  eeeenn  hheeeell  jjaaaarr
kkaann  vveerrppeesstteenn??  EEnn  hheett  lleeeekk
zzoo  mmooooii  ttee  wwoorrddeenn..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

““OOwwhh,,  ddaatt  iiss  wweell  eeeenn  mmooooiiee
eenn  nneettttee  kkaammeerr””,,  mmeerrkkeenn  ddee
mmaannnneenn  oopp..  ““DDeezzee  ssttuuddeenntt
lleeeesstt  HHaarrrryy  PPootttteerrbbooeekkeenn,,
ddaatt  iiss  sslleecchhtt!!””,,  zzeeggtt  JJaassppeerr
mmeetteeeenn  ddaaaarrnnaa..  ZZee  wweetteenn  ddaatt
zzee  ddee  mmeeeessttee  kkaannss  hheebbbbeenn
aallss  zzee  oopp  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee
ssttuuddeenntt  ggookkkkeenn,,  hhiieerr  aaaann  ddee
TTUU//ee..  EErr  hhaannggeenn  ggeeeenn
ppoosstteerrss  vvaann  vvrroouuwweenn  eenn  eerr
ssttaaaatt  ggeeeenn  ppoorrnnoo  iinn  ddee  kkaasstt,,
ddaann  zzaall  hheett  wweell  eeeenn  vvrroouuww
zziijjnn  ddiiee  hhiieerr  wwoooonntt..  ZZee  iiss  eeeenn
ddeerrddeejjaaaarrss,,  ttee  zziieenn  aaaann  ddee
llaappttoopp  eenn  ddee  ttaass..  DDoooorr  ddee
HHaarrrryy  PPootttteerr--bbooeekkeenn  ddeennkkeenn
JJaassppeerr  eenn  BBaarrtt  eeeerrsstt  ddaatt  zzee
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee
ddooeett,,  mmaaaarr  wweellkkee  vvrroouuww  ddooeett
ddaatt  nnoouu,,  vvrraaaaggtt  JJaassppeerr  zziicchh

aaff..  ZZee  iiss  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  ggeeeenn
WWeerrkkttuuiiggbboouuwweerr..  BBiijj  TTIIWW
zziitttteenn  vvaasstt  wweell  vvrroouuwweenn!!
HHaaaarr  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  nniieett
mmooeeiilliijjkk  ttee  rraaddeenn::  JJaappaannssee
ffiillmmss  kkiijjkkeenn,,  aanniimmee,,  ffaannttaassiiee--
vveerrhhaalleenn  lleezzeenn  eenn  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  zziitt  zzee  ooookk  oopp
JJaappaannssee  lleess..  ZZee  iiss  ggeeeenn  ggrroottee
zzuuiippeerr  vvoollggeennss  JJaassppeerr,,  eenn  aallss
zzee  oopp  ssttaapp  ggaaaatt,,  zzaall  zzee  wweell
nniieett  ttee  llaaaatt  nnaaaarr  hhuuiiss  ggaaaann
vvoollggeennss  BBaarrtt..  ZZee  ddeennkkeenn  ddaatt
zzee  aallttiijjdd  iiKKii  ((JJaappaannss  bbiieerr))  iinn
hhuuiiss  mmooeett  hheebbbbeenn  eenn  bbaappaaoo--
bbrrooooddjjeess..  AAllss  zzee  wweeggggaaaatt,,
hheeeefftt  zzee  aallttiijjdd  LLaabbeelllloo,,  lluuiiss--
tteerrbbooeekkeenn  vvaann  HHaarrrryy  PPootttteerr
eenn,,  nniieett  ttee  vveerrggeetteenn,,  eeeenn
JJaappaannss  wwoooorrddeennbbooeekk  bbiijj  zziicchh..
HHeett  eeeerrssttee  ddaatt  NNoonnaa  ooppvvaalltt,,

iiss  ddaatt  ddeezzee  ppeerrssoooonn  eeeenn
JJaappaannffrreeaakk  iiss;;  eerr  ssttaaaann
mmaannggaa’’ss  iinn  ddee  bbooeekkeennkkaasstt,,
eeeenn  ggoo--bboorrdd  eenn  eeeenn  oonnoopp--
ggeelloossttee  RRuubbiikk’’ss  CCuubbee..  NNoonnaa
vvrraaaaggtt  zziicchh  aaff  ooff  hhiijj  ddeezzee  nniieett
hheeeefftt  kkuunnnneenn  oopplloosssseenn..  NNoonnaa
iiss  eerr  nnaammeelliijjkk  vvaann  oovveerrttuuiiggdd
ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn
jjoonnggeenn  iiss..  ZZee  zziieett  nnaammeelliijjkk
wweeiinniigg  ffrruuttsseellss  ooff  vveerrssiiee--
rriinnggeenn..  HHeett  iiss  bbeesstt  lleeeegg  dduuss
hhiijj  iiss  nnoogg  mmaaaarr  eeeenn  eeeerrssttee  ooff
ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  WWeell
vvaann  eeeenn  sseerriieeuuzzee  ssttuuddiiee
zzooaallss  WWiisskkuunnddee  ooff
SScchheeiikkuunnddee..  HHiijj  hheeeefftt  eeeenn
sstteerreeoo  mmaaaarr  ggeeeenn  ccdd’’ss  ooff
ppoosstteerrss  vvaann  bbaannddss,,  mmiiss--
sscchhiieenn  lluuiisstteerrtt  hhiijj  aalllleeeenn  nnaaaarr
ddee  rraaddiioo,,  wwaanntt  ddaaaarrvvaann  hheeeefftt

hhiijj  hheett  ddrraaaaddjjee  wweell  hheeeell
nneettjjeess  ooppggeehhaannggeenn..  DDeezzee
ssttuuddeenntt  bbeezzooeekktt  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  lliieevveerr  hheett  mmuusseeuumm
ddaann  ddaatt  hhiijj  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
vvooeettbbaalltt..  MMaaaarr  aallss  hhiijj  lliidd  zzoouu
zziijjnn  vvaann  eeeenn  vveerreenniiggiinngg  kkaann
hheett  nniieett  aannddeerrss  ddaann  ddaatt  hhiijj  bbiijj
KKiinnjjiinn  zziitt..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
hheeeefftt  hhiijj  aallttiijjdd  zziijjnn  NNiinntteennddoo
DDSS  bbiijj  zziicchh,,  mmoocchhtt  hhiijj  zziicchh
ggaaaann  vveerrvveelleenn..  HHiijj  hheeeefftt  aallttiijjdd
nnooooddlleess  iinn  hhuuiiss,,  wwaanntt  ddaatt
hheeeefftt  ttee  mmaakkeenn  mmeett  JJaappaann,,  eenn
ddaaaarr  hhoouuddtt  hhiijj  vvaann..  OOff  aannddeerrss
mmaaggnneettrroonneetteenn,,  wwaanntt  ddiiee
mmaaggnneettrroonn  iiss  wweell  hheeeell  eerrgg
ggrroooott..

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Nona Jongmans (Fontysstudente, doet afstudeerstage bij Technische Natuur-
kunde), Jasper Beerens en Bart Welling (beide tweedejaars Werktuigbouwkunde).
Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

RRooeellaanndd  KKllaaaasssseenn  iiss
ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  oouudd  eenn  kkoommtt
oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  UUttrreecchhtt..
HHiijj  ssttuuddeeeerrtt  vvoooorr  hheett  ddeerrddee
jjaaaarr  EElleekkttrrootteecchhnniieekk..  HHiijj
hheeeefftt  zziijjnn  ssttuuddiiee  eecchhtteerr  eeeenn
jjaaaarrttjjee  ssttiillggeezzeett  oomm  ddee
bbeessttuuuurrssffuunnccttiiee  pprreessiiddeenntt
ttee  vveerrvvuulllleenn  bbiijj  zziijjnn  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  TThhoorr..  HHiijj  iiss
tteevveennss  lliidd  vvaann  ddee  JJaappaannssee
ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  vvaann
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn,,
KKiinnjjiinn..  AAllss  ssppoorrtt  ssppeeeelltt  hhiijj
ttaaffeelltteennnniiss..  WWaannnneeeerr  hhiijj
ttiijjdd  oovveerr  hheeeefftt,,  kkiijjkktt  hhiijj
ggrraaaagg  ffiillmmss,,  ssppeeeelltt  hhiijj
ssppeelllleettjjeess  ooff  lleeeesstt  hhiijj  eeeenn
bbooeekk..  ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm
iiss  zziijjnn  hhoorrllooggee..  VVeerrddeerr
mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  mmuueessllii  iinn
hhuuiiss  hheebbbbeenn,,  vvoooorr  eeeenn
ggooeedd  bbeeggiinn  vvaann  ddee  ddaagg..

TTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Wie speelt er nooit eens
een potje luchtgitaar? Of
dirigeert het London
Philharmonic Orchestra
vanuit de luie stoel? Een
groepje Industrial
Design-studenten
bedacht daarvoor de
Mustick, een gadget
ergens tussen Wii en
mp3-speler in. Deze week
stonden ze op ‘s werelds
grootste muziek-bu-
siness conferentie, in
Cannes.

In Cannes gaven de ID’ers
demonstraties met hun
werkende prototype van de
Mustick, een soort stok
waarmee je als gebruiker
in het wilde weg kunt
slaan. Deze bewegingen
worden gekoppeld aan de
snelheid en de toonhoogte
van de muziek. Stop je bij-
voorbeeld met bewegen,
dan stopt ook de muziek.

Studenten Tom van
Bergen, Wouter Kersteman,
Floor Mattheijssen en Joris
Zaalberg bedachten het
apparaat tijdens een op-
dracht. Ze moesten een
concept verzinnen waarbij
muziek gecombineerd zou
worden met ‘embodied
interaction’. In andere
woorden: er moest door
middel van een interactie
iets gebeuren rond het
thema muziek.
Hun idee werd interna-
tionaal opgepikt en is
gekozen als één van de
zeven winnaars van de
Midemnet/Music Ally
‘New Business Showcase’
in Cannes. Music Ally is
een strategie- en research-
bedrijf voor digitale
muziek, en MIDEM
verzorgt een groot forum
voor de reflectie op muziek
in deze digitale tijd. Samen
selecteren zij jaarlijks

producten, concepten en
‘business models’ die toon-
aangevend kunnen gaan
worden voor de digitale
muziekindustrie.
De zeven geselecteerden
mochten zichzelf in
Cannes presenteren, en
door een stemming werd
daar de publieksfavoriet
bepaald. Hier behaalde de
Mustick helaas geen ere-
podiumplaats, maar wel
kwamen er veel enthou-
siaste reacties. Of het
product daadwerkelijk
binnenkort vast zit aan je
Wii of Iphone durven de
studenten nog niet te
zeggen (“the million
dollar-question”, aldus
Kersteman’), maar er zijn
mogelijkheden tot een
‘extern gefinancierd
vervolg’. Tot die tijd zul je
het moeten doen met je
vertrouwde luchtgitaar.
(www.shift040.nl)/.

Eindhovense ‘airguitarhero’ in Cannes

De Mustick.

TU/e-alumna wint award
Yvette Ramakers, TU/e-
alumna Bouwkunde,
heeft 15 januari de
Corenet student award
gewonnen. Ramakers
kreeg de award voor haar
scriptie, waarin ze een
koppeling maakt tussen
organisatie- en vastgoed-
strategieën in verpleeg-
en zorginstellingen. 

Corenet is een wereldwijde
organisatie voor vastgoed-
professionals. Studenten
die in het collegejaar
2007/2008 een scriptie

over vastgoed hebben
geschreven, komen in aan-
merking voor de award. De
TU/e-alumna mag nu naar
de ‘global summit’ eind
september in Brussel.
Ramakers was blij verrast
met de award. “Ik wist dat
het een goede scriptie was,
ik heb er een 9 voor gekre-
gen. Maar je weet niet
tegen wie je het opneemt.
De jury vond het een ver-
nieuwend onderwerp. Er is
nog weinig onderzoek op
dat gebied gedaan.”/.

(Advertentie)

Goedkoper studeren met Obama
Barack Obama wil het Amerikaanse hoger onderwijs
goedkoper maken. Daarvoor heeft hij het ‘American
Opportunity Tax Credit’ bedacht. Wie er gebruik van
maakt, krijgt de eerste vierduizend dollar collegegeld
vergoed. Met het tax credit hoopt Obama klachten over de
toegankelijkheid van het Amerikaanse hoger onderwijs te
ondervangen. Het krediet dekt gemiddeld tweederde van
het totale collegegeld aan een publieke universiteit.
Helemaal vrijblijvend is het tax credit niet: studenten
moeten er honderd uur gemeenschapsdienst voor over
hebben. (HOP)
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Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Bachelor-mastersysteem is uitgelopen
op een grote flop’. Aldus de groot-
kapitale kop boven een lang stuk in
NRC Handelsblad van 23 december
2008 door ‘docent theoretische filo-
sofie’ Menno Lievers. Zijn belangrijkste
argument: de bachelorgraad was
bedoeld als een afsluitend diploma naar
‘Angelsaksisch’ model, maar, vrijwel
niemand stopt na het bachelorexamen.
Hij heeft een punt, denk ik. De NRC
publiceerde ongeveer de helft mijn
reactie. Voor geïnteresseerden volgt
hier mijn hele brief.

Het is nog gekker dan Menno Lievers
schetst (Opinie, 23 december). Er
bestaat helemaal geen ‘Angelsaksisch’
bama-model. Op een recente website

van Oxford lees ik: “De betekenis van de
bachelorgraad is fluide, mede door de
Bologna-ontwikkelingen”, en: “Hier is
nog nooit een BSc (bachelor of science)
diploma uitgereikt”. In de VS is de
bachelorgraad niet veel meer dan ons
middelbare schooldiploma; het wordt
even feestelijk gevierd - film ‘The
Graduate’. Van de Amerikaanse
bachelors verlaat bijna negentig procent
de universiteit. De tien procent die
blijft, gaat meestal niet voor een master,
maar voor een doctorstitel, waarvoor
een mastergraad niet noodzakelijk is en
ook niet voldoende: toelating tot de
promotie vereist een met succes
afgelegd ‘qualifying exam’.
Hoe kon het zover komen? Antwoord:
Nederland heeft een traditie van onder-
wijsministers met weinig kennis van de
universitaire wereld; Plasterk is een uit-

zondering. Nederland werd in Bologna
(bama-conferentie, 1999) vertegen-
woordigd door Loek Hermans (mkb).
Meest klemmende vragen voor
Nederland: hoeveel bachelors willen we
houden voor een wetenschapsfase? Tien
procent lijkt te weinig en vijftig procent
onverkoopbaar. En: waarheen gaan de
uitgestudeerde bachelors?
Een flop lijkt inderdaad in de maak.

Nog even over onze ministers van
Onderwijs (C & W). In dit land kan,
licht overdreven, iedereen onderwijs-
minister worden, die met succes het
‘zevende schooljaar’ heeft doorlopen.
Wie hadden we de laatste jaren, tot aan
Plasterk? Pais, Van Kemenade,
Deetman, Ritzen, Hermans en van der
Hoeven. Allemaal ministers verant-
woordelijk voor het universitaire

onderwijs, en bijna allemaal met weinig
kennis van de universitaire wereld,
zeker die wereld in het buitenland.
Verschillende van hen waren hoog-
leraar, maar meestal zonder weten-
schappelijke ambitie. Daarnaast waren
er staatssecretarissen: de ‘reusachtige
Nuijs’ (Jan Blokker) en Tineke
Netelenbos, door rector Van Lint
steevast ‘die handwerkjuffrouw’
genoemd. Nederland houdt niet van
vakministers; een juffrouw op
Onderwijs kan zonder problemen een
juffrouw op Economische Zaken
worden.
Het is onduidelijk wat Plasterk voor de
universitaire wereld zal betekenen,
maar hij weet in ieder geval waar hij het
over heeft. Wordt (is) bama inderdaad
een flop?

WWiiee:: Mark de Jong / 24 / zesdejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds oktober
WWaatt::  gedownloade desktop-afbeelding
WWaaaarroomm:: “Ik had eerst zo’n suffe afbeelding
die iedereen op z’n image heeft (Object
Mathematique van Corbusier tussen Limbopad
en Auditorium, red.). Ook ben ik niet van de
vakantiefoto’s, dus ging ik gericht op zoek naar
een desktop. Ff googelen en deze vond ik wel oké.
Hij is best grappig en als je, net als ik, vele iconen
op je dekstop hebt, kun je, door het wit, ze nog
goed lezen. Best artistieke afbeelding, maar een
echt diepere betekenis heb ik niet kunnen vinden,
maar goed gephotoshopt is het in ieder geval wel.
Ik heb altijd al een vis in
een grote vaas in plaats
van een kom willen heb-
ben, en heb veel naar
vazen gekeken, maar die
zijn best duur. Eigenlijk
is dit een soort sub-
stituut.”

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

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


