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TU/e wereldwijd
nummer 1 in onderzoek met industrie
De TU/e creëert van de 350
grootste research universiteiten ter wereld procentueel
de grootste wetenschappelijke
output in samenwerking met
de industrie. In een wereldranking, opgesteld door het
Leidse Center for Science and
Technology Studies (CWTS),
staat de TU/e met een score
van 10,5 procent van de publicaties bovenaan.
De TU/e is ‘vanzelfsprekend
trots en blij’ met de positie aan de
top van de lijst, laat CvB-woordvoerder Peter van Dam weten.
“Deze positie bevestigt de
unieke, hechte R&D-samenwerking tussen de TU/e en de hightechindustrie in Brainport Eindhoven en de rest van Nederland.”
Vooral in de gebieden elektrotechniek, natuurkunde en chemische technologie heeft de
TU/e een opmerkelijk sterke
samenwerking met het bedrijfsleven. Van de wetenschappelijke
publicaties op het gebied van
elektrotechniek komt meer dan
een kwart tot stand in samenwerking met ondernemingen.
Voor natuurkunde is dat 14,7
procent en voor chemische technologie 13,7 procent.
Het is volgens de CWTS-onder-

zoekers de eerste keer dat
bekeken wordt welke universiteiten 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 verzamelt de wetenschappelijke
publicaties van zo’n veertienduizend wetenschappelijke tijdschriften.
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 universiteit in de lijst van Europese
ranglijsten op plaats twee. De
Technical
University
of
Denmark, een partneruniversiteit 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./

.

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 geneesmiddelen. 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 geneesmiddelen de bijwerkingen van de
gebruikte medicatie tot een
minimum beperkt kunnen
worden. Het doel is om geneesmiddelen 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 bijgedragen.

Hart- en vaatziekten en kanker
zijn de twee dodelijkste ziekten
ter wereld. Hoewel er krachtige
geneesmiddelen tegen bestaan,
worden deze meestal intraveneus of oraal toegediend.
Hierdoor kan slechts in beperkte
mate invloed worden uitgeoefend 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 Universitätsklinikum Münster (Duitsland)
en de academische instellingen
Universiteit van Cyprus, Universiteit Gent, Universiteit van
Helsinki (Finland), University of
London, Universiteit van Tours
(Frankrijk), Universiteit Victor
Segalen Bordeaux (Frankrijk), en
de Universiteit van Udine
(Italië)./

.

Foto: Bart van Overbeeke

Eerste promotie in Zwarte Doos
Van de ‘gewoon wat opgeleukte’ collegezalen in het
Auditorium, waar hij al de
nodige promoties had bijgewoond, 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 promotieplechtigheid. 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 voorspellingen kunnen worden gedaan
van het verplaatsingsgedrag van
mensen en van het ruimtegebruik 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 promotielocatie: “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 tevredenheid, “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.

Gemeente tikt ST op de vingers
Bij een controle bij de faculteit
Scheikundige Technologie,
op 31 oktober 2008, heeft de
gemeente ‘ernstige overtredingen’ van de veiligheidsregels geconstateerd. De
gemeente dreigde met dwangsommen, en liet de politie zelfs
proces-verbaal opmaken. De
faculteit heeft de zaak inmiddels op orde gebracht en gaat
nu zelf structureel onaangekondigde controles uitvoeren
om naleving te garanderen.
De opsomming van geconstateerde 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. Chemicaliën en gasflessen werden na
gebruik niet of niet op de juiste
plaats opgeborgen, of in niet toegestane combinaties. Daarnaast

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

Controles
Inmiddels is de opslag van
gassen en chemicaliën aangepakt. De ernstigste overtredingen zijn nog voor het begin
van 2009 op orde gebracht,
vertelt
Nelissen.
Dwangsommen, die potentieel konden

oplopen
tot
tienduizenden
euro’s, zijn daardoor niet opgelegd. 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 milieuvergunning, 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. Daarnaast heeft het faculteitsbestuur
besloten om intern onaangekondigde controles te gaan
houden, om de zaak scherp te
houden.
De faculteit telt ruim vierhonderd 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.”/

.
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Martin van Gessel
“Ik ben geen machtig man en zou dat ook niet willen zijn”
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.”
Elektronica was altijd zijn
hobby: radio’s en versterkers
bouwen, eerst met buizen, later
met transistors. Van Gessel:
“Mijn vader was altijd erg voorzichtig, 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 onderzoekassistent. 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 uiteindelijk 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 begeleiden, 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 uitvoering en ben verantwoordelijk
voor de bemensing en outillage
van het lab; een redelijke klus
voor één dag, naast het vakbondswerk. 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 schoolbestuur. 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 Katholiek 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
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FNV was het toen meer andersom.”
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 oppassen 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.”/

.

De week van/Mieke
Mieke Geven is secretaresse bij de unit
ADE van de faculteit Bouwkunde.
Maandag: Een vrije dag voor mij, dus trimzwemmen 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.
Dinsdag: 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.

visite gepland, zeer
ontspannend.

Woensdag: 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 nieuwjaarsreceptie 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.

Vrijdag:
Een paar
uurtjes vrij in
de ochtend
voor een werkbespreking 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.

Donderdag: Weer een actieve dag aan de
TU/e. Om 16.00 uur moet ik naar het afdelingsbureau 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-

Weekeinde: 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.
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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 universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen. “Men vond het podium
te klein, de opstelling te smal en
voor gasten is het museum
moeilijk bereikbaar vanwege de
beperkte
parkeermogelijkheden.”
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, bijvoorbeeld vanwege iemands onderzoeksonderwerp of een bijzondere 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 overigens 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 automotive 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 promotiezaal 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 projectleider./

.

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.

Lundqvist mist
waardering voor TU’s

In de tweewekelijkse nieuwsbrief Onderzoek Nederland
stond vrijdag 23 januari een paginagroot interview met Lundqvist.
Naast collegevoorzitter van de
TU/e is hij namelijk ook lid van
de
Adviesraad
voor
het
Wetenschaps- en Technologiebeleid (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 bedrijfsleven en de kennisinstellingen.
Lundqvist zegt overigens dat hij
weinig merkt van dat wantrouwen bij bedrijven. Wel is
volgens hem Nederland niet trots
op zijn universiteiten en onderzoekers. “Vergelijk de waar-

Prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort
wordt met ingang van 1 maart
2009 de nieuwe wetenschappelijk directeur van het
Embedded Systems Institute
(ESI), gevestigd op het TU/eterrein. De Twentse hoogleraar
volgt prof.dr. Ed Brinksma op,
die sinds 1 januari rector magnificus is van de Universiteit
Twente.
Haverkort is verheugd met zijn
aanstelling: “Ik kijk ernaar uit om
in Eindhoven te gaan samenwerken 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 voorganger. Een eerste taak is volgens
hem het binnenslepen van subsidies uit de FES-gelden (de aardgasbaten).
Haverkort (1964) studeerde informatica aan de Universiteit
Twente (UT) en promoveerde
daar in 1991 op onderzoek naar
de betrouwbaarheid en prestaties
van computer- en communicatiesystemen. Momenteel bekleedt

Boudewijn Haverkort.

hij er de leerstoel Ontwerp en
Analyse van Communicatie-

systemen. Daarnaast is hij
bestuurlid van het in 2007 opgerichte 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 verbonden 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 wetenschappelijke staat van dienst het ESI
versterken en anderzijds zal het
ESI nieuwe dimensies aan zijn
wetenschappelijke expertise toevoegen.”/

.

Het Embedded Systems Institute
Het ESI is een op de TU/e-campus gevestigd onderzoeksinstituut dat toe gepaste kennis levert aan het bedrijfsleven op het gebied van ‘embedded’
systemen (de hard- en software die is ingebouwd in allerlei gebruiksvoor werpen, van MP3-spelers tot wasmachines en ziekenhuisapparatuur).
Het merendeel van het onderzoek van het ESI wordt verricht bij de
betrokken bedrijven volgens het ‘industry-as-laboratory’-concept. Ook
biedt het instituut een breed aanbod aan cursussen.

Tasjesdief actief op campus

Inbraak in het Paviljoen

Collegevoorzitter Amandus
Lundqvist vindt dat er voor de
afstemming van het onderzoek
binnen de Nederlandse universitaire 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.

UT-prof Haverkort nieuwe directeur ESI

dering voor de technische universiteiten in Nederland -die het
ook internationaal behoorlijk
goed doen- eens met de waardering voor MIT of de ETH in
Zurich. Ik denk dat in het buitenland 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 termijndoelstellingen, iets dat in
zijn ogen uiterst relevant is voor
Nederland Kennissamenleving.
Er moet volgens hem een strategisch
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 FESgelden is de overheid gericht mee
gaan sturen. Het nadeel daarvan
is dat de termijn van die programma’s -een jaar of vier, vijfniet 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./

.

Een TU/e-medewerkster is zaterdagochtend 24 januari om 05.10
uur overvallen op het grasveld
achter de parkeerbetaalautomaat
bij het Hoofdgebouw. Dit laat
Hay Becks van de TU/e-beveiliging 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./

Ach en Wee

.
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Mare - Universiteit Leiden

Te grote schaamlippen zeldzaam

GRATIS
Snelcursus Studentenbridge
Start 2 Februari
www.bridgeschooleindhoven.nl

Delta - TU Delft

Studenten: meebeslissen over bsa
Ook in Delft leidt de invoering van het bindend studieadvies
(bsa) tot strubbelingen. De studentenraad vindt dat ze
instemmingsrecht heeft bij de keuze voor invoering van het
bsa. Het universiteitsbestuur denkt daar echter anders
over. In het studentenstatuut staat dat de studentenraad
slechts adviesrecht heeft bij de invoering van een bindend
studieadvies. Maar: “In het verleden hebben we er een ad vocaat naar laten kijken”, vertelt Menno van der Kamp van
de studentenraad. “Het was zijn inschatting dat een
invoering zo ingrijpend is, dat het opgevat moet worden als
een onderwijsvernieuwing en daarom thuishoort in het
instellingsplan.” En op het instellingsplan heeft de raad wel
instemmingsrecht. Het college bestrijdt dat de invoering
dusdanig ingrijpend is. Van der Kamp sluit eventuele
juridische stappen niet uit.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Vereniging heeft eigen mensa
Als je groot bent, dan kun je wat. Studentenvereniging
Albertus Magnus (zo’n tweeduizend leden sterk) heeft een
eigen mensa geopend. Onder monumentale balken en
bewaakt door de gestalte van de kerk, kunnen Albertianen
voor 5,50 euro drie keer per week een warme hap eten. Er
ging veel werk zitten in het studentenrestaurant. “Bloed,
zweet en tranen”, waren er volgens voorzitter Lars
Langhout in de drie jaar durende verbouwing gaan zitten.
Deze bleek lastiger dan verwacht, vanwege regels en
vergunningen die aan een monumentaal pand vastzitten.
Om een beeld te krijgen van het voedsel -geleverd door een
cateraar- kogelbiefstuk, tonijnrolletjes, groene asperges
en brownies met mascarponetopping stonden vorige week
zaterdag op de kaart.

Op de voorpagina van Mare prijken veertig close-ups van
vrouwengenitaliën. Het blote ensemble is een kunstwerk
dat commentaar levert op de praktijk van schaamlip chirurgie. Dit naar aanleiding van een richtlijn waaraan een
aantal Leidse gynaecologen werkt, om te bepalen hoe om te
gaan met verzoeken tot schaamlipcorrectie. De strekking
van het verhaal: te groot bestaat, maar is zeldzaam. Te
groot zit vooral tussen de oren, en voor ongemakken zijn er
vaak betere oplossingen dan het chirurgenmes. Een ander
fietszadel bijvoorbeeld.

UT Nieuws - Universiteit Twente

UT in zee met autofabrikant
De faculteit CTW van de UT gaat een grote rol spelen in de
nieuwe Twentse autofabriek Avions Voisin. Dit jonge bedrijf
wil een auto op de markt zetten, ontworpen naar de indi viduele wensen van de koper. De eerste tekeningen zijn
gemaakt en in 2010 moet er een prototype staan. Met afstu deeropdrachten worden studenten werktuigbouwkunde en
industrieel ontwerpen nauw bij het ontwerpproces betrok ken. Avions Voisin, op dit moment bestaand uit de twee
directeuren Matthijs Meulenbelt en Frans Lievaart (beiden
Delftse alumni industrieel ontwerpen), gaat aan de faculteit
CTW het mastervak automotive design verzorgen en in ruil
daarvoor kunnen UT-studenten hun bachelor- of master opdracht doen in de autofabriek.

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

De ideale relatie
Een ideale relatie hebben is in theorie helemaal niet zo
moeilijk, concludeert een team psychologen onder leiding
van VU-psycholoog Caryl Rusbult. Het recept: zoek een
partner met bewonderenswaardige eigenschappen en
spiegel je aan haar of hem. Het team ontdekte, na inter views met 136 stellen, dat een aantal factoren belangrijk is
bij het krijgen of houden van een goede relatie. De belang rijkste: je ideale partner moet goed zijn in dingen waarin jij
graag beter wilt worden, en andersom. Dan kun je van
elkaar leren en blijf je elkaar bewonderen.
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Onderzoek TU/e-sportcentrum:
ruim voldoende tot goed
Mensen zijn meer te spreken
over het Studentensportcentrum (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. Sportkaarthouders geven het SSC gemiddeld 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 zesduizend studenten en medewerkers van zowel de TU/e als
Fontys; 1.156 stuurden de vragenlijst ingevuld terug. Het sportcentrum 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 gepresenteerd.
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,

Marius Monen naar
Innovation Lab

zoals clinics en
proefsessies,
om
meer
mensen
kennis te laten
maken met de
sportvoorzieningen.
Ook ligt er nog
werk bij de
informatieverstrekking aan
Fontysstudenten.
Enkele van de winaars van de sportkaart, uitgereikt door
Zowel bij de
introductie als directeur Wim Koch (rechts). Verder op de foto (v.l.n.r.) Lester van
bij de oplei- Ree, Luuk Hennen, Daan Adriaans, Pim Vinkenborg, Sophie van
Grinsven, en Theo Heldoorn (achter Wim Koch).
dingen is bij
Foto: Bart van Overbeeke.
Fontys minder
aandacht voor
het SSC dan bij de TU/e.
vervangen. Beide punten staan
Verder is het Sportcentrum al op de actielijst van het sportbezig met flexibelere abonne- centrum en worden binnenkort
menten (ook een wens) en moge- aangepakt.
lijkheden
om
makkelijker
collega-studenten te introdu- Gratis sportkaarten
ceren. Een ander punt is de ver- Onder de deelnemers aan het
nieuwing van (cardio)fitness- onderzoek zijn tien sportkaarten
apparatuur, en ook dat loopt al. verloot. Maandagmiddag reikte
Wim
Zo komen er bijvoorbeeld tv’s bij, sportcentrumdirecteur
Koch de kaarten uit aan de
en krijgt de ruimte een facelift.
Dat laatste is ook een wens die uit winnende medewerkers en stude enquête naar voren komt: het denten van de TU/e en Fontys.
sportcentrum mag een wat fris- Wie van hen al een kaart had,
sere uitstraling krijgen, bijvoor- kreeg het geld terug./
beeld door de kantine te vernieuwen en het oude sanitair te

.

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 adjunctdirecteur was.

onder meer de internationalisering en de draai richting een
meer onderzoeksgerichte faculteit. “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.

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 initiatieven te ontplooien. Bens blijft
bij Innovation Lab onder andere
verantwoordelijk voor start-ups
van nieuwe bedrijven en ondernemerschap. 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 onderzoekers helpt bij het binnenhalen van grote programma’s en
subsidies.
Monen was bij Bouwkunde een
van de drijvende krachten achter

University angels
Wim Bens heeft voorlopig drie
nieuwe projecten op het oog
waaraan hij zijn vrijgekomen tijd
gaat besteden. Een ervan is de inrichting 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 financiële 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./

.

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 University (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 Construerende Technische Wetenschappen. “In Saudi-Arabië hebben
mensen problemen die oplossingen vragen waarvoor wij de
kennis in huis hebben”, zegt Jelle
Ferwerda, coördinator internationalisering van de faculteit.

“Denk aan waterzuiveringsprojecten.”
Het is de bedoeling dat er ook
Arabische
studenten
naar
Enschede komen. Weet de universiteit 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 voldoende niveau zijn”, zegt Sander
Lotze, hoofd internationalisering
van de universiteit. De samenwerking heeft dan ook aanvankelijk 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 opleidingen aan op het gebied van
techniek, bedrijfskunde en informatica. Decaan Zlatica Kraljevic
vertelde het Twentse universiteitsblad UT Nieuws dat haar universiteit 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
onderwijsprogramma van de studie
geneeskunde naar Saudi-Arabië
gaat exporteren. Net als de
Rijksuniversiteit
Groningen
trekt Maastricht al een behoorlijk
aantal Saudische geneeskundestudenten. (HOP)/

Gouden jubileum
TH-berichten/Cursor
Om te vieren dat vijftig jaar geleden
TH-berichten, dat later overging in Cursor, van
start ging, verschijnt in de Cursor van 5 februari
een special over de geschiedenis van het blad. In
het Hoofdgebouw wordt op die dag een expositie
van typerende cartoons en illustraties uit het
blad geopend.
Iedereen die het vijftigjarig bestaan van het
universiteitsblad wil vieren met de redactie, is
van harte uitgenodigd op donderdag 5 februari in
het Hoofdgebouw, waar om 16.00 uur de opening
van de tentoonstelling plaatsvindt.
Aansluitend is er een borrel.

.

Met kunst scholieren warm maken
voor techniek
Ze zijn er in vele vormen en kleuren, ini tiatieven om meer scholieren zover te
krijgen dat ze kiezen voor een technisch
profiel en daarna een bèta-opleiding.
Ingenieursbureau Arcadis zet onder de
noemer ‘Artcadia’ een prijsvraag in
waarbij de combinatie kunst en techniek
centraal staat. De finale van deze wed strijd voor scholieren van klas 2 van
havo en vwo was vrijdag 23 januari in
het Auditorium van de TU/e.
Daar bepaalde de jury -met oud-direc teur van Arcadis Douwe Kras als voor zitter- dat middelbare school Visser ‘t
Hooft uit Leiden de hoofdprijs mee naar
huis mocht nemen: een reis voor tien
leerlingen en twee docenten naar New
Orleans, waar Arcadis bezig is de water keringen te verbeteren zodat de stad in
het vervolg beter beschermd is tegen de

gevolgen van hoogwater. De groep uit
Leiden had als toekomstvisie een ‘multi functionele dijk’ bedacht. Deze dijk
beschermt niet alleen tegen water, maar
is ook een energiecentrale met gecombi neerde technieken van zonne-energie,
windenergie en getijdenenergie.
Twaalf groepen scholieren presenteer den hun bonte ideeën vrijdag. Deze
twaalf vormden een selectie uit het
totaal van 76 plannen die eerder werden
ingediend. De prijsvraag, uitgevoerd
door Holland Art Group, had als doel te
laten zien dat techniek ‘leuk, fascine rend en leerzaam is en dat het in alle
aspecten van de samenleving terug te
vinden is’.
Een van de deelnemende groepjes bij hun presentatie in het Auditorium.
Foto: Bart van Overbeeke
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Informatica. De promotor is prof.dr.ir.
S.C. Borst.

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 faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr.ir.
W.M.P. van der Aalst.
Ir. C. Li verdedigt op woensdag 4 februari 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 commissie. 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 commissie. 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 promoveert aan de faculteit Wiskunde &

Faculteiten

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.

Algemeen
Extra cursus Outlook/word 2007

My life is my message

Op 16 en 17 februari wordt een extra cursus Outlook/Word 2007 gehouden voor
studenten en medewerkers van de TU/e.
Voor diegenen die de overstapcursus
gemist hebben, is dit een goede gelegenheid 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.

Film over vredesactivist en boeddhistisch
leraar Thich Nhat Hanh. Thich Nhat
Hanh verkondigt de leer van het geëngageerde boeddhisme en wat leven in aandacht werkelijk is. In simpele bewoordingen 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

Studentenleven
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-leiders 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, verwachtingen of dromen kunt onderzoeken. 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 oplossingen te komen voor dingen waar je eerder

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.

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

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een bij
verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke binationale 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 opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo), en daarbij
vooral oog hebben voor studentgerelateerde aspecten. De NVAO verwacht jaarlijks circa honderd 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 programma 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 aangelegenheden? 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 curriculum 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.

sport staat de laatste jaren volop in de
belangstelling van jongeren. Daarom
organiseert Eindhovens grootste bridgeclub Sans Chagrin in februari een studentencursus bridge. In zes bijeenkomsten 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 daarna? Daarna kun je instromen bij de vereniging om in de groep die prestatief aan
interne competities en wedstrijden meedoet. Uiteraard hoef je geen gebruik te
maken van het, overigens zeer aantrekkelijke, studentenlidmaatschap van Sans
Chagrin. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan
bridgen op het internet; iets wat duizenden 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 aangeboden. Meld je nu aan: E-mail cb@vandenboscharchitecten.nl. Info: www.bridgeschooleindhoven.nl

Er is geen deadline. Studenten kunnen
zich op ieder moment aanmelden, gedurende het gehele jaar, ook studenten die
dit jaar afstuderen. De minimale bemiddelingstijd is acht weken. Meer informatie, een brochure, handleiding en aanmelding vind je via onze website:
http://www.fulbright.nl, via info@fulbright.nl en tel.: 020-5315930. Vraag naar
Erik van den Berg, educational adviser.

Fulbright Center

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

Stage in de Verenigde Staten
Studenten die stage willen lopen in de
Verenigde Staten kunnen nu gebruikmaken van het vernieuwde stageprogramma
van het Fulbright Center. Dit stageprogramma 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 formulier waarmee studenten het werkvisum kunnen aanvragen, geeft informatie
en advies bij het vinden van een stageplaats, sluit een verzekering tegen ziektekosten 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 internationale 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 brochure 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.

Vacatures
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 dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.379 t/m 3.755 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.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

(Advertenties)

50% korting op
de Volkskrant
plus 1 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
eenjaargratispasta.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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Zwevende robot nauwkeurig en snel
standaard WiFi-verbinding. “Om
de robot goed te laten werken,
moet je hem een paar duizend
keer per seconde bijsturen.
Daarvoor hebben we de datapakketjes 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.”

Promovendus ir. Jeroen de Boeij ontwikkelde een pick-and-place-robot, die
zelfstandig zweeft op een magneetveld.
Dit maakt de robot zowel snel als nauwkeurig. 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 functioneren.
Na een lang traject van het ontwerp van
een printplaat, het testen van de prototypes, 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-placemachine’ 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 onnauwkeurigheid. En erger nog: doordat de
kabels honderdduizenden keren per week
dubbelgevouwen worden, gaan ze vrij
snel kapot.

Brede blik

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

Draadloos is beter
Dat moet beter kunnen, dachten onderzoekers 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 belangrijk 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,

“CO 2-opslag speelt echt, je leest erover in de
kranten. Het is leuk om daar dan voor je
afstuderen je tanden in te zetten.” Toen
student Werktuigbouwkunde Mark van de
Ven bij hoogleraar Bert Brouwers aanklopte
voor een afstudeerstage, had die net contact
met energiebedrijf Nuon. “Het ging over een
nieuwe technologie voor CO 2 -afvang”, vertelt
Van de Ven. “De universiteit heeft een tech nologie ontwikkeld om CO 2 uit aardgas af te
vangen. Door het gas af te koelen, conden seert het koolzuurgas. Met een roterend filter
worden de druppels afgevangen. Die
methode zou ook interessant kunnen zijn
voor de CO 2 -afvang bij kolenvergassings centrales. En Nuon heeft een proefcentrale bij
Roermond, de enige kolenvergasser in
Nederland. Dus liepen er gesprekken over
een samenwerkingsproject.”
Nuon had interesse en Van de Ven mocht de
eerste stappen zetten. “Mijn project was een
verkennend onderzoek. Als eerste moest
worden uitgezocht hoe efficiënt de afvang
zou zijn. Hoeveel energie kost het en hoeveel
CO 2 haal je dan uit het gas?” Van de Ven
maakte simulaties van de warmtewisselaars,
waarmee het gas wordt gekoeld. “Het gas
condenseert op de wanden van de warmte -

Het promotieonderzoek vroeg
duidelijk om een techneut met
een brede blik. De Boeij combineerde in zijn ontwerp dan ook
elementen uit zowel de werktuigbouwkunde als de elektrotechniek. “Alle onderdelen van
het prototype hebben mechanische 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 pickand-place-robot zou draadloos en
dus snel en nauwkeurig onderdeeltjes op een printplaat kunnen
prikken. Maar ook andere toepassingen liggen in het verschiet: het
positioneren van silicium plakken
of het inkjetten van plastic elektronica.

Printplaten zitten vol piepkleine onderdeeltjes als chips,
weerstanden en condensatoren.

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

wisselaars en in kleine druppeltjes op het
fijnstof in de buizen. Door die fysische
processen te simuleren, kun je berekenen
hoeveel CO 2 er wordt afgevangen.”
De efficiëntie van de afvang is afhankelijk van
de druk in de vergasser. De normale druk voor
een Shellvergasser is ongeveer 40 bar. Bij die
druk zou de nieuwe methode ongeveer even
g o e d m o e t e n z i j n a l s a n d e r e C O 2 -afvang technologie. Bij hogere druk is de nieuwe
methode zelfs zuiniger. Maar helaas werkt de
vergasser van Nuon op lagere druk. Uit de
berekeningen van Van de Ven, en van Nuon,
bleek dat met de nieuwe methode bij die druk
geen energiewinst te halen is. Van de Ven:
“Dat betekent niet dat de afvangmethode de
kast in kan. Er worden tegenwoordig ook ver gassers gebouwd die bij hogere drukken dan
40 bar werken. Daar zou het alsnog interes sant kunnen zijn.”
De universiteit zoekt nu mogelijkheden om
het concept bij hoge vergasserdruk uit te
proberen. En Van de Ven zoekt een baan,
vermoedelijk als consultant in de energie sector.
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

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 eenvoudig, maar daarvoor had ik een hoop
ingewikkelde regeltechniek nodig.”
Om uiteindelijk echt elektronicaonderdelen te kunnen gaan plaatsen, moet de
draadloze robot ook instructies krijgen.
Voor dit doel ‘kraakte’ De Boeij een

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.
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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

Minga Huang. Photo: Bart van Overbeeke

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

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 ceremonies 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 definition: “If a Department
would really like to do so,
for instance because of
someone’s research topic
or because of a special relationship with the Van
Abbe, anything can be discussed.” Roumen thinks
that this is also true for
other locations outside the
Auditorium and the university 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 Catharinakerk remains the place for
larger lustrum celebrations. For defense ceremonies in the field of automotive 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 permanent 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 university secretary. Last year,
students at Architecture,
Building and Planning got
stuck into a project concerning a special defense
ceremony hall for the
TU/e. “They presented
their designs to the
Executive Board, where
reactions were very enthusiastic”, says ir. Jan
Schevers
from
that
Department. Still, no continuation of the project has
materialized so far, says
the project manager./

.

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

that communication is
really fast. “You can send
uncompressed
high-definition 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-persecond wireless technology, it takes only
seconds to finish downloading.”
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 different 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 electronic component like an
amplifier, which strengthens 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 environment, 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 afternoon 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 colleagues 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 university. 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.”/

.

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 ‘technische 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 newsletter. 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.

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 fortitude 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

A rehearsal of the Eindhoven dance group CN Dance earlier this week. Photo: Bart van Overbeeke

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 performances 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./

.
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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.
Kees van Overveld, universitair hoofddocent
Industrial Engineering & Innovation Sciences
Eénoog

“Zo’n zeven jaar geleden ben ik

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.

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 allemaal perfect kloppen; het rijmschema, 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 omgeving over verbaas. Vaak zit er ook
humor in.”
“Het gedicht Eénoog is in 2002 geschreven. Het spreekwoord ‘In het
land der blinden is eenoog koning’
zat in mijn hoofd. Misschien heb ik
het ergens gehoord of zelf uitgesproken. 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

“M

ijn 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 gewoonweg 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 onverklaarbare 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.”

Diede Gulpers, tweedejaars student Industrial Design

“Toen ik zestien was, volgden we
(Gedeelte uit) Remise
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.

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 gedichten. 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 leesen 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 hoofdpersoon kiest ervoor om het leven op
te geven, iets wat ik niet kan. Het onmogelijke 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.”

Zie je ze vliegen
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
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Poolen en darten in de kroeg

Nieuwe containers voor opslag
buitensportverenigingen
De buitensportverenigingen 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 zeilvereniging Boreas, surfvereniging E.S.W.V. WETH,
kanovereniging
Okawa,

outdoorsportvereniging
All Terrain en korfbalvereniging Attila. “We
willen ze voor mei hebben
staan”, laat Peter Geurts
van het Studentensportcentrum weten. “Dienst
Huisvesting kijkt nu of het
materiaal tijdelijk elders
kan worden ondergebracht.”/

.

“Huisartsen zijn geen tentamenpolitie”

Veel natuurkunde kwam er niet bij kijken,
maar de Kroegspellenmiddag bij studie vereniging Van der Waals van Technische
Natuurkunde zorgde vrijdagmiddag 23
januari wel voor een hoop lol in ‘stamkroeg’
de Salon.
De Eerstejaarscommissie ‘Spectrum: een
kleurrijk gezelschap’ had de activiteit op
touw gezet voor eerstejaars studenten ter
afsluiting van de tentamenweken.

De twintig deelnemers namen het tegen
elkaar op in de typische kroegspellen
darten, poolen, tafelvoetbal en het
kaartspel toepen. Bovendien was er nog een
quiz met biervragen als ‘Wat is de oudste
bierbrouwerij ter wereld?’ (Antwoord:
Weihenstephaner). Het winnende duo won
vier van de vijf spellen en ging er vandoor
met de eerste prijs; een fles La Chouffe.
Foto: Bart van Overbeeke

Steeds meer Utrechtse
studenten die zich ziek
melden voor een tentamen,
moeten dat met een
medische verklaring
kunnen staven. De ‘tentamenziekte’ komt het meest
voor bij eerstejaarsstudenten, meldde het Ublad
vorige week. Als studenten

geen doktersverklaring
overleggen, mogen ze niet
meedoen aan de herkansing. 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 verklaring 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)

Nieuwbouw op de Hondsheuvels

Apfelkorn en oude skipakken
Meer dan veertig
flessen Apfelkorn
gingen er doorheen
tijdens het
NaTentamenfeest op
vrijdag 23 januari. Het
Eindhovens Studenten
Corps (ESC) en
Corpshuis ‘Konings huis Montagne’ hielden
het feest in De Bunker,
met als thema aprèsski. Volgens Niels
Aulman, secretaris bij
het ESC, waren er 450
tot 500 studenten
gekomen om even
stoom af te blazen van
de stressvolle periode.
“Daaronder waren ook
veel buitenlandse stu denten, enkele tientallen. Ik
heb geen idee waarom het er
nu meer waren dan voor gaande keren.” Sommige
studenten hadden in hun
kleding aandacht aan het

Een impressie van de nieuwe atletiekaccommodatie

thema besteed. Zo liepen er
feestgangers met mutsen en
skibrillen op en met oude
skipakken aan. Het feest,
waarbij coverband
Bittersweet optrad, ging tot
in de late -of beter gezegd;

vroege- uurtjes door. “Om
05.30 uur waren de meesten
weg en daarna hebben we
nog opgeruimd.” Meer foto’s
van het feest staan op
www.shift040.nl.
Foto: Niek Stevens

Bij de atletiekbaan op
sportpark de Hondsheuvels verrijst halverwege 2010 een nieuwe
accommodatie.
Studentenvoetbalvereniging Pusphaira kan
gebruikmaken van een
nieuwe kantine en gaat
waarschijnlijk trainen op
het nieuwe kunstgrasvoetbalveld.

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, inclusief 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 ruimten. Met de atletiekbaan
zelf gebeurt niets, die heeft
in 2006 al een opknapbeurt gehad./

.

En hoe is het in Seoul?

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.

Zo’n honderdvijftig kilometer 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 keuzevakken, 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 uitzondering 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 natuurgebieden in Korea waarmee
je dagen zoet bent als je
ze allemaal gaat bekijken.
Maar het hoogtepunt is
toch wel de surrealistische 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 verbaasde 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 verrassing 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 behulpzaamheid 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
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Eindhovense ‘airguitarhero’ in Cannes

TU/e-alumna wint award
Yvette Ramakers, TU/ealumna Bouwkunde,
heeft 15 januari de
Corenet student award
gewonnen. Ramakers
kreeg de award voor haar
scriptie, waarin ze een
koppeling maakt tussen
organisatie- en vastgoedstrategieën in verpleegen zorginstellingen.
Corenet is een wereldwijde
organisatie voor vastgoedprofessionals. Studenten
die in het collegejaar
2007/2008 een scriptie

De Mustick.

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-business 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 bijvoorbeeld met bewegen,
dan stopt ook de muziek.

Studenten
Tom
van
Bergen, Wouter Kersteman,
Floor Mattheijssen en Joris
Zaalberg bedachten het
apparaat tijdens een opdracht. 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 internationaal 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 researchbedrijf
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 toonaangevend 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 erepodiumplaats, maar wel
kwamen er veel enthousiaste 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)/

.

over vastgoed hebben
geschreven, komen in aanmerking 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 gekregen. Maar je weet niet
tegen wie je het opneemt.
De jury vond het een vernieuwend onderwerp. Er is
nog weinig onderzoek op
dat gebied gedaan.”/

.

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)
(Advertentie)

GRATIS
Snelcursus Studentenbridge
Start 2 Februari
www.bridgeschooleindhoven.nl

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

Roeland Klaassen is
twintig jaar oud en komt
oorspronkelijk uit Utrecht.
Hij studeert voor het derde
jaar Elektrotechniek. Hij
heeft zijn studie echter een
jaartje stilgezet om de
bestuursfunctie president
te vervullen bij zijn studie vereniging Thor. Hij is
tevens lid van de Japanse
cultuurvereniging van
Eindhovense studenten,
Kinjin. Als sport speelt hij
tafeltennis. Wanneer hij
tijd over heeft, kijkt hij
graag films, speelt hij
spelletjes of leest hij een
boek. Zijn must-have-item
is zijn horloge. Verder
moet hij altijd muesli in
huis hebben, voor een
goed begin van de dag.

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

“Owh, dat is wel een mooie
en nette kamer”, merken de
mannen op. “Deze student
leest Harry Potterboeken,
dat is slecht!”, zegt Jasper
meteen daarna. Ze weten dat
ze de meeste kans hebben
als ze op een mannelijke
student gokken, hier aan de
TU/e. Er hangen geen
posters van vrouwen en er
staat geen porno in de kast,
dan zal het wel een vrouw
zijn die hier woont. Ze is een
derdejaars, te zien aan de
laptop en de tas. Door de
Harry Potter-boeken denken
Jasper en Bart eerst dat ze
Technische Natuurkunde
doet, maar welke vrouw doet
dat nou, vraagt Jasper zich

af. Ze is in ieder geval geen
Werktuigbouwer. Bij TIW
zitten vast wel vrouwen!
Haar hobby’s zijn niet
moeilijk te raden: Japanse
films kijken, anime, fantasie verhalen lezen en waar schijnlijk zit ze ook op
Japanse les. Ze is geen grote
zuiper volgens Jasper, en als
ze op stap gaat, zal ze wel
niet te laat naar huis gaan
volgens Bart. Ze denken dat
ze altijd iKi (Japans bier) in
huis moet hebben en bapao broodjes. Als ze weggaat,
heeft ze altijd Labello, luis terboeken van Harry Potter
en, niet te vergeten, een
Japans woordenboek bij zich.
Het eerste dat Nona opvalt,

is dat deze persoon een
Japanfreak is; er staan
manga’s in de boekenkast,
een go-bord en een onop geloste Rubik’s Cube. Nona
vraagt zich af of hij deze niet
heeft kunnen oplossen. Nona
is er namelijk van overtuigd
dat dit de kamer van een
jongen is. Ze ziet namelijk
weinig frutsels of versie ringen. Het is best leeg dus
hij is nog maar een eerste of
tweedejaars student. Wel
van een serieuze studie
zoals Wiskunde of
Scheikunde. Hij heeft een
stereo maar geen cd’s of
posters van bands, mis schien luistert hij alleen naar
de radio, want daarvan heeft

hij het draadje wel heel
netjes opgehangen. Deze
student bezoekt waar schijnlijk liever het museum
dan dat hij bijvoorbeeld
voetbalt. Maar als hij lid zou
zijn van een vereniging kan
het niet anders dan dat hij bij
Kinjin zit. Waarschijnlijk
heeft hij altijd zijn Nintendo
DS bij zich, mocht hij zich
gaan vervelen. Hij heeft altijd
noodles in huis, want dat
heeft te maken met Japan, en
daar houdt hij van. Of anders
magnetroneten, want die
magnetron is wel heel erg
groot.

2009 is tot nu toe een
uitstekend jaar. George W.
Bush is het Witte Huis uit.
Beroepsbelediger Wilders
wordt door justitie op het
matje geroepen. En we
hebben voor het eerst
sinds jaren weer een echte
winter. Dat belooft wat. Ik
was vorige week gevloerd
door een griepje, en kon
daardoor op dinsdag mooi
de hele dag CNN kijken.
Alles heb ik gezien, van
het moment dat de eerste
mensen in de kou op de
Mall stonden, een Aretha
Franklin die niet meer zo
goed kan zingen als ze
ooit kon, tot het moment
dat de Obama’s in het
Witte Huis woonden. En
alles werd dood geanaly seerd door CNN.
Maar wat me het meest
opviel, was dat er met
geen woord werd gespro ken over het verkeerd uit spreken van de eed.
Obama sprak de eed
verkeerd uit en dat wilde
Amerika blijkbaar niet
horen. Volgens mij zegt
dat iets over hoezeer
Obama gerespecteerd
wordt. Ik kreeg er een
goed humeur van.
2009 begint goed. En ook
na de inauguratie ging het
uitstekend. Israel trekt
zich terug uit Gaza,
Guantanamo Bay gaat
sluiten. Totdat ik een
berichtje in het
Eindhovens Dagblad las
dat Piet Paulusma in
Eindhoven tot Prins
Carnaval wordt gekroond.
Zijn die belachelijke
Eindhovenaren nu hele maal van de pot gerukt?
Piet ‘Oant Moarn’
Paulusma? Ik wist dat ze
in Eindhoven geen
carnaval kunnen vieren.
Dat ze een Heinekenmuts
opzetten, nog meer zuipen
dan ze normaal al doen, en
dat carnaval noemen.
Maar Piet Paulusma als
prins? Dat is toch wel zo’n
grove belediging voor de
traditie van carnaval, dat
ik overweeg per direct uit
Eindhoven te verhuizen.
Hebben ze niet in de gaten
dat zoiets een heel jaar
kan verpesten? En het leek
zo mooi te worden.
Bram van Gessel is
student Technische
Natuurkunde
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Mark de Jong / 24 / zesdejaars
Bouwkunde
Wanneer: sinds oktober
Wat:
gedownloade desktop-afbeelding
Waarom: “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 hebben, en heb veel naar
vazen gekeken, maar die
zijn best duur. Eigenlijk
is dit een soort substituut.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Bachelor-mastersysteem is uitgelopen
op een grote flop’. Aldus de grootkapitale kop boven een lang stuk in
NRC Handelsblad van 23 december
2008 door ‘docent theoretische filosofie’ 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 onderwijsministers met weinig kennis van de
universitaire wereld; Plasterk is een uit-

zondering. Nederland werd in Bologna
(bama-conferentie, 1999) vertegenwoordigd 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 onderwijsminister 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 verantwoordelijk voor het universitaire

onderwijs, en bijna allemaal met weinig
kennis van de universitaire wereld,
zeker die wereld in het buitenland.
Verschillende van hen waren hoogleraar, maar meestal zonder wetenschappelijke 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?

