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Excellente scores
W bij onderzoeksvisitatie
De onderzoeksvisitatie
Werktuigbouwkunde over de
periode 2001-2006, heeft de
Eindhovense faculteit excellente scores opgeleverd. Alle
acht onderzoeksprogramma’s
scoorden op de vier onderdelen
die beoordeeld worden niet
lager dan een 4 (‘erg goed’).
Drie programma’s kregen voor
alle vier de onderdelen de
maximale score van 5
(‘excellent’).
Prof.dr.ir. René de Borst, sinds
mei
2007
decaan
van
Werktuigbouwkunde, kan niet
anders dan zeer tevreden zijn
met de prestaties van de onderzoeksgroepen. “Over de hele
breedte heeft de faculteit het uitstekend gedaan, met links en
rechts wat kleine variaties. Maar
het mag geen reden zijn om nu
tevreden achterover te leunen.
We moeten continu gericht
blijven op de toekomst, op
nieuwe
ontwikkelingen
en
mogelijkheden. Dat is ook het
wezenlijke kenmerk van de
wetenschap”, aldus De Borst.
De onderzoeksprogramma’s van
prof.dr.ir. Maarten Steinbuch
(Control Systems Technology),
prof.dr.
Henk
Nijmeijer
(Dynamics and Control) en
prof.dr.ir. Han Meijer (Polymer
Technology) krijgen voor de
onderdelen kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid de maximale score.
Voor de groep van Meijer is het de
derde keer op rij dat bij een visitatie de maximale score wordt
behaald. Meijer is ook zeer
tevreden met het resultaat. “Bij
de laatste visitatieronde in 1999
heb ik al gezegd dat we dit niveau
kunnen handhaven. Maar daar
moet wel hard voor gewerkt
worden”, aldus Meijer. Alle
groepen krijgen lof voor hun
goede contacten met het
bedrijfsleven, hun duidelijke
zichtbaarheid en importantie op
internationaal niveau en de

goede balans tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.

Cijferfetisjisme
In het rapport, dat onder begeleiding van de QANU (Quality
Assurance Netherlands Universities) werd opgesteld door een
commissie van negen buitenlandse hoogleraren en deskundigen, worden naast de acht
Eindhovense programma’s ook
achttien Delftse en tien Twentse
programma’s beoordeeld. Ook in
Delft zitten enkele programma’s
die hoge scores behalen. Bij
Twente valt op dat geen enkel
programma erin geslaagd is een 5
te halen. Twente heeft ook lang
gediscussieerd met de QANU en
de Amerikaanse commissievoorzitter prof. Jan Achenbach over
het conceptrapport dat al in juni
2008 gereed was. Roel Bennink,
coördinator Onderzoek bij de
QANU, vertelt dat Twente van
mening was dat de commissie
fouten had gemaakt en dat de
missie van de Twentse faculteit
niet goed begrepen was.
Daardoor heeft het ongewoon
lang geduurd -zo’n zeven
maanden- voordat het definitieve
rapport er lag. “Twente was nogal
geschrokken
van
bepaalde
scores, maar over de scores is niet
onderhandeld”,
bezweert
Bennink. “Wel heeft de commissie na intensief overleg wat
zaken bijgesteld. Ik vind overigens dat er sowieso teveel
gefocust wordt op de scores bij
een visitatie. Het dreigt te ontaarden in een cijferfetisjisme,
terwijl dat maar één onderdeel
van de beoordeling is. Ook
beslaat werktuigbouwkunde zo’n
breed vakgebied dat je vaak
appels met peren aan het vergelijken bent.” Decaan De Borst
heeft hier wel begrip voor: “Bij
zo’n beoordeling zit toch ook
altijd een stuk subjectiviteit. Al
geldt dat niet voor onderzoek van
topkwaliteit. Dat wordt door
iedereen direct herkend.”/

Trappenloop:
meer prijzen dan deelnemers
Na een jaar niet gelopen te zijn, probeerde
studentenatletiekvereniging Asterix gisteren de
Trappenloop nieuw leven in te blazen. Maar er
kwamen slechts vier deelnemers opdagen die wel
naar de twaalfde verdieping wilden rennen bij deze
vijfde editie van de Trappenloop.
Vanuit de kelder vertrok om de dertig seconden een
loper de trappen op. Boven aangekomen namen de
deelnemers een klein applaus van enkele bouw vakkers in ontvangst.
Voor de vrouwen liep TU/e-studente Technische
Natuurkunde, Fiere Janssen (zie foto). Als enige
deelnemende vrouw kon zij bovenin het hoofd gebouw een medaille ontvangen. “Dit is wel goed
voor de punten van de interne competitie en ik ben
niet ingehaald.” Bij de mannen was de strijd span -

Universiteitsraad niet in beroep
tegen uitspraak bindend studieadvies

Expositie en borrel
ter ere van vijftig jaar Cursor

De universiteitsraad gaat niet
in hoger beroep tegen de uitspraak van de landelijke
geschillencommissie met
betrekking tot de invoering van
het bindend studieadvies
(BSA) aan de TU/e. Medio
januari verwierp de geschillencommissie alle punten die de
U-raad had aangedragen om de
invoering per 1 september van
dit jaar te voorkomen.

Universiteitsblad Cursor en voorloper T.H.-berichten bestaan vijftig jaar.
Dat wil de redactie graag vieren: vandaag, donderdag 5 februari wordt om
16.00 uur een expositie geopend waarin cartoons, tekeningen en strips
uit de bladen worden getoond.
Daarnaast vindt u in deze uitgave van Cursor een special over vijftig jaar
universiteitsjournalistiek aan de TU/e.
De expositie hangt op de loopbrug van het Hoofdgebouw en is te zien tot
e i n d f e b r u a r i . N a d e o p e n i n g i s e r e e n b o r r e l o m h e t g o u d e n j u bi l e u m v a n
Cursor te vieren. U bent van harte welkom om met ons mee te toosten!

In een brief heeft de U-raad aan
het College van Bestuur laten
weten dat men afziet van een
hoger beroep. In de brief zegt de
U-raad bij monde van plaatsvervangend voorzitter dr. Jos
Maubach verheugd te zijn dat de
uitspraak van de geschillen-

.

nender. De winnende tijd was 59.20 seconden en
was voorbehouden aan de penningmeester van
Asterix, Rik Hopmans; de nummer twee finishte 0,7
seconden later.
Het aantal deelnemers liep al jaren terug, vorig jaar
is dan ook besloten de Trappenloop niet te orga niseren. “Dit jaar wilden we het weer nieuw leven
inblazen”, vertelt Jan Wera, voorzitter van Asterix
en TU/e-student Technische Natuurkunde. “Aan het
aantal deelnemers is wel te zien dat dit niet is
gelukt.” Maar er is ook niet veel promotie gedaan.
Volgens Wera was dit omdat dit jaar de trappenloop
meer voor interne competitie bedoeld was. Zo kon
worden bekeken of er nog interesse in het parcours
is.
Foto: Paul Bloemen

commissie duidelijkheid schept
over de definitieve invoering van
een BSA en over de voorwaarden
waaraan hiertoe voldaan moet
worden. De uitspraak schept
bovendien verwachtingen met
betrekking tot de zorgvuldigheid
waarmee dit proces wordt vormgegeven, zo staat in de brief.
Het studievoortgangscontract,
dat studenten moeten tekenen
wanneer ze in het eerste studiejaar tussen de dertig tot veertig
studiepunten (ECTS) halen, mag
volgens U-raad op grond van de
uitspraak niet gezien worden als
een contract in de strikt juridische betekenis.
In mei van dit jaar wil de U-raad
dat de geplande rapportage van
de toetsing door de Commissie

Instellingskwaliteitszorg
aan
hen wordt voorgelegd. Die commissie, onder de leiding van
prof.dr. Ton van Leeuwen, gaat na
of aan alle randvoorwaarden voor
de invoering is voldaan. Uiterlijk
eind 2010 wil de U-raad een evaluatie om te kijken of de doelstellingen die het CvB met het BSA
nastreeft, ook gerealiseerd zijn.
Collegewoordvoerder Peter van
Dam laat weten dat het CvB op
maandag 9 februari in de
U-raadsvergadering een mondelinge reactie zal geven op de
brief./

.
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Désiree Meijers
“Werken bij de TU/e is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen”
Tekst: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Désiree Meijers (48) richt haar
blik graag op de toekomst. Ze
heeft een vervelend jaar achter
de rug met ziekte van haar man
en zichzelf en weet nu dat ze
niet te lang wil wachten met
het invullen van haar wensen.
Het woord ‘geduld’ kan ze niet
meer horen. Daarom gaat ze dit
jaar meteen twee grote reizen
maken. Maar in 2009 zal ze ook
moeder van een uitgezonden
militair zijn.
“Werken bij de TU/e is iedere
dag feest, maar je moet wel zelf
de slingers ophangen”, zegt
Désiree Meijers. Ze is dolblij dat
ze weer aan de slag is bij het
Communicatie Expertise
Centrum (CEC) als accountmanager voor onder andere
Elektrotechniek, Alumnicommunicatie en het Stan
Ackermans Instituut. “Mijn
man werd in 2008 geopereerd

aan darmkanker en zelf kreeg ik
hartklachten waarop een
operatie inclusief complicatie
volgde. Nou, het is wel even
wennen wanneer je dynamische
leven plots op de rem gaat. Heel
vaak zeiden de doktoren dat we
geduld moesten hebben. Maar
nu zijn de vooruitzichten weer
goed en gaan we genieten van
het leven.” Daarom gaat ze met
haar man in de carnavalsweek
naar Thailand en later dit jaar
gaan ze haar zus opzoeken in
Australië.
Maar niet tussen 19 maart en 8
augustus. Dan wil ze bereikbaar
blijven voor ieder bericht over en
van haar zoon Alexander die dan
in Uruzgan is. “Hij is opgeleid
als tankcommandant maar
moet zijn werk daar doen in een
open jeep. Er zijn in Uruzgan
geen tanks, dat zou er te
agressief uitzien.” Meijers
maakt zich grote zorgen
wanneer ze aan haar zoon denkt.
Maar ze heeft zich voorgenomen
zich niet te druk te maken voor

hij weg is. Wat helpt, is het
contact met lotgenoten. Ze is blij
dat ze bijdragen gaat leveren aan
Monitor, het blad voor alle uitgezonden militairen en hun
thuisfront, uitgegeven door
Defensie.
Ze merkt dat het gezinsleven
door de toestanden van vorig
jaar voor haar belangrijker is
geworden. Het zal haar waarschijnlijk niet meer gebeuren
dat ze voor een personeelsfeest
kiest wanneer dat gepland is op
de verjaardag van haar zoon of
man. Zoals op 21 juni 2006.
Toen was Alexander jarig maar
ging zij in haar eentje naar het
TU/e-jubileum.
Toch blijft Meijers zo enthousiast als ze altijd was over het
werken bij de TU/e. “Al die
jonge mensen die echt iets
wezenlijks willen bijdragen aan
de maatschappij. Dat was al zo
tijdens mijn stage vanuit de
heao communicatieopleiding
eind jaren zeventig. Er ging een
wereld voor me open. Ze werk-
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ten hier aan satellietantennes,
hartkleppen en noem maar op.
Techniek bleek allesbehalve saai
te zijn.”
En de TU/e is een unieke werkgever. Als je je wilt ontwikkelen,
kan dat. Toen ik in 2002 in de
webredactie zat van de faculteit
Wiskunde & informatica vond ik
dat als ik iets verstandigs over
websites zou willen zeggen, ik
een opleiding in die richting
moest doen. Aan de UvT ben ik
toen gestart met een masteropleiding Bedrijfscommunicatie
en digitale media. In mei 2005
ontving ik mijn bul. Achteraf
wel jammer dat ik die zo snel
haalde, want ik vond het heerlijk
om daar allerlei vakken te
volgen.”
Wat ze ook geweldig vindt, is dat
iedereen aan de TU/e zo gericht
is op het delen van kennis. Dat
heeft ze wel anders gezien in de
negen jaar bedrijfsleven aan het
begin van haar loopbaan. Na de
heao kwam ze terecht bij DSM
en later bij isolatiereus Rock-

wool. Daar werkte ze niet echt
met plezier. Ze nam het verzoek
van Cursor in 1990 om de
redactie te komen versterken,
dan ook met beide handen aan.
“Ik voelde me helemaal thuiskomen”, zegt de Limburgse.
Toen negen jaar later van hogerhand een beleidswijziging bij
Cursor werd doorgevoerd waar
Meijers het niet mee eens was,
zocht ze een andere functie
binnen de TU/e. “Er was besloten alle studenten die meewerkten aan het blad te vervangen door professionals. Maar ik
zag Cursor als blad voor en door
studenten. Toen heb ik een
switch naar public relations bij
Informatica gemaakt. Deze baan
paste precies bij mij.”
Negen jaar later promoveerde zij
tot accountmanager bij het CEC.
“Het lijkt wel of ik last heb van
een nine year itch”, zegt ze
lachend./

.

De week van/Bauke
Bauke de Vries is hoogleraar
Ontwerpsystemen (OS) aan de faculteit
Bouwkunde.
Maandag: Vandaag de promotie van
Vincent Tabak, dus een bijzondere dag.
‘s Ochtend eerst afspraken met afstudeerders en promovendi. ‘s Middags naar
huis om mijn vrouw op te halen en mijn
nette kleren aan te doen. Het is de eerste
promotiezitting in De Zwarte Doos, dus
dat is wat onwennig. De zaal is goed vol en
de entourage is prettig. Alleen voor de
paranimfen is niet genoeg plaats, dus die
zitten op de eerste rij, en er is eigenlijk
zaalversterking nodig voor de commissieleden. In Cursor lees ik dat Harry
Roumen graag een echte promotiezaal
op de campus zou zien komen. Dat is
natuurlijk nog beter.
Dinsdag: ‘s Ochtends bezoek van een
collega uit Kaiserslautern om over gezamenlijk onderzoek te praten. Daarna

contact met studenten voor afstudeerbegeleiding. ’s Middags een tussencolloquium
in een bedrijf. Niet gebruikelijk, maar het
pakt erg goed uit. Een nuttige discussie
tussen wetenschap en bedrijfsleven.
Woensdag: De hele dag gereserveerd om te
werken aan de eindrapportage van een
groot onderzoeksproject waarvan ik penvoerder ben. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor een goed verloop van het
project, maar ook voor de financiën. Na
alle financiële rapportages die ik inmiddels heb gemaakt, denk ik dat ik recht heb
op een boekhouddiploma. De positieve
uitkomst van dit project is dat de bereikte
resultaten in 2009 tot een promotie zullen
leiden.
Donderdag: Het eerste college Collaborative Design and Engineering van het
tweede semester. Volgens Studyweb
achttien inschrijvingen; toch weer iets
minder dan vorig jaar. Eens navragen hoe

dat komt. Het
college is gepland
in zaal B1 in het
Paviljoen; dat
betekent op
tijd vertrekken
vanuit Vertigo,
zeker als er
maar één lift
werkt en je kamer
op de negende
verdieping zit. Het Paviljoen met zijn
typische geur blijft een apart gebouw.
Alle studenten zijn er, dus we kunnen een
goede start maken.
Vrijdag:Vandaag weer afstudeer- en
promotiebegeleiding. Tussendoor taart
eten omdat één van de leden van de OSgroep jarig is. ’s Middags overleg bij
Elektrotechniek over een gezamenlijk
onderzoeksvoorstel. Voor het weekend
neem ik een concept proefschrift mee naar
huis.
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Succesvolle deelname
TU/e aan carrièrebeurs MIT

Nieuwe prijs voor vrouwelijk
wetenschappelijk TU/e-talent
Na Delft en Twente krijgt ook
de TU/e met ingang van dit jaar
een Marina van Damme-prijs.
Van Damme (78), die afstudeerde in Delft en die de eerste
gepromoveerde was van de
Universiteit Twente, heeft aan
het Universiteitsfonds
Eindhoven (UFe) vijftigduizend
euro ter beschikking gesteld
om daarmee de komende vijf
jaar een prijs te kunnen uitreiken aan vrouwelijk wetenschappelijk talent van de TU/e.
In Twente bestaat de Marina van
Damme-prijs al sinds 2003. De
TU Delft reikte in 2004 voor het
eerst de Marina van Damme-

beurs uit. De naamgeefster van
de prijs, die chemische technologie studeerde in Delft, heeft
een glansrijke carrière achter de
rug, met als hoogtepunt het
directeurschap
Chemisch
Strategische Ontwikkelingen bij
Akzo Nobel. In 1992 ging ze met
pensioen. In een interview in
Delta van begin 2004 zegt ze over
haar initiatief: “Ik heb het geld en
veel meisjes kunnen wel een
extra stimulans gebruiken. (…) Ik
ben een zondagskind, heb alles
bereikt. Het is prettig als je wordt
aangemoedigd.”
Aan de TU/e gaat WISE, het
netwerk voor vrouwelijke wetenschappers, zorgen voor de proce-

durele en inhoudelijke invulling
van de prijs, die maximaal tienduizend euro per jaar gaat
bedragen. Voorzitster dr. Mila
Davids laat weten dat er volgende
week een gesprek plaatsvindt
met de rector. Davids: “We
hebben er al een plan voor geformuleerd en gaan dit nu afstemmen met het College van
Bestuur en vanzelfsprekend met
Marina van Damme zelf. WISE is
uitermate gelukkig met dit initiatief van Van Damme en de
prijsuitreiking zal een prominent onderdeel worden van de
congresdag die we jaarlijks organiseren in het najaar.”/

.

Twentse delegatie bezoekt proceshal TU/e

De deelname van de TU/e aan
de European Career Fair op MIT
in Boston is “zeker de moeite
waard” geweest. Dat zegt
prof.dr. Paul Koenraad, die de
universiteit samen met vier
TU/e-collega’s vertegenwoordigde. Volgens de hoogleraar heeft de beurs, gericht
op Amerikaanse young professionals die in Europa aan de
slag willen, zo’n tien kandidaten opgeleverd “die ik
voorlopig ‘hot’ noem”.
De TU/e was voor de tweede keer
present op de grote beurs aan de
oostkust van de Verenigde
Staten, anderhalve week terug.
De eerste deelname vorig jaar
had duidelijk positieve invloed
gehad op de naamsbekendheid
van de universiteit, stelt
Koenraad naar aanleiding van
het afgelopen bezoek. Volgens de
hoogleraar trok de beurs twee- tot
drieduizend
bezoekers
die
overwegen hun carrière in
Europa te vervolgen, bijvoorbeeld middels een stage- of
promotieplaats.
Deelname aan de eerste editie
was leerzaam geweest: “Onze
stand in de ‘Nederlandse straat’
was dit keer helderder, ons documentatiesysteem beter en we

hebben vooraf allemaal een
beurstraining gevolgd, waarin
we onder meer hebben geleerd
hoe we beursbezoekers beter
konden aanspreken. Daardoor
hebben we onszelf professioneler kunnen presenteren.”
En met succes, stelt Koenraad.
Op de beursdag op zaterdag zijn
gesprekken gevoerd met zo’n
vijfenzeventig mensen; de twee
daaropvolgende dagen heeft de
TU/e-delegatie, op basis van cv’s
en van de gesprekjes van de dag
ervoor, interviews gehouden met
een veertigtal belangstellenden.
“Zoals het er nu uitziet, is een
aantal van hen heel geschikt. Er
zijn zo’n tien kandidaten die ik
voorlopig ‘hot’ noem. Nu gaan we
alle verzamelde informatie uitsorteren en mensen eventueel
doorverwijzen.”
Binnen zijn eigen faculteit
Technische Natuurkunde heeft
Koenraad intussen al een beursbezoeker getipt die uitblonk in de
plasmafysica en op zoek is naar
een postdocaanstelling. “Ook
hebben we gesproken met
iemand die op zoek is naar een
promotieplaats die we wellicht
binnen mijn eigen groep
(Photonics and Semiconductor
Nanophysics - red.) gaan
aannemen.”/

.

Volop ideeën voor nieuwe bouwkundefaculteit
Ideeën genoeg voor het nieuwe gebouw van de Delftse faculteit
bouwkunde. De TU organiseerde een prijsvraag nadat het oude faculteitsgebouw vorig jaar afbrandde. De genomineerden werden maandag
bekendgemaakt. De universiteit ontving 466 inzendingen, waarvan
een derde van studenten. Een jury onder leiding van rijksbouwmeester
Liesbeth van der Pol selecteerde daaruit acht ontwerpen. Drie van de
genomineerde ideeën komen uit het buitenland, twee zijn van studenten. De deelnemers kwamen uit in totaal vijftig landen. Vooral
Italianen reageerden enthousiast. OCW-minister Ronald Plasterk had
de prijsvraag dan ook op de Architectuur Biënnale in Venetië gelanceerd. De winnaar van de ideeënprijsvraag wordt in maart bekendgemaakt in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. (HOP)
Ir. Ferdy Onink (links) wijst bouwmeester Gert Banis van de UT de weg in de proceshal in Matrix. Rechts dr.ir. Wytze Meindersma.
Foto: Bart van Overbeeke

Een delegatie van de
Universiteit Twente bezocht
dinsdag 3 februari de proceshal
van Scheikundige Technologie
in het Matrix-gebouw om de
zes meter hoge extractiekolommen van de vakgroep
Process Systems Engineering
te bekijken. De Universiteit
Twente (UT) is van plan een
nieuwe proceshal te bouwen en
hoopt iets te kunnen leren van
de hal in Matrix.
Volgens dr.ir. Wytze Meindersma
van
Process
Systems
Engineering, verantwoordelijk
voor de extractie-installatie, is de
proceshal van de TU/e uniek:
“Een extractiekolom van vergelijkbare lengte bestaat niet in

Nederland, en zover ik weet is het
momenteel de enige in de
wereld. Bedrijven als BP en BASF
werken dan ook graag met ons
samen. We ontwikkelen onder
meer een nieuwe techniek om
benzeen en zwavel te verwijderen
uit diesel met behulp van
ionische vloeistof.”
De Universiteit Twente heeft het
enige tijd zonder proceslab
moeten stellen en men wil er nu
hun expertise van hogedrukprocessen toepassen in een nieuw te
bouwen proceslab, dat in 2012
klaar moet zijn, aldus bouwmeester Gert Banis van de UT.
Toen de extractie-installatie vorig
jaar naast de bestaande opstellingen in de proceshal kwam, was
dat aanleiding voor de TU/e om

de veiligheidsmaatregelen in de
hal grondig uit te breiden. Zo is er
een nieuw luchtbehandelingsysteem gekomen, gasdetectoren, en een nieuwe wand
tussen de proceshal en de aangrenzende looproute. Allemaal
dingen waarvan de UT kan leren,
denkt Banis.
Ir. Dorien van der Aa, werkzaam
bij de vastgoedgroep van de UT
(de Twentse variant van de Dienst
Huisvesting) zegt vooral naar
Eindhoven gekomen te zijn om
‘eens te zien hoe zo’n proceshal
er nu uitziet’. “En we willen natuurlijk kijken welke dingen
goed werken, en welke juist
niet.”/

.

Innovation Award 2009 voor start-up TU/e
B-invented, een start-up vanuit
de TU/e-faculteit Bouwkunde,
heeft op het jaarcongres
Sustainability de Innovation
Award gewonnen met een vernieuwende funderingsmethode
voor woningbouw. Het tweemansbedrijfje B-invented ging
pas in januari van dit jaar
officieel van start en bestaat
uit Bouwkunde-alumnus ir.
Joost Huijgen en Gijs Schalkwijk (bijna afgestudeerd bij
die faculteit).

Ze kregen de prijs voor B-smart,
een concept waarbij mallen van
piepschuim worden gebruikt
voor het gieten van betonnen funderingen. Hiermee kunnen snel
en goedkoop funderingen van
hoge kwaliteit worden gegoten.
De methode werd ontwikkeld in
de groep van dr.ir. Faas Moonen.
In december kende technologiestichting STW al een Valorisation
Grant van 200.000 euro toe aan
het project.
Huijgen zegt in een reactie vooral

blij te zijn met de prijs omdat
deze is toegekend door de bezoekers van Sustainability (op 29 en
30 januari gehouden in het
Philips Stadion): “Daar was echt
de crème de la crème van het
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen aanwezig.” Naast
de eer levert de Innovation Award
de winnaars een weekendje op in
een bungalowpark./

.
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Algemeen
Educational training/
DPO
Course ‘Teaching and learning in higher education’
The course ‘Teaching and learning in higher education’ for
teachers and PhD’s will take
place on Tuesday March 10th
(whole day), Thursday March
12th (morning) and Tuesday
March 17th (whole day). The
course is intended for both experienced and inexperienced
teachers, post docs and PhD students. This course is also the first
course of the TU/e BKO training
program.
The course offers a broad orientation on teaching activities and
prepares for giving lectures, tutorials and so on. During the course, the participants will be actively involved, for instance by giving
presentations and by exchanging
ideas and experiences.
Participation for teaching staff of
the TU/e is free of charge.
Further information can be obtained from Harry van de Wouw
(extension 3126). You can enrol
for the course by telephone
(2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by
Internet (www.tue.nl/
educational_training).

Course ‘Supervising Msc.
Students’
The course ‘Supervising MSc.
students’ for teachers and PhD
students (experienced and inex-

perienced supervisors) for departments W, BMT, TN and ST will
be offered on Monday April 16th
and Thursday April 19th 2009
from 13.30 - 17.00 hours. The
course is aimed to improve and
systemize the way in which
supervisors guide their students
during their graduation projects.
The course consists of short
introductions, exercises and discussions. Participants will have
an active role during the course.
Participation for (foreign)
teaching staff of the TU/e is free
of charge. Further information
can be obtained from Janneke
van der Loo (phone 5292). You
can enrol for the course by telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by
Internet (www.tue.nl/
educational_training).

Workshop ‘Stemgebruik
en verstaanbaarheid’
Wie zijn stem beter wil leren
bedienen, kan terecht bij de
workshop ‘Stemgebruik en verstaanbaarheid’. Enerzijds richt de
workshop zich op het voorkomen
van overbelasting van de stem bij
intensief spreken, anderzijds gaat
de aandacht uit naar het goed
laten overkomen van het gesproken woord bij colleges, presentaties en instructies. De workshop
wordt gegeven door een docent
logopedie. De docent geeft aanwijzingen en doet oefeningen
met de deelnemers. Van elke
deelnemer worden in de workshop opnamen gemaakt tijdens
het spreken. Deze opnamen wor(Advertenties)

den geanalyseerd en vertaald
naar een set adviezen voor de
deelnemer.
Deze Nederlandstalige workshop
vindt plaats op donderdag 5
maart van 13.30 tot 16.00 uur en
op donderdag 26 maart van 13.30
tot 16.30 uur. Deze workshop
wordt 2x per jaar in het
Nederlands en 2x per jaar in het
Engels verzorgd. Deze workshop
is ook een onderdeel van de
Leergang BKO.
De workshop is gratis voor
docenten en promovendi van de
TU/e. Nadere informatie is te verkrijgen bij Willem van Hoorn
(telefoon 4237). Aanmelding kan
per telefoon (telefoon 2520), per
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via
Internet (www.tue.nl/didactische
_scholing).

Mensen
Promoties
Ir. J.M. Kranenburg verdedigt op
maandag 9 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
‘Depth-sensing Indentation and
High-Throughput
Experimentation on Polymers
and Elastomers’. Kranenburg
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie.
Ir. J.H.H. Rietjens verdedigt op
maandag 9 februari zijn proefschrift en stellingen tegen de

bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Spin dynamics in hybrid spintronics and semiconductor nanostructures’. Rietjens promoveert
aan de faculteit Technische
Natuurkunde.
Ir. M.P.W.J. van Osch PDEng verdedigt op dinsdag 10 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 ‘Automated
Model-based Testing of Hybrid
Systems’. Van Osch promoveert
aan de faculteit Wiskunde &
Informatica.
Drs. H.M.C. Kemps verdedigt op
donderdag 12 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
‘Oxygen uptake kinetics in chronic heart failureClinical and physiological aspects’.Kemps promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde..
ir. D. Reniers verdedigt op donderdag 12 februari zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Skeletonization and
Segmentation of Binary Voxel
Shapes’.Reniers promoveert aan
de faculteit Wiskunde &
Informatica.

out te nemen. Soms is dat
moment gekoppeld aan een plek,
een activiteit of een situatie. Je
gaat een eindje fietsen, je hoort
een inspirerende zin, je zit te
mediteren, je kijkt naar een mooi
beeld of gaat helemaal op in een
lichamelijke inspanning.
Leg jouw unieke time-outmoment vast op de gevoelige
plaat en stuur je inzending naar:
wedstrijd@dekatemousa.nl.
Kijk op www.tue.nl/tint.

Diversen
Personeelsvereniging
TU/e
Familiedag Moviepark
Op 28 april 2009 brengt de personeelsvereniging van de TU/e in
het kader van de familiedag een
bezoek aan Moviepark in
Duitsland. Vertrek om 8.00 uur
vanaf TU/e-campus. Vertrek
vanaf Moviepark: 18.00 uur. De
prijs per persoon is: PV-leden:
t/m 3 jaar: 10 euro, 4 t/m 17 jaar:
15 euro, vanaf 18 jaar: 30 euro
Introducés: t/m 3 jaar: 17 euro,
vanaf 4 jaar: 40 euro.
U kunt u telefonisch of persoonlijk aanmelden tijdens de openingsuren bij het inschrijfbureau
PVOC. De openingstijden zijn:
dinsdag, woensdag en donderdag
van 12.30 tot 13.30 uur.
Telefoonnummer: 040-2472152
De deadline voor aanmelding is
donderdag 25 februari 2009.
Er kunnen maximaal 174 personen aan deze activiteit deelnemen. Ook voor deze activiteit
geldt: VOL = VOL!
Voor meer informatie zie
http://pvweb.campus.tue.nl/

KIVI NIRIA

Studentenleven
T!NT
Fotowedstrijd in samenwerking met Dekate
Mousa
Thema: Een moment van time
out. Wie maakt de meest treffende foto van dat ene, unieke
moment van time out? Iedereen
heeft zijn eigen moment, zijn
eigen manier, om even een time

Sollicitatie- en onderhandelingstechnieken
In samenwerking met USG
Innotiv zal Young KIVI NIRIA
uitgebreid ingaan op de sollicitatie- en onderhandelingstechnieken die tijdens sollicitatiegesprekken aan bod komen. Er wordt
praktische informatie gegeven
waar je meteen je voordeel mee
kunt doen.
Dinsdag 10 februari 2009 van
18.45 - 22.00 uur. Loctie: USG

Innotiv, Emmasingel 17. Meer info:
s.v.lammers@student.tue.nl.

Bedrijfsbezoek Adimec bv
Adimec is dé topleverancier van
digitale camera’s voor gebruik op
drie gebieden: machine vision,
medische apparaten en verkeersen defensiesystemen. Adimec
levert en produceert de nieuwste
beeldverwerkingsoftware, lenssystemen en sensoren. Het bedrijfsbezoek bestaat uit diverse presentaties en rondleiding.
Woensdag 18 februari 2009 van
14.00 - 18.00 uur; locatie:
Adimec Advanced Image
Systems bv, Luchthavenweg 91,
Eindhoven; meer info: f.f.j.simonis@student.tue.nl. Aanmelden
vóór 10 februari via:
www.ykns.nl.

Vacatures
Assistant Professor (UD)
(V32.039), Databases and
Hypermedia (DH), department of
Mathematics and Computer
science (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal
11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.195 t/m 4.374
euro).
Technisch medewerker (process
engineer) (V34.330), de capaciteitsgroep PMP, faculteit
Technische Natuurkunde (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.986 t/m 2.682 euro).
Medewerker
Onderwijsontwikkeling (V35.411),
opleidingsinstituut, faculteit
Werktuigbouwkunde (0,6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
Docent (V36.359),
Onderwijsinstituut faculteit
Elektrotechniek (0,7 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m
3.755 euro).
PhD Antireflective superhydrophobic coatings (V37.665),
Laboratory of Materials and
Interface Chemistry, department
of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.042 t/m 2.612 euro).
Post-Doc Self-healing Adhesion
of coating networks (V37.666),
Laboratory of Materials and interface Chemistry , department of
Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m
3.755 euro).
Post-Doc Corrosion protective
self-healing powder coatings
(V37.667), laboratory of Materials
and Interface Chemistry, department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m
3.755 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures
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Neuzen in de minoren van drie TU’s
De TU/e houdt op woensdag 11
februari haar tweede Minormarkt. Tweede- en derdejaars
studenten kunnen die dag
kennismaken met het vernieuwde minorenaanbod,
zowel op de eigen campus als
daarbuiten. Voor het eerst zijn
ook vertegenwoordigers uit
Delft en Twente aanwezig om
Eindhovense studenten te
informeren over hun mogelijkheden daar.
Na een bescheiden proef aan drie
faculteiten werd in het collegejaar 2007-2008 universiteitsbreed het major-minorsysteem
ingevoerd. De bachelor werd
daarmee verdeeld in een hoofdrichting (de major) en een nevenrichting (de minor). “Veel
mensen aan de TU/e komen bij
een bepaalde faculteit binnen en
vertrekken daar na vijf jaar ook
weer. De minor moet studenten
vooral stimuleren om ook eens
buiten de muren van de eigen

Illustratie uit archief: David Ernst

opleiding te kijken”, beschrijft
prof.dr. Paul Koenraad, hoogleraar bij Technische Natuurkunde en TU/e-minorcoördinator.
De minor is een samenhangend
pakket van onderwijsonderdelen
ter verdieping of verbreding van
de bacheloropleiding. Tot nu toe

is
sprake
van een lintminor, die
is verdeeld
over
een
heel studiejaar
en
parallel
loopt aan
het curriculum van
de hoofdopleiding.
In onderling overleg
zetten faculteiten
momenteel
de puntjes
op de i ter voorbereiding op de
blokminor, die komende september start. Het eerste semester van
het derde jaar is voortaan enkel
gevuld met minoronderwijs,
waardoor roosterproblematiek
tot het verleden moet gaan
behoren.
Belangrijk is dat de blokminor

ook aan de andere twee TU’s is
ingevoerd. Dit zal de minormogelijkheden in 3TU-verband
vergroten, stelt Koenraad, en de
uitwisseling van studenten
gemakkelijker maken. Op de
markt op 11 februari zijn dan ook
vertegenwoordigers uit Delft en
Twente aanwezig om te vertellen
over hun minoren. De TU/e
presenteert zichzelf later dit jaar
op vergelijkbare minorkeuzeevenementen aan de andere twee
TU’s.

Deuren open
Met uitzondering van een aantal
specialisaties zoals lucht- en
ruimtevaarttechniek komt het
minorenaanbod van Eindhoven
en Delft redelijk overheen, aldus
Koenraad. Alle Delftse minoren
staan dan ook open voor TU/estudenten. Van de Twentse
minoren gaat de TU/e er
voorlopig echter maar drie aan
haar
studenten
aanbieden.
“Twente gooit de deuren voor

haar minorstudenten helemaal
open en biedt bijvoorbeeld
minoren aan op het gebied van
muziekgeschiedenis en de krijgskunst. Wij houden, net als Delft,
vast aan ons technische profiel en
bieden minoren aan die complementair daaraan zijn.”
Een minor ‘historie van de
muziekwetenschap’
voegt
volgens Koenraad bijvoorbeeld
weinig toe aan welke TU/eopleiding dan ook, “maar als een
student zich, met het oog op zijn
wetenschappelijke interesse, wil
verdiepen in de sonologie en weet
dat Utrecht daarin een opleiding
heeft, kan dat voor mij heel
bespreekbaar zijn. Maar er moet
dus wel een goede link zijn met
het technisch-wetenschappelijke
karakter
van
onze
opleidingen”./

.

De Minormarkt vindt plaats op woensdag 11 februari, van 12.30 tot 15.30 uur,
in de hal van het Hoofdgebouw.

(Advertenties)

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

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.

13 & 14 maart Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl

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
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Water schoonwa
Duurzame watertec
Tweemaal ging promovenda N
eerste keer voorzien van e
huisvrouwen. En aan het eind
met twee prototypes van wate
haar bijdrage wordt straks w
water dat verloren gaat bij het
Vandaag, donderdag 5 febru
Scheikundige

Een Indiase vrouw doet de was te midden van
emmers met spoelwater.

In India, een land met meer dan een
miljard inwoners, wordt bijna alle kleding
met de hand gewassen, vaak door
vrouwen, gehurkt zittend te midden van
een aantal grote emmers met water. Ze
dompelen de kleding eerst onder in een
emmer met in water opgelost wasmiddel.
Na een tijdje wordt de kleding uit de
emmer genomen en schoon geschrobd op
een platte steen. Vervolgens wordt het
textiel in een reeks van emmers uitgespoeld, waarbij het in een vaste volgorde
door de emmers wordt geleid; na elke
emmer is de kleding weer iets schoner. Dit
dagelijkse ritueel is verantwoordelijk voor
de helft van de waterconsumptie in een
Indiaas huishouden. Hoewel zo’n vijf
procent van de huishoudens een wasmachine bezit, wordt in deze tijden van
toenemende waterschaarste ook door deze

mensen nog met de hand gewassen.
Alle reden dus om te kijken of het spoelwater hergebruikt kan worden. Zo dachten
ze er bij Unilever ook over en daarom
zochten zij contact met Wetsus, het in
Leeuwarden gevestigde centrum voor
duurzame watertechnologie. Hier werken
promovendi, begeleid vanuit verschillende
universiteiten, aan allerlei watergerelateerde projecten die worden aangedragen
door het bedrijfsleven. In september 2004
werd Natasja Schouten, net afgestudeerd
in de scheikundige technologie, op het
project aangesteld. “Ik was eigenlijk op
zoek naar een baan in het bedrijfsleven”,
vertelt Schouten. “Maar toen kwam André
de Haan, die ik kende door mijn afstudeerproject in zijn groep in Twente, met dit
project aanzetten. Ik had er meteen iets
mee: het is toegepast onderzoek waarmee

je ook nog eens kunt bijdragen aan de
maatschappij.” Unilever heeft het project
niet puur uit liefdadigheid opgezet. Naast
de positieve publiciteit die het milieuvriendelijke project genereert, heeft het mogelijk nog een prettig bijeffect: als het gereinigde water gebruikt kan worden voor
irrigatie, levert dat mogelijk een welvaartsstijging op, en daarmee een groeiende afzetmarkt voor allerlei producten van Unilever.

Betaalbaar
De uitdaging voor Schouten was als volgt:
verwijder de resten wasmiddel en het
hierin opgeloste vuil uit het spoelwater, en
wel op een manier die betaalbaar is voor
een groot deel van de Indiase bevolking.
Het mocht dus vooral niet te veel kosten,
en moest het liefst ook zonder elektriciteit
werken.

De groep van prof.dr.ir. André de Haan,
die halverwege Schoutens promotie naar
Eindhoven verhuisde, heeft zich gespecialiseerd in adsorptietechnologie. “Met een
‘d’ dus, en niet met een ‘b’”, legt Schouten
uit. “Absorptie vindt plaats als water in een
spons trekt. Die kun je gewoon weer uitknijpen. Bij adsorptie hechten de stoffen
uit het spoelwater zich aan het oppervlak
van het adsorptiemiddel, en die kun je er
niet zomaar weer uitkrijgen.” Als adsorptiemiddel kun je zogeheten actieve kolen
gebruiken: een korrelig poeder van
koolstof. Een bekend voorbeeld van actieve
kool is Norit, een effectief middel tegen
buikloop. “Een andere optie die ik heb
onderzocht was LDH, een soort klei. Maar
het bleek dat deze stof te snel uiteenviel in
het spoelwater, waardoor het niet langer
actief was en bovendien voor verstopping
zorgde. Zolang we daar geen oplossing
voor vinden, lijkt actieve kool het beste
adsorptiemiddel voor deze toepassing.”
Het belangrijkste bestanddeel van wasmiddelen is de zogeheten oppervlakteactieve stof, de ‘zeep’ in de volksmond. Die
bestaat uit moleculen met een hydrofiele
(waterminnende) ‘kop’ en een hydrofobe
‘staart’, die juist water mijdt. Deze zeepmoleculen vormen een laagje om de slecht
in water oplosbare vuildeeltjes heen -met
de waterminnende koppen aan de buitenkant-, waardoor het geheel wel goed in het
water oplost, en het vuil zo uitgespoeld kan
worden. Het geheel van zeep en vuil wilde
Schouten uit het water kunnen verwijderen.
De adsorberende werking van de kool

Wiskundige skeletten en segmenten
Als Dennie Reniers, promovendus bij de
vakgroep Visualisatie, het heeft over
skeletten en het opdelen in lichaamsdelen, dan komen daar geen botten of
cirkelzagen aan te pas. In zijn vakgebied
is een skelet niets anders dan een
compacte beschrijving van een object.
Reniers promoveert donderdag 12
februari bij de faculteit Wiskunde &
Informatica.
Het skelet kan een lijn zijn of een verzameling vlakken die zo worden berekend
dat ze in het midden van het object liggen.
En een object waarvoor je een skelet berekent, kan van alles zijn: een hersenscan, een doos, een paard of wat dan ook.
Waar heb je dat soort berekeningen voor
nodig?
“Denk bijvoorbeeld aan virtuele endoscopie. Je wilt op basis van een CT-scan
virtueel de darmen van een patiënt van
binnen bekijken. Je ziet het meest van de
darmwanden als je met die ‘camera’ recht
door het midden gaat. Op zo’n moment is
het handig het midden te berekenen, om
zo het beste camerapad te bepalen”, legt
Reniers uit. “Skeletten worden ook toegepast in de animatie. Er wordt eerst een
‘control skeleton’ gemaakt en daaraan

verbind je de afzonderlijke onderdelen.
Als je dan het skelet beweegt, beweeg je
ook het object. Dat is omgekeerd aan wat
ik doe. Ik neem een object als gegeven en
bereken daar het skelet bij.”
Wat Reniers heeft bekeken, is hoe je zowel
skeletten van één dimensie -lijnvormig- als
van twee dimensies -opgebouwd uit vlakken- met één methode kunt berekenen.
Waar Reniers speciaal aandacht aan heeft
besteed, is het probleem hoe je dat
‘robuust’ kunt doen. “Robuust wil zeggen
dat je de skeletten zo berekent dat je skelet
niet verandert door invloed van ruis. Dus
dat er bijvoorbeeld door onduidelijkheid in
de scan van een object geen overbodige
vertakkingen in het skelet ontstaan”, legt
Reniers uit. “Die robuustheid realiseer ik
door delen van het skelet die meer aan de
uiteinden zitten, minder te laten meewegen in de reconstructie van een object,
dan delen die meer in het midden zitten,
dus waar het skelet een knooppunt heeft.
Dat kun je doen volgens een continue
schaal. Als je de data echter teveel vereenvoudigt, verdwijnen de voeten en zelfs de
benen van een paard. Als je net voldoende
vereenvoudigt, verdwijnen die hobbels en
bobbels die niet bij een paard horen, maar
ruis vormden.”

Reniers heeft zich ook beziggehouden met
het automatisch opdelen van een object in
onderdelen. Voor een mens is het bijvoorbeeld eenvoudig te bepalen dat een hand
kan worden onderverdeeld in een handpalm, de duim en de vingers. Een mens
gebruikt daarbij de kennis die hij of zij
heeft over een object. Een computer heeft
daar meer moeite mee. “Het skelet kan
daarbij helpen. Neem weer het berekende
skelet van dat paard. De skeletlijnen in de
voorbenen en het hoofd komen samen in
de borst van het paard. Zo kun je de
computer laten begrijpen dat de vertakkingen in het skelet afzonderlijke onderdelen vormen”, vertelt Reniers.

Shape retrieval
Waarom is dat nuttig? “Stel: je hebt een
grote database met virtuele objecten en je
wilt alle handen in een database opzoeken,
zonder dat deze geannoteerd zijn. Dat heet
‘shape retrieval’”, vertelt Reniers. Je geeft
een hand als voorbeeld en je laat de computer de andere handen zoeken. Voor een
computer is die taak makkelijker als deze
eerst de objecten kan abstraheren tot een
skelet of het opdelen van een object in
onderdelen. Het maakt daarbij niet uit in
welke ‘pose’ het object staat. Reniers: “Ik

voorzie dat mijn wijze van berekenen van
skeletten en segmentaties goed gebruikt
kan worden om gelijksoortige objecten op
te zoeken.”
De promotoren bij zijn onderzoek, dat
werd gefinancierd door NWO, zijn dr.ir.
Alexandru Telea en prof.dr.ir. Jack van
Wijk. Reniers: “Zij hebben in het verleden
werk verricht op het gebied van het berekenen van een skelet van tweedimensionale
objecten. Ik heb dat uitgebreid naar 3D en
de koppeling met segmentatie gemaakt.”
De vakgroep Visualisatie werkt verder bijvoorbeeld aan het zichtbaar maken van
grafen, ofwel verzamelingen van punten
die al dan niet met elkaar zijn verbonden.
Zij vragen zich af: ‘Ik heb hier een grote
hoeveelheid data, hoe breng ik dat inzichtelijk in beeld?’
Na zijn promotie gaat Reniers bij de startup Solid Source werken, die is opgericht
door een van de promovendi bij Visualisatie, dr.ir. Lucian Voinea. “Solid Source
maakt software inzichtelijk, bijvoorbeeld
door duidelijk te maken hoe een programma genest is, of welke onderdelen worden
aangeroepen. Dit vereenvoudigt de ontwikkeling en het onderhoud van
applicaties.”/

.
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ssen in India
chnologie/Tom Jeltes
Natasja Schouten naar India: de
een vragenlijst voor Indiase
d van haar promotie gewapend
erzuiveringssystemen. Dankzij
wellicht een groot deel van het
wassen van textiel hergebruikt.
uari, promoveert Schouten bij
e Technologie.

en van de LDH berust op twee heel verschillende principes. LDH is positief
geladen en trekt daardoor de negatief
geladen koppen van de zeepmoleculen
aan. “Dat is een heel sterke interactie, en
daarom leek LDH ook zo veelbelovend: het
adsorbeert ontzettend goed.” Maar zoals
gezegd bleek LDH door het contact met
het spoelwater te snel uit elkaar te vallen.
De actieve kool daarentegen maakt
gebruik van het hydrofobe karakter van de
staarten van de zeepmoleculen en hield
zich een stuk beter. “Het is ook heel
goedkoop. Voor minder dan vijftien dollar
per jaar aan actieve kool kan een gezin al
zijn spoelwater reinigen.”

Drinkwater
Schouten ontwikkelde twee waterreinigingsapparaten, die beide gebaseerd zijn
op een zogeheten ‘kolom’; een verticale
cilinder gevuld met actieve kool waar het
spoelwater doorheen wordt geleid. In de
simpelste versie vormt de kolom de verbinding tussen twee emmers: het smerige
spoelwater wordt in de bovenste emmer
gegoten en stroomt door een gat in de
bodem via de kolom naar de onderste
emmer. Bij het andere prototype (de
‘sifon’) wordt de kolom in de emmer met
vuil water geplaatst, wordt het water door
de kolom naar boven gezogen en komt het
via een lange buis in een lager geplaatste
emmer terecht. Dit type is compacter en er
kunnen grotere stroomsnelheden mee
worden bereikt, afhankelijk van het hoogteverschil tussen de twee emmers.
In principe adsorbeert de actieve kool

Natasja Schouten beeldt de hindoegod van de dans
Nataraja uit.

alleen zeepresten die zich niet aan vuildeeltjes hebben gehecht, aangezien die
hun hydrofobe staarten nog vrij hebben.
Het in zeep opgeloste vuil blijft grotendeels bovenin de emmer met spoelwater
drijven, en de rest van het vuil blijft in een
filter hangen. Het gereinigde water is zo
helder dat je het zomaar voor drinkwater
zou kunnen aanzien. “Dat is zelfs een
probleem”, zegt Schouten. “Er zit namelijk
nog vrij veel zout in het water opgelost,
dus het is absoluut geen drinkwater.” Het
kan echter prima worden hergebruikt als
spoelwater, of voor irrigatiedoeleinden.
Schouten keerde met de prototypes terug
naar India voor een consumententest in
een dorpje niet ver van New Delhi. “De
reacties waren heel enthousiast, vooral
over het sifonmodel. Maar die vrouwen
zijn ook opvallend mondig en kritisch: ze
hebben graag dat het apparaat nog sneller
reinigt.” Nu er een succesvol prototype is,
heeft Unilever besloten het project voort te
zetten, met als uiteindelijk doel een voor
massaproductie geschikt model. “Dat is
wel een heel fijn gevoel: als je aan zo’n
project begint, wil je toch een beetje de
wereld redden. En dan blijkt het natuurlijk
allemaal veel trager te gaan dan je hoopte.
Maar mijn onderzoek is dus zeker niet
voor niets geweest.”/

.

Typisch Industrial Design, vindt Floor
Mattheijssen haar afstudeerproject. Een
nieuwe medische technologie zó vormgeven
dat hij voor patiënt en arts prettig en
praktisch in het gebruik is, én er ook nog een
nieuwe toepassing voor bedenken. Haar
onderzoek was onderdeel van een groter
samenwerkingsproject van het Máxima
Medisch Centrum en de faculteiten Elektro techniek, Technische Natuurkunde en
Industrial Design.
“De TU/e heeft in samenwerking met het
MMC een nieuwe technologie ontwikkeld
waarmee je een elektrocardiogram kunt
meten van een foetus. Bij hoogrisicozwangerschappen kunnen artsen daarmee
het kind beter in de gaten houden.”
De apparatuur bestaat nu nog uit onhandige
machines met grote plakelektroden. “Die zijn
oncomfortabel - ze laten rode plekken achter
op de huid.” Aan Mattheijssen de taak de
apparatuur zo te ontwerpen, dat hij makkelijk
in het gebruik is voor doktoren en prettig
voor patiënten. De eerste weken van haar
onderzoek was de ID-studente bijna dagelijks
in het ziekenhuis te vinden. “Ik sprak er met
zwangere vrouwen, vroeg de artsen welke
eisen zij aan de apparatuur stelden.” Zo
kregen haar ideeën vorm. “Nu meten ze
hooguit een uurtje, maar het ziekenhuis wil
patiënten in de toekomst 24 uur per dag
kunnen monitoren, liefst ook op afstand.”

Mattheijssen ontwierp hiervoor een elas tische buikband met elektroden. Ze hoopte
de plakelektroden te kunnen vervangen door
textroden - elektroden van geleidend textiel.
Dat werkte niet, het signaal van het baby hartje viel weg tegen de achtergrondruis.
Mattheijssen vond een alternatief, maar om
die goed op hun plaats te houden, moet de
buikband van strak elastiek worden gemaakt.
Uit haar onderzoek bleek dat vrouwen ook
graag zelf informatie wilden krijgen van de
apparatuur. “Je kunt op basis van het ECG
bepalen hoe de foetus in de buik beweegt.
Die informatie kun je met licht op de
buikband projecteren.” De artsen waren erg
enthousiast over dit idee: “Uit onderzoek is
gebleken dat het zien van je baby, bijvoor beeld op een echo, de band van de moeder
met het kind versterkt. Dat heeft weer invloed
op de borstvoeding - die komt wat sneller op
gang.” Het ontwerpen van een medische toe passing beviel Mattheijssen zo goed, dat ze
nu in die hoek een baan wil zoeken.

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto-montage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Fusiereactor nagebootst
Op het instituut voor plasmafysica Rijnhuizen (Nieuwegein) is met medewerking van
plasmafysici van de TU/e een deel van een kernfusiereactor nagebootst. In de vijftien meter
lange opstelling, Magnum-PSI genaamd, heersen binnenkort een vacuüm van een honderd duizendste van de atmosferische druk, een magneetveld van drie Tesla (zestigduizend
maal het aardmagneetveld) en temperaturen tot wel zeventigduizend graden; vergelijkbaar
met de extreme omstandigheden waaraan de wand van een kernfusiereactor wordt bloot gesteld. Bijzonder is ook dat de opstelling onder vacuüm kan worden gehouden terwijl er
tientallen liters gas per minuut ingepompt wordt.
Kernfusie vindt plaats in een heet plasma, dat in een magneetveld gevangen wordt
gehouden. Slechts bij de uitlaat van de reactor, waar het reactieproduct helium wordt
afgevoerd, komt het hete plasma in aanraking met de wand. Voor deze uitlaat (de ‘divertor’)
van ITER, de kernfusiereactor die het komende decennium in het zuiden van Frankrijk zal
verrijzen, kunnen nu wandmaterialen worden getest in Nieuwegein.
Aan het ontwerp werd vanuit de TU/e bijgedragen door onder anderen emeritus hoogleraar
prof.dr.ir. Daan Schram en dr. Richard Engeln van Plasma and Materials Processsing, die
beiden een dag in de week als adviseur voor het Magnumproject optreden.

Hormonen vinden afstandbediening
Dennie Reniers verdedigt op
donderdag 12 februari om
16.00 uur zijn proefschrift
‘Skeletonization and
Segmentation of Binary
Voxel Shapes’ in zaal 5 van
het Auditorium.

De Utrechtse promovenda Maartje de Goede zorgt voor een nieuwe aflevering in de soap
rondom het verschil in ruimtelijk inzicht tussen mannen en vrouwen. Mannen zouden meer
gevoel hebben voor richtingen en afstanden (en dus kunnen kaartlezen), terwijl vrouwen
juist beter de locatie van voorwerpen kunn en onthouden (en daardoor altijd als eerste de
afstandbediening te pakken hebben). Een en ander zou te maken hebben met de aan wezigheid van de geslachtshormonen testosteron en oestradiol in het lichaam, maar veel
van de onderzoeksresultaten lijken tot dusverre met elkaar in tegenspraak. Ook De Goe des
onderzoek draagt bij aan de verwarring: ze ontdekte dat mannen met veel van het ‘vrou wenhormoon’ oestradiol slechter zijn in het onthouden waar voorwerpen zijn gebleven,
terwijl vrouwen door dit hormoon juist beter gaan presteren. Wordt vervolgd…
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Euflex Spouse Career Support

Out in Eindhoven

“We teach fishing, we don’t catch fish”

Concert student
orchestra

TU/e is tentatively doing
more to look after
partners of new staff
members. The university’s recruitment and
selection agency Euflex
Employment Services has
started a ‘Spouse Career
Support’ service for
partners of incoming
staff. The first results are
quite positive, but Euflex
is still only working with
a few partners at a time.
Swiss Susanne Borer (33)
followed
her
Italian
partner Professor Andrea
Fiore from Lausanne to
Eindhoven last April. She
found her first job in the
Netherlands three months
later and now works for
@leisure-group
in
Eindhoven in product
support, looking after customers who rent out their
(second) homes to tourists
via this company. Borer
speaks her native German,
as well as French, Italian
and English. Under a year
after arriving, she is
already quite fluent in
Dutch.
“I needed some time to
figure out what kind of job
it would make sense to
apply for. My education
and experience is in marketing communications,
but this job is an excellent
way for me to start out in
the Dutch employment
market. I’m making good
use of my language skills,
although it can be draining
to keep switching languages. Meanwhile I’m
also learning Dutch and
getting work experience in
a Dutch company”, she
explains. “I interviewed for
three jobs before I accepted
@leisure’s offer; one
interview was unsuccessful, one job I turned
down.”

Approach
During her first months in
the Netherlands Borer was
a regular visitor to Euflex,
where consultants Marijke
Schobben and Saskia van
Meurs helped her plan her

approach to the local
employment market. The
support offered is on a
strictly individual level. “In
this case we looked at the
opportunities in marketing
communications
for
someone with hardly any
Dutch and concluded that
Susanne
needed
to
improve her Dutch before
trying to get into her own
field”, says Schobben. “But
we also saw that she has a
lot to offer and could
perhaps find something in
tourism to start with. We
talked about which organisations she could approach, what her CV
should cover and how you
should word a job application in the Netherlands.”
Euflex director Leo Robben
continues: “Basically, we
teach our clients to fish in
this particular pond, but we
don’t catch their fish for
them. We try to make it
possible for people to
operate
independently
with some backing from
us.”
Susanne Borer: “Apart
from the support in
looking for employment, I
really appreciated having
somewhere to go with all
my
questions
about
Holland while I was
settling in. For example, we
have a different education
system and they explained
how things work here.”
“But Euflex can’t think of
everything. In the position
I was hired for, I was expected to drive around the
Netherlands and Germany
to visit clients. My employers just assumed I
would drive; we didn’t
speak about it beforehand.
Silly me, I thought I would
be flying. Traffic in the
Netherlands is far busier
and more aggressive than
in Switzerland, where I
didn’t drive much. When I
tried to use the TomTom
system I got stranded
because
streets
were
blocked and all those
trucks on the road are intimidating. I found it all
really scary.”

Family concert
Philips
Symphony
Orchestra

Susanne Borer. Photo: Jan Timmermans

“I was glad to change to an
office job. At the moment
I’m quite happy at work.
People are open and
friendly
and
I
feel
welcome. I think I even
found my way more
quickly in this new job than
I would have expected to in
a new job at home.”

Step forward
“Spouse Career Support is
one of the ways TU/e is
trying to become more
attractive to talented international personnel. An

Student debating at Stadhuis
The Interactie student
association (Industrial
Engineering) is organizing a debating
evening for foreign and
Dutch students in the
Eindhoven city council
chambers (raadszaal
Stadhuis) on February 9
from 6.30 to 9.00 p.m.
The discussion will focus
on the economy, politics
and culture and will be
led by debating
champion and TU/e
alumnus Arjan Rooijens.
A group of fifty foreign
students from all over
Europe is visiting the

Dutch student towns of
Eindhoven, Enschede and
Groningen
during
a
‘Holland 3d’ trip, getting to
know the three dimensions of the economy,
politics and culture in the
Netherlands. The debates
are in English and there is
room for sixty extra
students. The previous
edition of this debate
attracted 80 participants,
many of them international Master students.
Various guest speakers are
expected.
Christian
Democrat Lambert van
Nistelrooij, a member of
European Parliament, will

On Tuesday February 10 at
20.15 hours the Dutch
Student Orchestra (NSO)
will give a concert in
Muziekcentrum Frits
Philips in the Heuvelgalerie in Eindhoven.
Michaël Ypma, a TU/e
student of Mechanical
Engineering, will also play
along on the violin. For
this concert the best
music-making students of
the Netherlands have been
sought out. After a strict
selection about one
hundred students have
been admitted. During the
series of concerts by the
NSO, TU/e students that
are going to follow the
Master’s program ‘Physics
of the Built Environment’,
will conduct research into
a new parameter for the
acoustics on the podium.

speak on European politics
and the European constitution. TU/e Professor
Johan Schot will take on
the culture and technology
theme. A speaker from
Rabomobiel will talk about
payment by mobile phone.
Each speaker will put
forward a proposition for
which the pros and cons
can be argued. There will
be prizes for argumentation
and
presentation/style.
After the debate everyone
will be moving to Café
Stratum at Stratumseind
for a drink./

.

attractive employer must
also look after partners or
spouses of staff who leave
their countries to take a job
here. I absolutely agree
with this thinking and I
think it’s a step forward”,
says Robben.
The
tailored
career
coaching program consists
of weekly meetings with a
coach and some home
assignments for a period of
three months. The bill for
Euflex’s help is footed
either by the university
(Department) or the new

arrivals themselves. At the
moment only individual
support is available, but
Euflex is considering
setting up small classes for
new arrivals who want to
get
a
job
in
the
Netherlands./

.

The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at
engcursor@tue.nl.

Exhibition in honor
of fifty years of Cursor
University newspaper Cursor and its ‘precursor’
T.H.-berichten (when the TU was still a ‘Technische
Hogeschool’) have existed for fifty years. This event is
one that the editors wish to celebrate: today, Thursday
February 5 at 16.00 hours an exhibition will be opened
where cartoons, drawings and comic strips from the
newspapers will be on display. This exhibition will be
staged in the walkway of the Hoofdgebouw. After the
opening there will be drinks to celebrate the golden
jubilee of Cursor and you can study the cartoons at your
ease. You are cordially invited to join our toast!

Every year the Philips
Symphony Orchestra is
giving a family concert.
This time the concert will
feature a special guest:
trumpeter Rik Mol. Mol is
one of Europe’s greatest
talents, as is evidenced by
the prizes that this 22year-old musician has
gathered until now:
Yamaha Trumpet Jazz
Award, Princess Christina
Contest and The European
Trumpet Contest. In this
concert Mol will demonstrate how beautifully jazz
can harmonize with a
large symphony orchestra,
for as this is a family
concert, it also wants to be
very child-friendly. The
program includes Frans
Liszt’s ‘Mazeppa’, a musical story by conductor
Jules van Hessen, as well
as two overtures and a
piece by Leopold Mozart,
entitled ‘Concert for
garden hoses and orchestra’. Sunday February 8,
12.00 hours in the Auditorium. Tickets are five euros,
and it is free for children
under fourteen. There is
no presale and the hall will
open at 11.00 hours.

Wrong party
in Effenaar
The wrongest people in
the wrongest outfits
dancing to the wrongest
music played by the
wrongest DJs and VJs at
the Wrong party. A series
of unprecedentedly
‘wrong’ hits from the old
days will be spread over
the audience during a sixhour spectacle in the
Effenaar. Think of ‘Barbie
Girl’ by Aqua, ‘Just say
hello’ by René Froger,
‘Daddy Cool’ by Boney M.,
‘YMCA’ by The Village
People and ‘Copacabana’
by Barry Manilow. Totally
‘wrong’ music, of course,
but ever so funny.
Effenaar, Friday February
6, 22.00 hours.
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Verrassend speelfilmdebuut met ‘Aanrijding in Moscou’ /Vergeten

muziekpareltjes

“Mijn man zit in een midlifecrisis, mijn oudste dochter zit
in de puberteit, mijn jongste
dénkt dat ze erin zit en mijn
zoon geraakt er maar niet in.”
Ziedaar waarom Matty zich
niet bepaald happy voelt en
haar gedachten soms afdwalen. Ook als ze op de parkeerplaats achteruit rijdt, nadat ze
de boodschappen gedaan
heeft. En pardoes tegen de
vrachtwagen van Johnny rijdt.
Zo begint ‘Aanrijding in
Moscou’, het verrassende
speelfilmdebuut van de
Belgische regisseur
Christophe van Rompaey.
Vervolgens ontspint zich een
gesprek: “Tju! Maar wat doet
zo’n enorm ding hier dan ook
op de parkeerplaats?” “Allez
madam, u bent toch wel verzekerd met uw kindervoiture?”
“U weet toch wat ze zeggen hè:
Hoe langer de camion, hoe
kleiner de bougie.” “Maar uw
auto is nie het enige dat beschadigd is, zeg?”
Matty, een prachtige rol van
Barbara Sarafian, is 41, moeder
van drie kinderen en twaalf jaar
getrouwd met Werner, tekenleraar met modern gecoiffeerd
kapsel. Hij is er vandoor met
‘een jong dingske’, maar houdt
Matty aan het lijntje en wil nog
geen scheiding. Matty runt het
gezin naast haar werk als lokettiste op het postkantoor. Ze
verschilt hemelsbreed van de
29-jarige Johnny met zijn
mouwloze shirt, zonnebril,
baardje, wilde lokken en cowboylaarzen. Maar hij geeft de
kids na het gesteggel wel een
paar kermislolly’s die hij
vervoert in zijn camion. Het
moge duidelijk zijn: de twee
krijgen een verhouding. Beiden
blijken een ‘gedeukte ziel’ te
hebben en zoeken elkaar op,
Johnny als eerste.

Moscou
Matty woont in Moscou, een
bestaande flatwijk in Gent en
haar flat kijkt uit op de oprit van
een snelweg. Daar vonden de
opnames niet plaats, wel in de
vergelijkbare buurt Ledenberg,
waar co-scenarist en producent
van Jean-Claude van Rijckeghem opgroeide. Het was
opvallend dat er bij de opnames
veel support was van de buurtbewoners van Ledenberg.
De dialogen, in Algemeen

Beschaafd
Gents, zijn
doorspekt
met droge
humor en
zijn levensecht, het is
de poëzie
van het alledaagse.
‘Aanrijding
in Moscou’
is dan ook
geen
idealistisch
sprookje of
zware
relatiefilm
geworden,
maar we
volgen,
met levensechte
obstakels,
Matty en Johnny op weg naar
hun nieuwe leven.
Sarafian is een bekende
Belgische actrice en cabaretière,
onder meer van de satirische
serie ‘Alles kan beter’. Ze draagt
de rol van Matty, speelt de
sterren van de hemel als levensechte moeder. Ze toont alle
nuances en stemmingswisselingen die zo’n vrouw heeft: ze
is strijdlustig en tegelijk kwetsbaar, twijfelt tussen verantwoordelijkheid voor het gezin en
haar voorkeur voor Johnny
boven haar man, tussen kordaatheid en twijfel.
Regisseur Van Rompaey is

Iedereen kent er wel: mooie liedjes
die niet of nauwelijks meer op de
radio gedraaid worden. Vergeten
pareltjes die soms opduiken bij een
of ander overzichtlijstje of de Top
2000. Terwijl ze toch de moeite
waard blijven. Het duo Ricky Koole
en Leo Blokhuis, ook in het dage lijks leven een duo, besloot vorig
jaar om hier iets aan te doen met
hun programma ‘Harmonium’.
Koole zingt de mooiste juweeltjes,
begeleid door Wouter Planteijdt en
Eric van Dijsseldonk. Blokhuis
vertelt verhalen over memorabele
hits als ‘Venus’ van Shocking Blue.
Dat doet ‘popprofessor’ Blokhuis
de laatste jaren al bij de Top 2000
en de Popquiz a Go Go op tv.
Overigens doet hij hetzelfde al
jarenlang met Mart Smeets op de
radio met het nachtprogramma
‘For the record’.
Omdat er met het publiek gedis cussieerd wordt over de mooiste,
ontroerendste en meest pakkende
liedjes, is elke voorstelling anders.
Actrice en zangeres Koole studeer de in 1995 aan de Academie voor
Kleinkunst in Amsterdam. Ze
speelde zowel op toneel als in films
als ‘Lek’ en onlangs in ‘Wit Licht’
met Marco Borsato.
Woensdag 11 februari, 20.15 uur,
Muziekcentrum Frits Philips.

/Familieconcert
in Auditorium

minder bekend. Hij deed eerst
van alles op de set, klom op van
degene die de koffie haalt tot
regieassistent en maakte enkele
korte, succesvolle maar meer
experimentele films.

Chronologisch
Alles werd in chronologisch
volgorde gefilmd, zeer ongebruikelijk in film. Maar regisseur Van Rompaey vond dat er
al stemmingswisselingen
genoeg in zaten en wilde het
zijn acteurs zo gemakkelijker
maken om in het verhaal mee te
gaan. Alles is naturel en levensecht gefilmd, zonder speciale

belichting; of het nu in Matty’s
flat is, in Johnny’s vrachtwagencabine of in café Terminal. Dat
levert alles bij elkaar een film op
waarvan de VPRO gids schreef:
‘Een vermakelijk Vlaams opkikkertje, een aanstekelijk zonnig
filmverhaal van twee herkansers in de liefde’. Bovendien
ontving Van Rompaey een telefoontje uit Cannes op: hij werd
uitgenodigd om de film in
Cannes in de ‘Semaine de la
Critique’ (de competitie voor
jong talent) te komen draaien.
En won er twee prijzen./

.

Zwarte Doos 12, 17 en 18 februari.

Bertus Borgers met eigen show in Meneer Frits
Het begon met zijn eigen band,
The Mister Albert Show in
1969, daarna werkte
De Veldhovense saxofonist
Bertus Borgers met zowat alle
grote Nederlandse en Belgische
muzikanten: Herman Brood
(Borgers speelde de saxsolo op
‘Still Believe’) en The Golden
Earring. Tussendoor volgde zijn
eigen band Sweet d’Buster,
daarna gastoptredens bij Cuby
and the Blizzards, Normaal,
Slagerij Van Kampen en de
laatste jaren is hij vast bandlid
bij Raymond van het Groenewoud. Maar Borgers (1947) is
ook lid van het team dat zich
bezighield met het opzetten van
de Rock Academie in Tilburg,

geschreven. Het moge duidelijk
zijn: Borgers is iemand die zijn
sporen in de Nederlandse
muziekscene ruimschoots
verdiend heeft. De laatste jaren
treedt hij regelmatig op met een
kleine bezetting, zoals in ‘Bertus
in Familieomstandigheden’.
Zijn belangrijkste richtlijn: alles
voor deze voorstelling moet in
zijn Mazda 626 passen. Op 9
februari is hij hiermee te zien en
horen in grand café/restaurant
Meneer Frits, horend bij het
Muziekcentrum Frits Philips,
onder de noemer ‘Ad van Meurs
presenteert’./

.

die in 1999 haar deuren opende.
In 2006 is Borgers voorlezer in

een kindervoorstelling, waarvoor hij ook de muziek heeft

Maandag 9 februari, 21.00 uur, Meneer
Frits.

Elk jaar geeft het Philips Symfonie
Orkest een familieconcert, deze
keer met een heel speciale gast:
trompettist Rik Mol. Mol is een van
Europa’s grootste talenten, wat
blijkt uit de prijzen die de 22-jarige
reeds verzameld heeft: Yamaha
Trumpet Jazz Award, Prinses
Christina Concours en The
European Trumpet Contest. Mol
combineert pure hard bop jazz met
sensuele hip-hop en fresh funk. In
dit concert toont hij hoe mooi jazz
kan harmoniëren met een groot
symfonieorkest, want het is en
blijft een familieconcert, dat ook
zeer kindvriendelijk wil zijn. Op het
programma staan onder meer Frans
Liszts ‘Mazeppa’, een muzikaal
verhaal van dirigent Jules van
Hessen. Verder nog een tweetal
ouvertures en een stuk van Leopold
Mozart, getiteld ‘Concert voor
tuinslangen en orkest’.
Zondag 8 februari, 12.00 uur in het
Auditorium. Kaartjes kosten vijf
euro, kinderen onder de veertien
jaar hebben gratis toegang. Er is
geen voorverkoop, de zaal gaat
open om 11.00 uur.

/Fout feest

De foutste mensen in de foutste
outfits dansend op de foutste
muziek van de foutste dj’s en vj’s
op het Foute feest. Een serie
ongekend ‘foute’ hits van vroeger
wordt over het publiek uitgestrooid
tijdens een zes uur durend
spektakel in de Effenaar. Denk aan
‘Barbie Girl’ van Aqua, ‘Just say
hello’ van René Froger, ‘Daddy
Cool’ van Boney M., ‘YMCA’ van The
Village People en ‘Copacabana’ van
Barry Manilow. Helemaal ‘foute’
muziek natuurlijk, maar o zo leuk.
Effenaar, vrijdag 6 februari, 22.00
u u r.
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Krakende hersenen bij Kennisquiz Sporthogeschool definitief naar Eindhoven
De Fontys Sporthogeschool vestigt zich
definitief op Genneperparken in Eindhoven.
In augustus 2012 heeft
Eindhoven daarmee
tweeduizend nieuwe
studenten. Dan opent de
school, die nu nog in
Tilburg en Sittard zit,
haar deuren.
De komst van een tweede

sporthal was een voorwaarde voor de komst van
de
sporthogeschool.
Fontys draagt zorg voor de
bouw van de school en de
gemeente is verantwoordelijk voor de bouw en
exploitatie van de tweede
sporthal (kosten totaal 6,9
miljoen) en de gebiedsuitwerking. Hiermee komen
de totale investeringen in
het gebied op zo’n 30

miljoen euro.
De Sporthogeschool krijgt
een plek dichtbij het nationaal zwemcentrum en het
bestaande indoor sportcentrum. Naast de aanwezigheid van sportvoorzieningen was een argument
voor Eindhoven dat de stad
één van de locaties is voor
de vestiging van een
Centrum voor Topsport en
Onderwijs./

.

TU/e’ers in prijzen bij kampioenschap cross

De studenten en medewerkers die zich dins dagavond in het Gaslab door de vragen in de
Uisge Beatha Kennisquiz worstelden, zullen
vaak ‘Oh ja’ hebben verzucht bij het horen
van de antwoorden. Zie ook maar eens ant woorden op vragen als ‘Wie speelde de
baron in Bassie en Adriaan’ uit je geheugen
op te diepen. Gelukkig zaten er ook gemak kelijkere vragen in de achtste editie van de
Kennisquiz, een initiatief van dispuut Uisge
Beatha van studievereniging Protagoras
(BMT). Zo wisten de meesten wel dat de
afkorting ‘tgv’ voor ‘train à grande vitesse’

staat. Volgens Geert Litjens van de orga nisatie was de vraag wat de eerste elek trische vuurtoren was, het moeilijkst.
“Slechts één groep wist dat het antwoord
het Vrijheidsbeeld moest zijn.” Aan de quiz
deden 27 teams van elk vier personen mee.
Het winnende team -‘Maar wij hebben
michipedia’- kreeg een oorkonde en een fles
Eindhovense kruidenbitter. “Omdat ze een
overschot aan hersencellen hebben”, voegt
Litjens toe.
Foto: Rien Meulman

TU/e-student wint Q-masters
John van Rooy, TU/estudent Technische
Bedrijfskunde, heeft
maandag 2 februari de
Nobiles Q-Masters
gewonnen. Hij behaalde
de eerste plaats in de
finale, die plaats vond op
Nyenrode Business
Universiteit. Hij won
onder meer een maatpak
en een wintersport voor
vier personen.
Verder bestaat de winst uit
twee vliegtickets naar een
Europese stad, een halve
dag begeleiding door een
toprecruiter, en, niet te
vergeten, een trui van Qmasters. “Bovendien mag
hij zich een jaar lang Qmaster noemen”, aldus de
organisatie.
Van Rooy stond vorig jaar
ook al in de finale, ook toen

met zo’n tweehonderd
mede-finalisten. “Ik had
dit
natuurlijk
niet
verwacht”, vertelt hij.
“Vorig jaar heb ik ook meegedaan en daardoor wist ik
wel al een aantal ins en
outs. Ik heb me dus goed
kunnen
voorbereiden.
Mijn elevator pitch bijvoorbeeld, die was vorig jaar erg
matig, maar dit jaar erg
sterk. De jury dacht dat ik
zo een autoverkoper kon
zijn.”
“Ik had wel het gevoel tot
de
kanshebbers
te
behoren, hoewel ik erg
onzeker was over de beoordeling. Was het nou juist
goed wat ik deed of ontzettend slecht? Het was
daarom ook echt een opluchting toen bleek dat ik
tot
de
laatste
drie
behoorde. Volgens de jury

onderscheidde ik mezelf
doordat ik ‘echt’ en oprecht
was, met name ten opzichte van de andere twee
finalisten. “
Zelf denkt hij dat een grap
in zijn speech de jury het
cruciale zetje in de juiste
richting gaf. Onderwerp
van de grap: een veel te
groot horloge dat hij wel
eens draagt bij bedrijven
waar hij aan veranderingstrajecten
werkt.
Wat
natuurlijk steevast tot
vragen leidt van de werknemers - en dat is ook de
bedoeling van Van Rooy,
het klokje moet weerstand
wegnemen. Zijn standaard
antwoord: “Als ik in de
kroeg sta en een vrouwtje
komt naar me toe en vraagt
me hoe laat het is, dan weet
ik dat zij dat al lang heeft
kunnen zien!’”/

.

Bij het Brabants kampioenschap cross, afgelopen weekend in
Helmond, behaalde
Asterixlid en oudstudent Remco Beckers
de eerste prijs op de
korte cross. Student
Werktuigbouwkunde
Maikel van Eekelen, die
als eerste over de finish
kwam, kreeg na juryberaad de derde plek toebedeeld. Oorzaak: een
rammelende organisatie.
Het Eindhovens Dagblad
betitelt de kampioenswedstrijd
van
afgelopen
weekend als een soap, en

doet uit de doeken wat er
mis ging. De vrijwilligers
van de organisatie lieten de
twee man op kop een
rondje
teveel
lopen,
waardoor de nummer drie Van Eekelen- als eerste het
finishgebied in liep en als
eerste over de streep kon
gaan.
“Ik was de eerste die zelf
goed de rondes had geteld
en het initiatief durfde te
nemen om te finishen”,
vertelt
Van
Eekelen.
“Eigenlijk wilde de organisatie mij ook nog een
ronde door laten lopen,
maar ik was vrij zeker van
mijn zaak, waardoor ik

besloot te finishen. De rest
van het deelnemersveld
volgde
uiteindelijk
waardoor de organisatie
snel achter de gemaakte
fout kwam. Officieel was ik
benoemd tot Brabants
Kampioen. Echter weet ik
zelf, en verder bijna iedereen wel, dat een prof als
Greg van Hest van hoger
niveau is dan ik. Vandaar
heb ik zelf aangegeven
genoegen te nemen met de
derde plaats.”
Asterixlid en oud-student
Technische
Informatica
Remco Beckers werd
eerste bij de korte cross./

.

Kroegentocht Intro ter discussie
De Centrale Intro
Commissie van de TU/e
(CIC) overweegt om de
kroegentocht door de
Eindhovense binnenstad
te schrappen uit de TU/eintro. Dit omdat sportkoepel ESSF meer
aandacht voor de
sportclubs wil tijdens de
Intro. Het middel dat de
ESSF daarvoor wil inzetten is een sportfeest,
op het Stadhuisplein.
De reden voor dit initiatief
van de ESSF is dat de sportkoepel vindt dat ze teveel
zijn ondergesneeuwd in
het avondprogramma van
de Intro 2008, laat ESSFsecretaris Daan Wissing
weten. “We hebben nu
alleen activiteiten overdag,

en voelen ons benadeeld
ten opzichte van de andere
belanghebbende partijen.”
Het idee is om de kroegentocht op woensdagavond te
vervangen door een sportfeest op het Stadhuisplein.
“We zijn nu druk bezig met
het samenstellen van een
eigen feestcommissie. We
zijn natuurlijk studentensportverenigingen en op
de eerste plaats komt het
sporten, maar we willen
laten zien dat er ook gezelligheid is.”
Renée van den Berk, introcoördinator van de TU/e,
laat weten dat ze nog geen
uitspraken kan doen over
het programma van de
Intro van 2009. “Het
Introductieprogramma

van 2009 is nog niet vastgelegd. Dat wordt op 10
februari besproken in het
Studenten Advies Orgaan,
SAO. Na goedkeuring door
het SAO kan het programma pas officieel bekend
gemaakt worden.”
Ook de leden van de introcommissie zijn erg terughoudend met het verschaffen van informatie.
Joris Corstens, lid van de
centrale introcommissie:
“Er
wordt
inderdaad
gesproken over het laten
vervallen van de kroegentocht. Wij zullen een aantal
opties bekijken, maar op
dit moment is er nog niets
definitief.”
(Shift040.nl)/

.

En hoe is het in Barcelona?

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.

Gaudi leefde er, Freddy
Mercury zong erover en
wij woonden er:
Barcelona. Voor ons internationaal semester zijn

we een half jaar geleden,
hartje zomer, afgezakt
naar deze wereldstad. Het
strand, de zon, tapas en
Cava zorgden er echter
voor dat in eerste instantie vooral een vakantiegevoel overheerste.
Maar langzaamaan werd
het strand ingeruild voor
te warme collegezalen en
werden leesboeken vervangen door Catalaanse
hand-outs.
De keuze voor Barcelona
is een schot in de roos
gebleken. Het is een stad
waar genieten centraal
staat, mensen open en
vriendelijk zijn en bovendien het klimaat heerlijk
is. Naast het studeren
hebben we dan ook de
nodige Cavaatjes gedron-

ken, op het strand
gelegen, geskied in
Andorra en rondgeslenterd in de stad. Ook
het uitgaansleven heeft
genoeg te bieden en is
bovendien zeer afwisselend. Zo kun je voor
tachtig cent een glas Cava
krijgen of kun je ervoor
kiezen om in een dure
club ‘hip’ te gaan doen
alwaar je je voor vijftien
euro per drankje laat
afzetten.
Maar naast veel lol is ook
het studeren zelf een erg
interessante en leerzame
ervaring gebleken. De
Nederlandse ‘structuur
en orde’ is hier namelijk
ver te zoeken en de enige
reactie die je krijgt als je
duidelijkheid wilt krijgen

is: ‘Tranquilo, tranquilo!’
Al snel hebben we ons
hieraan overgegeven en
toen twee weken terug de
docent ‘vergeten’ was dat
we tentamen hadden,
waren we niet eens
verbaasd! Het feit dat
alles in het Spaans werd
gegeven, was de grootste
uitdaging. Maar hoewel
in de zomer het bestellen
aan de bar nog lastig was,
kunnen we inmiddels
zonder problemen
Spaanse presentaties
geven of tentamens in het
Spaans maken.
Helaas is het einde alweer
aangebroken en zullen we
gedag moeten zeggen
tegen deze heerlijke stad.
Maar bij iedere Cava,
Mojitootje, wijntje, zon-

Van links naar rechts: Jasper Stoop, Susan van der Heijden en
Durand Rekko.

nestraaltje of wat dan ook
zullen we zeker te weten
terug denken aan ons fantastisch half jaar in deze
stad!

Hasta luego!
Jasper Stoop, Susan van der
Heijden en Durand Rekko,
studenten Technologie
Management
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URE -r ac ew a g en z o s nel a l s een Ferr ar i
Onder belangstelling van
pers, vrienden en familie
presenteerde University
Racing Eindhoven donderdagavond in het Auditorium haar jongste geesteskind: de URE05. In een
Powerpointpresentatie,
want deze raceauto
bestaat alleen nog in de
computer.
Het team spreekt bij de
URE05 liever van evolutie
dan van revolutie. De
URE04 -de racewagen van
afgelopen jaar- bleek een
snelle auto, maar de
betrouwbaarheid liet te
wensen over. Zoals ook
tijdens de presentatie afgelopen donderdag bleek:
bij het draaien van een
donut -rondjes draaien met
spinnende achterwielenbrak een onderdeel van de
achterwielophanging. Het
verbeteren
van
de
betrouwbaarheid stond bij
de URE05 dus voorop.
De nieuwe URE05 heeft

een Suzuki GSX R600 K2
motor. Met een verhoogde
compressieverhouding
naar 12,5:1 en aangepaste
nokkenassen heeft het
racemonster zo’n 95 pk,
genoeg om in 3,7 seconden
naar 100 kilometer per uur
te sprinten. Voor de goede
orde: dat is net zo snel als
een Ferrari Enzo. Tot
honderd althans. Of in de
praktijk ook zo snel kan
worden gereden, is even afwachten. De computerresultaten zijn er wel naar.
De bolide haalt maximaal
150 kilometer, vertelt Han
Spierings,
Operations
Manager bij URE. “Harder
is ook niet nodig. De
circuits zijn vrij smal. De
nadruk ligt op de bochtensnelheid.” De snelheid
moet verder onder meer
worden behaald door
goede banden in combinatie met de ophanging.
“Het
contactoppervlak
moet
optimaal
zijn.”
Overigens wil URE vanaf

At the movies

De presentatie van de URE04 op donderdag 29 januari,
voorafgaand aan de powerpointpresentatie van de
URE05. Foto: Bart van Overbeeke

volgend collegejaar zelf
banden gaan maken. Ze
zoeken hier nog Scheikundestudenten voor.
Gewicht is een cruciale
factor bij de ontwikkeling
van de nieuwe raceauto.
Daarom is er kwistig
gespeeld met carbonfiber,
een licht materiaal dat
oersterk en vormvrij is.

Met het nieuwe racemonster
wordt
deelgenomen aan de internationale Formula Student
Competitie. Deze internationale races, met 350
teams en 2.500 studenten,
worden negen keer per jaar
gehouden.
De
auto’s
kunnen op diverse onderdelen punten behalen,

zoals acceleratie en brandstofverbruik.
Ook
de
kostenanalyse, het businessplan, en het ontwerp
zijn belangrijke onderdelen - URE won vorig jaar
op dit laatste onderdeel.
Eind maart moet de URE05
raceklaar zijn. (Shift040/
Cursor)/

.

TU/e’er in studentenorkest

Rechtgezet

IJswandklimmen op campus

Het Nederlands Studenten Orkest geeft dinsdag
10 februari een concert in Muziekcentrum Frits
Philips. Michaël Ypma, TU/e-student
Werktuigbouwkunde, speelt ook mee met zijn
viool. Voor het concert zijn de beste musicerende studenten van Nederland bij elkaar
gezocht. Na een strenge selectie, zijn circa
honderd studenten toegelaten.
TU/e-studenten die de Master ‘Physics of the
Built Environment’ volgen, gaan onderzoek
doen naar een nieuwe parameter voor de
akoestiek op het podium.

In het artikel ‘Nieuwe containers voor opslag
buitensportverenigingen’ in Cursor 18 meldden
we abusievelijk dat het materiaal van zeilvereniging Boreas elders wordt ondergebracht. Dat is
niet het geval. Surfvereniging WETH, kanovereniging Okawa en outdoorsportvereniging
All Terrain beschikken vóór mei waarschijnlijk
wel over nieuwe opslagruimtes. In de zes nieuwe
units komt ook wat materiaal van de Eindhovense Studenten Alpen Club en duikvereniging
Blub.

Studenten kunnen woensdag 11 februari tussen
10.30 en 14.30 uur tegen een ijswand van tien
meter hoog klimmen. De wand komt te staan
tussen het Auditorium en Vertigo. Het betreft
een actie ter promotie van de Bedrijvendag op 17
februari. Studenten die de wand durven te
trotseren, krijgen daarbij begeleiding van twee
instructeurs. Overigens zal de wand niet van
echt ijs zijn, maar van een soort van plastic. Op
de Bedrijvendag kunnen studenten kennismaken met circa honderd bedrijven in het
Hoofdgebouw en het Auditorium.

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: Kevin van Eeten en
Jenny Maassen (beide zesdejaars Scheikundige Technologie).
Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.
Enitia Karijodinomo is
negentien en ze komt oor spronkelijk uit Swalmen,
een plaatsje bij Roermond.
In het weekend gaat ze
naar huis om haar vrienden
te zien en ze werkt als
kassajuffrouw bij de Albert
Heijn in Swalmen. Enitia
studeert voor het eerste
jaar Industrial Design.
Eerst heeft ze een jaartje
Biomedische Technologie
geprobeerd, maar dat was
niet haar ding. Ze is name lijk meer een creatief type.
Ze houdt van dansen, vol leyballen, feesten en
vooral van lachen. Verder
heeft ze altijd Labello bij
zich en een sjaal.
Bamisoep mag niet
ontbreken in haar voor raadkast.

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

“Wow, dat is een teringzooi
zeg!”, merkt Jenny meteen
op. Deze kamer is van een
jongen, dat kan haast niet
anders met zo’n bende, daar
zijn Kevin en Jenny met
meteen over eens.
Welke studie deze student
doet, is gemakkelijk te zien.
Deze student studeert
Industrial Design, want de
kamer ziet er superhip uit.
Deze student heeft in ieder
geval gevoel voor stijl. Ze
merken op dat de kamer voor
de rest wat saai is, omdat er
weinig aan de muur hangt.
De roodgeverfde muur is wel

leuk, vindt Kevin. Hij ziet
wanten liggen op het bed en
Jenny ziet zelfs dat er flosjes
aan zitten. Ook ligt er een tas
in de kamer; uit deze dingen
concludeert Jenny dat dit de
kamer van een homo seksuele man is. Verder zien
ze heel veel verschillende
soorten gympen in de kast
staan. Ze denken dat het dan
zo’n type is dat juist níet aan
sport doet. Als beweging
doet hij hoogstens Dance
Dance Revolution; dat
noemen sommigen namelijk
ook een sport. Hij zit veel
achter zijn computer of tv,

want zijn hobby is computer spelletjes spelen. Jenny
merkt op dat het wel jammer
is dat hij spelletjes speelt op
zo’n klein tv’tje, want dan
moet je wel erg goed kijken
om iets te kunnen zien. Kevin
en Jenny kijken wat ze nog
meer in de kamer kunnen
ontdekken; er staan alleen
kunstboeken in de kast en er
hangen verschillende
kleurrijke kleren. Jenny komt
ineens op het idee dat er
misschien wel twee mensen
in deze kamer wonen. Kevin
beaamt dat het bed daar in
ieder geval groot genoeg

voor is. Ze houden het toch
maar op één student, dat is
wat makkelijker.
Waarschijnlijk woont hij er
pas en is hij geen oudere jaars. Kevin merkt op dat hij
dan wel heel veel troep heeft
gemaakt in zo’n korte tijd.
Als afsluiter denken ze dat
deze student altijd rijst in
huis moet hebben, de snel kookpan staat namelijk wel
erg aanwezig in de kamer. En
het kan haast niet anders dat
hij altijd gympen aan heeft.

“Als je nu weggaat, hoef je
niet meer terug te komen!
Ik meen het, ik meen het
hè!”
Het is zaterdagavond en ik
zit in de bioscoop. Het
geschetste tafereel speelt
zich helaas niet af op het
doek, maar op de rij achter
me. Om het statement
kracht bij te zetten, wordt
het dreigement “Ik meen
het” nog een aantal keer
luidkeels herhaald. Na nog
enige minuten van echte lijke ruzie, wordt het stel
door een gewaarschuwde
bioscoopmedewerker
gevraagd te vertrekken.
Het plaatje is compleet als
het stel besluit de zaal
achter te laten met een
mooie cliffhanger: “Ik ga
wel mijn geld terug vragen.”
Iedereen kent het type
wel. Gezegend met een
totaal gebrek aan
schaamte. Te herkennen
aan een vertoon van ego centrisch gedrag waaraan
de gemiddelde sweetsixteen-deelneemster niet
kan tippen. Daarnaast een
uitstraling en/of fysieke
gestalte die omstanders
ervan weerhoudt wat van
het gedrag te zeggen. De
laatste jaren lijken het er
ook nog eens meer te
worden. Waar ik vroeger
redelijk vreemd had
opgekeken van dit
schouwspel, zijn één à
twee dergelijke voorvallen
per week tegenwoordig
eerder regel dan uitzonde ring. Het ergste? De
daders worden zelden op
hun gedrag aangespro ken.
Mensen wachten tot een
ander wat zegt. Gemak
dient de mens, zeker als
het gemakkelijker is om
niets te doen. Het biosincident duurde toch al
gauw twintig minuten.
Twintig minuten waarin
een hele zaal zijn mond
hield en wachtte tot
iemand anders er iets van
zou zeggen, iedereen met
zijn eigen smoes. Mijn
excuus? “Ja, ze zaten ten slotte achter me, het is
toch veel logischer dat
iemand naast hun er iets
van zegt?!” Een smoesje
om mijn lafheid te verber gen. Waar ben ik bang
voor? Is stilte in een
bioscoop zo’n irreëel
verzoek? Voortaan zeg ik
er wat van, geen excuses
meer. Ik meen het!
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde
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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:

Paul Vermeulen / 23 / vierdejaars
Bouwkunde
Wanneer: sinds ‘n weekje
Wat:
gedownloade foto van interfacelift.com
Waarom: “Ten eerste vind ik het ’n vette foto.
Mooie kleuren. Het lijkt een beetje op de
Windows-wolken, maar dan beter uitgevoerd. Ik
ben nu bezig in een boek van Bill Bryson, ‘Een
kleine geschiedenis van bijna alles’. Het vette aan
het boek is dat je op een andere manier naar de
mensen en de aarde gaat kijken en naar onze
plaats in het heelal. Je komt erachter dat wij bezig
zijn met onbenullige dingen zoals ‘moet ik m’n
wenkbrauwen krullen vanavond’ of zoiets, terwijl
dat niets voorstelt in vergelijking met de wereld.
Aan de andere kant wordt in het boek uitgelegd
hoe klein een atoom is
en hoe moeilijk het is te
begrijpen dat we daaruit
bestaan. Het onderste
deel van de afbeelding is
tastbaar en het bovenste
gedeelte, het heelal, ongrijpbaar…… en die sterretjes zijn nep
trouwens.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
We zijn nummer één van de wereld!
We’re number one in the world!
De zoekterm ‘number one’ levert 51
miljoen Google-hits op. De combinatie
‘Number one, Eindhoven’ geeft er
27.600, maar die gaan niet echt over
Eindhoven. Onze nummer-één-status
blijkt wel Cursornieuws, maar (nog)
geen wereldnieuws.
Maar toch! We moeten wel ruim boven
Leiden zijn geëindigd, anders had Van
Raans Center de eerste plaats niet weggegeven. Jaren geleden ging dezelfde
Van Raan de universiteiten langs met
een computerprogramma dat ‘clusters’
in hun onderzoek kon opsporen. Ik
denk dat de THE (TU/e) dat program-

ma toen gekocht heeft. Je weet immers
nooit hoe een koe een haas koopt, en
het was niet duur.
Curieus, bij alle universiteiten waar ik
kom, worden ze ergens kampioen in.
Het begon in 1968 in Austin, Texas,
waar het universiteitsvoetbalteam
(American football) nummer één van
de natie was. De ramen van de
University Tower waren zo verlicht dat
ze ’s avonds een grote 1 vormden. In
mijn herinnering is die 1 het hele jaar
blijven branden. De kreet waarmee het
team, de Longhorns, werd aangemoedigd luidde: “Hook ‘em Horns’. Een
longhorn -het team had een volwassen
exemplaar als mascotte- is een buitengewoon onhandig rund, dat alleen in
cowboyfilms bruikbaar is. Bij Johnsons

Farm, nabij Austin, lopen er een paar
voor de sier.
Tien jaar later werkte ik een semester
aan de Johns Hopkins Universiteit in
Baltimore, waar de plaatselijke honkbalploeg, de Orioles, kampioen werd
van de Eastern Division. De Baltimore
Oriole is een kleurrijk vogeltje, ‘State
Bird’ van de staat Maryland. Het team
werd liefkozend ‘the Birds’ genoemd ik heb er nog een 45-toerenplaatje van.
In de World Series werd verloren van de
Pittsburgh Pirates. Ik zag de ‘decider’
op de tv, terwijl mijn meegereisde
promovendus in een belendend zaaltje
onderricht gaf in volksdansen (!). Dat
heeft de Birds geen goed gedaan.
In Rochester, NY, waar ik een paar keer
te gast was, wordt lacrosse gespeeld,

een van de indianen geërfde sport, die
buiten het Noordoosten van de VS
onbekend is en waarbij een harde bal
met een soort visnetje wordt weggezwiept. Een vrouwenteam is daar
kampioen geworden.
En nu dit weer! Mijn universiteit is
nummer één in het percentage van de
publicaties die in samenwerking met de
industrie zijn ontstaan. Dit werd
gevierd door het uitdelen door het CvB
van petitfours (door miesmachers in de
kantine ‘hele vieze koekjes’ genoemd)
met ‘nr. 1’ erop.
Een kniesoor zou op deze prestatie van
alles kunnen afdingen. Zo eentje ben ik
niet.

