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TU/e start minicampagne in crisistijd
De TU/e werkt aan een ‘miniactie’ om studiekiezers in
crisistijd te overtuigen van de
toekomstkansen van een technische studie. Binnenkort gaat
onder meer een brief van de
rector hierover naar middelbare scholen.
De nieuwsberichten over ontslagen in onder meer de technologiesector volgen elkaar de
laatste maanden in rap tempo op.
Het is niet ondenkbaar dat scholieren hun studiekeuze daar
mede van laten afhangen, zegt
drs. Brigitte Rijshouwer, hoofd
van het Communicatie Expertise
Centrum (CEC) van de TU/e.
Terwijl de behoefte aan en
kansen voor technisch hoogopgeleiden de komende jaren
naar verwachting juist toenemen; zeker als de huidige
crisis over een aantal jaren
hopelijk voorbij is en de studiekiezers van nu de arbeidsmarkt
opkomen.
Bestuurswoordvoerder Peter van
Dam: “Als er nu een grote dip zou
komen in onze instroom, vertaalt

zich dat over zes, zeven jaar ook
in de uitstroom. Dan krijgen
technologiebedrijven, terwijl de
crisis allang voorbij is, nog een
tweede tik omdat er een tekort
aan personeel is.”
De universiteit breint daarom op
“een soort miniactie”, beschrijft
Rijshouwer. Gedacht wordt aan
een extra uitgave van Online, de
digitale TU/e-nieuwsbrief voor
scholieren, en aan extra aandacht
voor toekomstperspectieven op
de open dagen van eind maart.
Op korte termijn gaat in elk geval
een brandbrief namens rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn naar
middelbare scholen, vooral
gericht op decanen die scholieren adviseren bij hun studiekeuze.
Intussen wordt ook samen met
hightechbedrijven in de regio
nagedacht over manieren om een
positieve toekomstboodschap uit
te dragen, bijvoorbeeld in de
vorm van een open brief, zegt
Rijshouwer: “Het zou mooi zijn
als enkele CEO’s zich nadrukkelijk achter deze boodschap
zouden scharen.”/

.

Opening academisch jaar
voor het eerst in het Engels
De opening van het academisch
jaar 2009-2010 op 7 september
aanstaande is ditmaal volledig
in het Engels. Het College van
Bestuur neemt hiermee de
suggestie over van de
Federatie Studieverenigingen
Eindhoven (FSE).
Internationalisering is dit jaar
het thema van de opening van het
academisch jaar. Om met dit
thema in overstemming te
blijven, stelde de FSE voor om het
dan ook volledig in het Engels te
doen. Het CvB was volgens universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen wel gecharmeerd van
dit idee en heeft het inmiddels
omarmd. Jesper van Berkel,
student Scheikunde en secretaris
van de FSE, is verheugd met de
beslissing. “Het maakt het

mogelijk
dat
buitenlandse
studenten en medewerkers
betrokken kunnen worden bij dit
evenement. We zouden moeten
peilen hoe het animo onder deze
groep is voor het bijwonen van en
participeren in dit soort evenementen, wanneer de voertaal
Engels is”, aldus Van Berkel.
“Maar dit is vast een mooi begin.”
Volgens secretaris Roumen heeft
de eerste gastspreker Alexander
Rinnooy Kan, momenteel lid van
het Innovatieplatform, al aangegeven met Engels geen enkel
probleem te hebben. Ook Van
Berkel,
die
waarschijnlijk
namens de FSE zal spreken, ziet
geen enkel bezwaar. “Spreken
voor zo’n grote zaal is wel heel bijzonder. Dat het dan in het Engels
moet, is nog maar een kleine
stap.”/

.

Opening academic year in English
The opening of the academic year
2009-2010 on September 7 will
be fully in English. By doing so,
the Executive Board is adopting
the suggestion put forward by the
Federation of Student Faculty
Associations Eindhoven (FSE).
Internationalization will be the
theme of the opening of the
academic year. In order to stay in
conformity with this theme, the
FSE suggested that the event

itself take place fully in English.
Jesper van Berkel, a student of
Chemical Engineering and
Chemistry and secretary of the
FSE: “Now foreign students and
staff members can be involved in
this event. We should gauge the
gusto among this group for
events like this, if English is the
language of communication. In
any case, this is a good beginning.”/

.

Foto: Bart van Overbeeke

Papieren TU/e-vliegtuigjes
verpletteren records
Vier voorronden lang streken
twee studenten van de Universiteit Twente met de nationale
eer, maar TU/e’ers maakten
daar dinsdag 17 maart korte
metten mee. In het Auditorium,
tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het NK papieren
vliegtuigen vouwen, werden
twee Nederlandse records
verbroken.
Ralf Stamps hield de eer van de
werktuigbouwers hoog en wist
zijn ‘speer’ 28,9 meter ver te
slingeren. Het vliegtuig van Gijs
van der Meer, student Industrial
Engineering
&
Innovation
Sciences, bleef het langst in de
lucht: 8,28 seconden. Daarmee
plaatsten de twee zich, samen
met zeven mede-TU/e’ers (de
drie besten uit elke categorie:
verste vlucht, langste vlucht en
mooiste vlucht) voor het NK in
Leiden. Begin april gaan ruim
zestig studenten uit zeven steden
hier de landelijke strijd aan om
een ticket te bemachtigen voor

het WK in Salzburg, een maand
later. Aan het evenement doen
studenten uit 85 landen mee.
TU/e’er Bart de Bresser kan
fluiten naar enige nationale of
internationale eer. Met zijn
‘gevouwen’ propje heeft hij van
de ruim 120 deelnemers weliswaar één van de origineelste
tactieken, die met een overbrugde afstand van ruim 25
meter ook nog eens buitengewoon effectief blijkt - maar de
jury diskwalificeert de Elektrostudent. “Met vouwen heeft dit
natuurlijk weinig te maken”, verklaart woordvoerster Eva de Vaan
van organisator Red Bull. De
Bresser pakt beledigd maar breed
grijnzend zijn biezen, nog namopperend over deze ‘maas in de
regels’.
Cor van Dijk geniet echter met
volle teugen van het evenement.
“Papieren vliegtuigjes trekken
mij gewoon, dat gaat nooit meer
over”, bekent de 73-jarige modelbouwhobbyist. Trots laat de
Eindhovenaar een ingelijst tijd-

schriftartikel zien, met onder
meer een foto van een immens
piepschuimen vliegtuig: een uitvergrote replica van een vliegtuigje dat Van Dijk als klein
jongetje in de oorlog vouwde van
papier uit een gebruikt schoolschrift.

Stiletto
Aan de lange vouwtafels staat
Marthe Veenis intussen geconcentreerd een ‘stiletto’ te vouwen.
Kinderlijk eenvoudig en daarmee
toch wat teleurstellend voor een
origamideskundige die van
simpel papier zelfs paarden,
draken en slakken weet te
fröbelen. Maar creativiteit staat
vandaag op het tweede plan bij
Veenis: “Ik ga voor de langste
afstand.”
Om haar behaalde elf meter zal
Stephen Krieger hard moeten
lachen. De Amerikaan, wereldrecordhouder, wist zijn vliegtuig
in 2003 ruim 63 meter ver te
slingeren./

.

Lezing Ruth Oldenziel over Obama
Hét fundamentele verschil tussen Obama en Bush? “Dat is toch wel de
persoonlijke stijl van de nieuwe president. En in dit geval gaat die stijl
ook nog gepaard met substantie”, zegt prof.dr. Ruth Oldenziel,
werkzaam bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences.
Vanavond, donderdag 19 maart, verzorgt de Amerika-deskundige om
20.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium een lezing over Obama.
Volgens haar zit Obama nu op het toppunt van zijn macht, omdat de
Democraten de meerderheid hebben in zowel de Senaat als het Huis van
Afgevaardigden. “Hij voert op dit moment ook zeer consequent uit wat hij
tijdens zijn verkiezingstournee beloofd heeft. In 2010 zal de afrekening
van zijn beleid plaatsvinden, wanneer er weer tussentijdse verkiezingen
voor het Congres zijn. Dan is het afwachten of zijn partij de meerderheid
in die beide kamers kan behouden. Temeer daar hij veel goede politici uit
diverse staten naar zijn regering heeft toegehaald.”
Na de lezing is er ook mogelijkheid tot discussie.
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Koeno Gravemeijer
“‘Hoe wéten ze dat?’ wordt veel te weinig gevraagd”
Tekst: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Basisvaardigheden in
wetenschap en techniek zijn
onmisbaar als de scholier van
nu wil overleven in de
informatiemaatschappij die
hem wacht. Dat stelt hoogleraar wetenschaps- en techniekeducatie prof.dr. Koeno
Gravemeijer morgen, vrijdag
20 maart, in zijn intreerede
‘Leren voor later’. Maar meer
nog: “Ik vind het belangrijk dat
kinderen nádenken.”
Gravemeijer is verbonden aan de
Eindhoven School of Education,
een instituut van de TU/e en
Fontys. Hij begeleidt er onder
meer promovendi en is betrokken bij het Kenniscentrum
Wetenschap en Techniek Zuid,
waarbinnen basisschoolleraren
zich kunnen bekwamen in
wetenschap en techniek.
Het Nederlandse basisonderwijs
is veel bediscussieerd. Zo zou
een kwart van de basisscholen
‘rekenzwak’ zijn en zouden
artsen door knullige misreke-

ningen fatale missers maken,
kopten de kranten - tot ergernis
van Gravemeijer. “Ik heb flink
wat jaren in rekenen geïnvesteerd. Als mensen dan iets
roepen of kopiëren zonder de
feiten te checken, dan ligt dat
een beetje gevoelig, ja.”
Hoewel goed in de bètavakken
was Gravemeijer naar eigen
zeggen vroeger zeker niet de
beste van de klas. “Ik was goed
in verhaaltjessommen, maar
niet in cijferen. Bovendien was
ik niet zo snel.” De lagere school
kostte hem een jaar extra, doordat leraren pas laat ontdekten
dat hij thuishoorde in het
speciale klasje dat leerlingen
voorbereidde op het toelatingsexamen voor het vervolgonderwijs. “Het waren andere tijden.
Het zoontje van de dokter, díe
ging naar de middelbare school.
Mijn vader, eigenlijk radiotechnicus, was uitvinder - altijd
bezig met grootse projecten
waarmee we ooit rijk zouden
worden. Helaas ontbrak het hem
aan commercieel inzicht.”
Iets van vaders uitvindersgeest

kreeg hij wel mee: Gravemeijer
knutselt graag en ook in zijn
werk, het ontwerpen van onderwijs, komt dit terug. Leerlingen
zelf laten ontdekken en een
grotere rol voor ict staan daarbij
centraal. “Werkgelegenheid verdwijnt naar China en Oost-Europa
omdat hoogopgeleiden daar
hetzélfde kunnen, voor veel
minder geld. We moeten daarom zoeken naar slimmere oplossingen en werkwijzen, en daarvoor om te beginnen begrijpen
hoe computers en andere apparaten die we onder werktijd
gebruiken, gegevens bewerken.”
Zélf onderzoeken en vragen
stellen spelen daarin volgens
hem een grote rol. Hij wijst op
het boek ‘A short history of
nearly everything’. “De schrijver
had zich als tienjarige verbaasd
over een tekening van een opengewerkte aarde, waarop onder
meer te zien was dat de aardkern
wordt gevormd door gloeiende
metalen. ‘Hoe wéten ze dat?’,
vroeg hij zich af. Die vraag wordt
veel te weinig gesteld en in het
onderwijs zelden beantwoord.”
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Gravemeijer studeerde wis- en
natuurkunde, maar voelde zich
meer uitgedaagd aan de lerarenopleiding waar hij intussen
gewerkt had. Na zijn afstuderen
en enkele jaren docentschap aan
verschillende pedagogische academies, werkte hij jarenlang aan
een Rotterdams project, gericht
op verbetering van het onderwijs
aan vooral kinderen uit de lagere
sociale milieus. Waar de projectleiding streefde naar strakke
structuren en kleine stapjes,
wilde hij vooral nadruk leggen
op creativiteit bij het oplossen
van problemen. “Het stoorde me
dat kinderen leerden als robotjes.”
Een ander stokpaardje waarover
Gravemeijer botste met de
leiding, was het belang van
goede begeleiding van leraren
bij deze lesmethode. Dit zag hij
later onderstreept toen hij, een
studie onderwijskunde rijker, bij
het Utrechtse Freudenthal Instituut terechtkwam. Hier ontwikkelde hij mede het ‘realistisch
rekenen’, een probleemgestuurde benadering waarbij het de
bedoeling is dat leerlingen zich

realiseren wat ze, al rekenend,
aan het doen zijn.
In de VS, waar hij betrokken was
bij diverse onderzoeksprojecten,
liep dit volgens hem hier en daar
uit de hand. “Leraren moesten
zich volgens sommigen beperken tot het stimuleren van leerlingen, maar zo werkt het niet.
Leerlingen dachten wel veel na,
maar leerden weinig. Een groep
academische wiskundigen sabelde de probleemgeoriënteerde
benadering vervolgens meteen
neer door alle varianten ervan
over één kam te scheren.”
Ook in Nederland zien sommige
critici de probleemgeoriënteerde
werkwijze als oorzaak van onder
meer de periodieke peilingen
van Cito, waaruit zou blijken dat
leerlingen steeds slechter zijn
gaan rekenen. Volgens Gravemeijer zijn leraren echter nooit
goed begeleid en is de methode
niet optimaal uitgewerkt. “De
discussie moet niet gaan over
wat we vroeger leerden. Het gaat
mij om onderwijs dat leerlingen
voorbereidt op een toekomst in
de informatiemaatschappij.”/

.

De week van/Robert
Robert van den Broek, student
Werktuigbouwkunde, deed afgelopen
week tijdens enkele paraboolvluchten in
Frankrijk experimenten rond het gedrag
van gasbelletjes in een
vloeistofstroming.
Vrijdag: De vijfde dag op rij van meer dan
twaalf uur aan de opstelling sleutelen. We
lopen duidelijk achter op schema.
Gelukkig staat de opstelling nu wel in het
vliegtuig: twee dagen na de deadline op
papier, maar één uur voor de echte
deadline.
Weekend: Mooi tijd om wat bij te slapen.
Verder heb ik het centrum van Bordeaux
bezocht en een bezoek gebracht aan de
lokale klimhal. De rest van de tijd heb ik
met mijn laptop op mijn hotelkamer doorgebracht. Ik heb niet voor niets acht films
en een nieuwe game erop gezet.

Maandag: Opnieuw een lange dag
vandaag. Zonder ontbijt om zes uur op,
want daar is geen tijd voor. Er moet nog te
veel gebeuren aan de opstelling in het
vliegtuig voordat deze klaar is voor de
experimenten. Om acht uur, twee uur
nadat iedereen uit het vliegtuig had
moeten zijn, is onze opstelling ook klaar
voor morgen.
Dinsdag: De eerste vluchtdag. Ik ga niet
mee, aangezien er twee plaatsen zijn voor
onze opstelling en we met z’n drieën zijn.
Mijn Franse collega komt behoorlijk ziek
terug van het vliegen. Ik ben benieuwd of
ik er morgen beter tegen kan.

seconden 1,8g. Het
zweven is leuk
en gelukkig
hoef ik niet
alle 31 parabolen bij de
opstelling te
blijven. Het is
de verhoogde
zwaartekracht
waarvan je misselijk
wordt; ook vandaag zijn er weer mensen
die met kotszakjes in een stoel
plaatsnemen. Ik kan er gelukkig
behoorlijk tegen, al moet ik toegeven dat ik
liever was gestopt na 20 parabolen.

Woensdag: Na een pil tegen misselijkheid
is het dan zover. Tijdens de parabolen,
waarvan we er 31 maken, krijg je eerst 20
seconden 1,8g te verduren, dan 20 seconden gewichtsloosheid en dan weer 20

Donderdag: Eenzelfde dag als gisteren, al
valt het wel op dat het experimenteren
iedere dag minder belangrijk wordt en er
steeds meer mensen vrij rondzweven door
het vliegtuig.
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TU/e-onderzoek naar botgroei
haalt cover Science
Onderzoekers van de TU/efaculteit Scheikundige
Technologie hebben voor het
eerst de vroegste stadia van
biomineralisatie in beeld
gebracht. De resultaten leveren
meer begrip op over de vorming
van botten, tanden en schelpen. Vrijdag 13 maart was dit
het coververhaal van het gerenommeerde tijdschrift Science.
Het onderzoek stond onder
leiding van dr. Nico Sommerdijk.
Het team bracht met ’s werelds
modernste
elektronenmicroscoop de nanodeeltjes in beeld
die aan de basis staan van het
zogeheten
‘biomineralisatieproces’,
de
gecontroleerde
vorming van harde structuren
door levende wezens. Een
voorbeeld hiervan is de groei van
schelpen.
De onderzoekers maakten in een
oplossing van calciumcarbonaat het basismateriaal van schelpenkleine
clusters
met
een
doorsnede van 0,7 nanometer
zichtbaar. Ze toonden als eerste

aan dat deze clusters, die slechts
ongeveer vijf moleculen calciumcarbonaat bevatten, het begin
vormen van het groeiproces.
Deze
‘pre-nucleatie-clusters’
aggregeren tot nanodeeltjes met
een gemiddelde diameter van
dertig nanometer. Het door de
onderzoekers aangebrachte organische oppervlak zorgt ervoor dat
deze nanodeeltjes kunnen uitgroeien tot grotere deeltjes
waaruit uiteindelijk de grotere,
kristallijne structuur gevormd
wordt. De organische stuurt heel
precies op welke wijze het mineraal uitgroeit tot een volwaardig
biomineraal.
Het team maakte gebruik van een
bijzondere
elektronenmicroscoop: de cryoTitan van FEI
Company. Met behulp van hoge
resolutiebeelden en driedimensionale opnames lieten ze zien
hoe de clusters in de oplossing
samenklonteren tot grotere,
ongeordende nanodeeltjes met
een gemiddelde diameter van
zo’n dertig nanometer.
De onderzoeksresultaten zijn

Bachelors Roosevelt Academy
mogen instromen aan TU/e

van belang voor het onderzoek
naar botgroei en botvervangende
materialen. “We hebben zwaarwegende aanwijzingen dat de
resultaten ook gelden voor
calciumfosfaat, het materiaal
waar botten en tanden uit
bestaan”, vertelt Sommerdijk. En
ook de vorming van ijzeroxide
-roest- lijkt op dezelfde manier te
verlopen. IJzeroxide wordt door
bepaalde bacteriën gebruikt om
nanomagneetjes te maken. Doel
van het onderzoek is om uiteindelijk zelf dit soort nanotechnologische materialen te kunnen
maken, op dezelfde wijze
gestuurd als in de natuur
blijkbaar gebeurt: door een
subtiel samenspel van organische en anorganische materialen.
Sommerdijk heeft dit werk uitgevoerd met een Vidi-subsidie
van
onderzoeksorganisatie
NWO. De cryo-TEM-apparatuur
is deels gefinancierd door een
NWO groot subsidie./

.

ID experimenteert met nagebootste vluchten en ritten
Een vliegtuigcabine waarin
onderzoek kan worden gedaan
naar het comfort van passagiers tijdens lange vluchten en
een rijsimulator voor onderzoek naar auto’s die met elkaar
communiceren: samen vormen
de opstellingen het nieuwe
Simulation Lab van Industrial
Design (ID). Vandaag, donderdag 19 maart, wordt het lab op
de tweede verdieping van het
Hoofdgebouw officieel
geopend.
Dr. Jacques Terken van de groep
User Centered Engineering is
supervisor van het onderzoeksproject bij ID waarvoor de rijsimulator is aangeschaft. Het
onderzoek, onderdeel van een
subsidieprogramma van het
ministerie van Economische
Zaken, richt zich op auto’s die
met elkaar communiceren.
Terken beschrijft een voorbeeld
waarbij auto’s vlak achter elkaar
rijden, de voorste onverwachts
remt en dit communiceert naar
de volgers, die daarop óók automatisch afremmen. Het systeem
is gebaseerd op cruisecontroltechnologie. “De gedachte is dat
je daarmee wellicht files kunt
voorkomen. De vraag is echter of
mensen zo’n systeem wíllen; als

ze het uit ergernis
meteen uitschakelen, schiet het zijn
doel voorbij. Hoe
zorgen we ervoor dat
mensen een dergelijk systeem gaan
gebruiken,
met
wellicht een korting
op iemands autoverzekering? Al dat
soort
menselijke
aspecten
onderzoeken wij.”
Volgens
Terken
wordt binnen het
EZ-programma aan
twee versies van zo’n
communicatiesysteem voor auto’s
gewerkt: de ‘co-operative
adaptive
cruisecontrol’
en
‘connected cruisecontrol’. Het eerste
systeem
handelt
zelf; het tweede
systeem neemt het
rijden niet over,
maar adviseert de bestuurder
hierin.
Promovendi Qonita Shahab MSc
en drs. Alex Uyttendaele ontwikkelen binnen ID onder meer
concepten
om
bestuurders
tijdens het rijden te adviseren.

De universiteiten waren niet blij
toen minister Ronald Plasterk bij
zijn aantreden honderd miljoen
euro uit hun budget overhevelde
naar NWO, dat het geld moet
verdelen onder de beste onderzoekers. Maar de instellingen
werden pas echt boos toen ze
beseften dat NWO het geld
vertraagd zou uitbetalen.

Stel dat een universiteit in het
eerste jaar een miljoen euro kwijt
is aan de overheveling, dan zou
zij dat -dankzij haar beste onderzoekers- uitgesmeerd over vier
jaar
weer
terugkrijgen.
Uiteindelijk lopen er vier jaargangen naast elkaar en komt het
programma tot volle bloei, maar
de vertraging wordt niet meer
ingehaald. Volgens VSNU was er
sprake van ‘structurele onderbesteding’ en wilde NWO het
overgebleven geld gebruiken om
de eigen kas te spekken.
Maar nu is het geschil opgelost.
“De aantijgingen van de universiteiten zijn weerlegd”, zegt NWOvoorzitter Jos Engelen. “We gaan

Het
samenwerkingsverband
tussen de TU/e en de Roosevelt
Academy (RA), een university
college dat tot stand is gekomen
als
samenwerkingsverband
tussen de Hogeschool Zeeland
en de Universiteit Utrecht, is
voor twee jaar aangegaan.
De voorwaarde voor instroom in
de masters van de TU/e is dat RAstudenten een schakelprogramma van dertig studiepunten
(ECTS) doorlopen. Dit programma kan tegelijk met de masteropleiding worden gevolgd. De
studenten moeten verder tijdens
hun bachelorstudie aan de RA al
wiskunde en een technisch vak,
gerelateerd aan de te volgen
master, gevolgd hebben op het
hoogste niveau. Bij de masters
Applied Physics en Industrial
Design is op individuele basis
toelating mogelijk.
Prof.dr. Hans Adriaansens, de
dean van de RA, is zeer verheugd
met de gemaakte afspraken:

“Onze bachelorstudenten hebben al veel keuzemogelijkheden
voor masters, maar vooral op het
gebied van de exacte wetenschappen is de samenwerking
met de TU/e een fantastische
aanvulling daarop.”
Volgens beleidsmedewerker drs.
Dirk-Jan Mulders is de TU/e juist
zeer geïnteresseerd in masterstudenten met een andersoortige
vooropleiding. “Het gaat bij de
RA om sterk gemotiveerde studenten, en we zien deze pilot dan
ook als een proeftuin voor toekomstige
samenwerkingsverbanden met andere university
colleges.” Mulders verwacht niet
dat het qua instroom om hele
grote aantallen zal gaan. “De RA
telt namelijk maar zeshonderd
studenten”, aldus Mulders.
De TU/e-masteropleidingen die
meedoen aan de pilot zijn:
Biomedical Engineering, Construction Management and
Engineering, Electrical Engineering, Human-Technology Interaction, Innovation Management,
Science Education and Communication, Medical Engineering,
Operations Management and
Logistics, Sustainable Energy
Technology
en
Innovation
Sciences. /

.

Wens: landelijke minorenwebsite

Er moet een landelijke website komen die een overzicht biedt van alle
minoren die in het universitair onderwijs gevolgd kunnen worden. Dit
bepleit het LOF (landelijk overleg van studentenfracties) in een nota,
mede opgesteld door TU/e-student Christopher Gits.
Het ontbreekt nu nog aan een duidelijk overzicht van de mogelijkheden, vinden de opstellers van de nota. Er is bijvoorbeeld wel een
website vanuit de drie TU’s, maar niet voor alle universiteiten. Ook is
uniformiteit nog ver te zoeken in de informatie die wel voorhanden is,
staat in het document te lezen. Als eerste stapje heeft universiteitsraadsfractie PF al een webpagina aangemaakt met links naar de minorensites van de meeste universiteiten. “Deze pagina kan gezien worden
als een noodoplossing totdat de landelijke keuze site er is”, aldus Gits.
Zie: www.stempf.nl/links/minoren/.

Ach en Wee
De rijsimulator. Foto: Rob Stork

Ook bekijken ze of deze effectief
zijn en hoe ze worden ervaren
door
verschillende
proefpersonen met onder meer wisselende rijervaring en rijstijlen.
Lees verder op pagina 4.

NWO en universiteiten leggen geschil bij
De lucht is geklaard tussen
de universiteiten en wetenschapsfinancier NWO. Er zijn
afspraken gemaakt over
snellere betaling van beurzen
voor onderzoekstalent, de
zogeheten veni-, vidi- en vicisubsidies.

Bachelors of science van de
Roosevelt Academy in
Middelburg kunnen vanaf het
nieuwe collegejaar als proef
instromen in tien technischwetenschappelijke masters
van de TU/e.

het geld sneller overmaken dan
we normaal gesproken zouden
doen. Dit betekent dat universiteiten aanvankelijk meer geld
krijgen, maar in de staart van het
onderzoek juist minder.”
Overigens blijft het NWO-geld
bij de universiteiten gereserveerd op de plank liggen. Ze
mogen het nergens anders aan
besteden
dan
aan
de
Vernieuwingsimpuls. Dus lijkt
het probleem van de onderbesteding eigenlijk niet van tafel,
maar daar hebben de universiteiten het verder niet meer over.
(HOP)/

.
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Invloed van muziek op stress in de lucht
Vervolg van pagina 3

Veruit de meeste kubieke
meters van het nieuwe
Simulation
Lab
van
Industrial Design worden
in beslag genomen door
een nagebouwde vliegtuigcabine,
inclusief
een
economy class en business
class, keuken en toilet. Op
allerlei manieren kunnen
hiermee vluchten worden
nagebootst, bijvoorbeeld
met aangepaste luchtdruk
en met bewegende projecties op de buitenwand
die, kijkend door de vliegtuigraampjes, de buitenwereld
simuleren.
Binnenkort worden onder

de vier hoeken van het
bouwwerk stevige luchtkussens geplaatst waarmee het ‘vliegtuig’ in
beweging kan worden gebracht.
De
opstelling
wordt
gebruikt voor ID-onderzoek dat valt binnen het
Europese project Smart
Technologies for Stress
Free Air Travel. Dit is
gericht op het comfort van
passagiers tijdens lange
vluchten (meer dan tien
uur) en de rol van zogeheten inflight entertainment systemen hierin.
Binnen
de
ID-groep

Designed
Intelligence
doen
promovendi
ir.
CheeFai Tan en Hao Liu,
onder begeleiding van
prof.dr.
Matthias
Rauterberg,
onderzoek
naar het effect van intelligente
entertainmentsystemen die, actief of
passief, lange vluchten
voor passagiers zo aangenaam mogelijk moeten
maken. Rauterberg: “In
vliegtuigstoelen kun je
bijvoorbeeld sensoren verwerken
die
bepaalde
lichaamssignalen registreren,
zoals
iemands
hartslag: een belangrijke

indicator voor stress. Als
een stoel stress detecteert,
zou je bijvoorbeeld specifieke muziek kunnen
aanbieden om iemands
hartslag te verlagen. Liu en
Tan
ontwerpen
de
adaptieve algoritmen om
dat voor elkaar te krijgen.”
Ook gaan de onderzoekers
experimenten met proefpersonen houden om hun
gedragingen aan boord te
monitoren en te zien of bijvoorbeeld muziek inderdaad stressverlagend
kan werken. /

.

Kunstenaar Shinkichi Tajiri overleden
In de nacht van zaterdag
op zondag overleed kunstenaar Shinkichi Tajiri.
Zijn beeldenserie ‘Seed’
staat dit jaar centraal op
de Dag van de Kunst, die
de Kunstcommissie van
de TU/e op 27 mei houdt.
De Dag van de Kunst omvat
een expositie, een boek,
een documentaire (met
medewerking van Tajiri)
en workshops met studenten van Industrial
Design en Bouwkunde.
Shinkichi Tajiri (1923 2009) heeft honderden
beelden gemaakt, die over
heel de wereld staan, verspreid in musea, openbare
ruimten en in particuliere
collecties. Zijn werk is lang
beïnvloed door zijn ervaringen in de Tweede
Wereldoorlog.
Zijn deelname aan de
eerste Cobra-tentoonstelling in Amsterdam (1949)
wordt zijn doorbraak in
Nederland. Hij trouwt met
de Nederlandse kunste-

nares
Ferdi
Jansen en ze
vestigen zich in
Nederland, eerst
in Amsterdam,
later Baarlo (Limburg).
Zijn beelden uit
de beginperiode
heten ‘Krijgers’,
‘Warriors’ en ‘Samoerai’.
Hij maakt ze om de spookbeelden van de oorlog uit
zijn hoofd te krijgen. Zijn
stijl verandert als zijn
dochters geboren worden
en Tajiri gefascineerd
wordt door begrippen als
‘ontkiemen’ en ‘groei’. Uit
deze periode (1958-1964)
dateert de beeldenserie
‘Seed’, waarvan de TU/e
een exemplaar in haar
kunstcollectie heeft. Als
het publiek zijn anti-oorlogsbeelden verkeerd interpreteert, laat Tajiri het
oorlogsthema los en gaat
‘Knopen’ maken, in velerlei variaties. Later experimenteert hij met (stereo)fotografie en video./

.

De voorkeurslocatie van
studenten
(nabij
het
centrum) is gewild, en dus
duur.
Toch
wist
Bouwkundedocent drs. Jos
Smeets een handvol opties
op te lepelen om er meer

studenten te huisvesten.
Wonen boven winkels,
leegstaande
gebouwen
zoals kantoren, kloosters,
kerken en scholen ombouwen,
en
zelfs
woonboten.
Naast Smeets waren er in
De Bunker vertegenwoordigers van alle hogeronderwijsinstellingen,
studentenorganisaties,
woningcorporaties en de
gemeente, onder wie
wethouder drs. Marriët
Mittendorff. Het grotere
kader voor de middag,
georganiseerd door TU/ebeleidsmedewerker drs.
Joep Huiskamp, zijn de
beleidsplannen
van
gemeente en de TU/e om

multifunctionele douchekoppen.
De sauna was al enkele
weken in gebruik na een
verbouwing van anderhalve
maand,
zegt
Raymond Starke van het
sportcentrum.
“We
merken al dat er veel vaker
wordt geboekt. Vooral ’s

In Tilburg leeft het plan een sociëteit in Den Haag op te
richten om de zichtbaarheid van de universiteit te ver groten. De economische faculteit vindt de Tilburgse
inbreng in het maatschappelijk debat ‘reactief, af wachtend en ad hoc’. Een sociëteit ‘het epicentrum van
politiek en samenleving’, waar Tilburgse wetenschappers
in contact kunnen komen met politici, beleidsmakers en
media, zou de universiteit beter zichtbaar moeten maken.
De sociëteit moet vier keer per jaar thematische bijeen komsten gaan organiseren. Er lijkt een goede kans dat de
sociëteit er gaat komen: rector Philip Eijlander laat zich in
Univers positief uit over het plan.

Scholiertjes vangen
In de jacht op vers bloed moet je er vroeg bij zijn, rede neren ze in Groningen. Bij de werving van nieuwe leden
wierpen de Groningse studentenverenigingen Albertus en
Vindicat daarom allebei een scholierenfeest in de strijd.
De tieners konden zo alvast kijken of het lidmaatschap
iets voor hen is. Bij Albertus mogen de scholieren zelfs
logeren in een studentenhuis. Reden is het ‘teleur stellende’ aantal aanmeldingen dat de vereniging vorig
jaar binnenkreeg. Vindicat organiseerde dit jaar aan de
vooravond van de open dag van de RUG al voor de vierde
keer een scholierenfeest. Niet alle aanwezigen blijken er
op hun gemak: “Ik snap niet waarom iedereen hier zo
vreemd gekleed gaat.”

Mare - Universiteit Leiden

Nigeriaanse nepwoningen

‘Seed’ van Tajiri, voor
Potentiaal op het
TU/e-terrein. Foto: Peter Cox

Eindhoven meer op de
kaart
te
zetten
als
studentenstad, en daarin is
huisvesting een speerpunt.
Andere ideeën die de revue
passeerden, waren het inzetten van verenigingen bij
de verdeling van huisvesting, om zo studenten te
stimuleren actief lid te
worden. Of het actief
betrekken van studenten in
buurten.
Huiskamp: “Het gaat om
het genereren van ideeën.
En mensen en partijen bij
elkaar
brengen
die
normaal alleen bilateraal
contact hebben. We willen
een visie op studentenhuisvesting ontwikkelen
die alle individuele partijen

ontstijgt. Met deze bijeenkomst willen we draagvlak
peilen en partners vinden.”
Als de betrokkenen zich
aan hun woord houden,
was de bijeenkomst de
laatste van deze soort.
Mittendorff constateerde
dat ze meer dan vijftien
jaar geleden ook al bij een
soortgelijke bijeenkomst
zat.
En
dagvoorzitter
prof.ir. Jan Westra, decaan
van de faculteit Bouwkunde, liet horen: “Het
moet niet zo zijn dat er
hierna wéér zo’n bijeenkomst volgt. Er moeten nu
concrete dingen gaan
gebeuren.”/

.

avonds zit het goed vol.
Veel
studenten
combineren een training met
een bezoekje aan de sauna.
De reacties zijn erg positief: iedereen vindt het een
aanzienlijke verbetering.”
De sauna is toegankelijk
voor studenten en medewerkers van de TU/e en

Buitenlandse studenten die naar Leiden komen om te
studeren moeten op hun hoede zijn: Nigeriaanse oplich ters hebben hun werkterrein uitgebreid naar studenten woningen, zo blijkt uit een verhaal in Mare. Donovan
Escalante, een Mexicaanse student Industrial Ecology
plaatste een oproep voor een kamer op internet, omdat
hem was afgeraden gebruik te maken van de Univer siteitshuisvesting voor internationale studenten. Hij werd
benaderd door ene Craig Quinton, die een kamer aanbood
die van zijn schoonvader zou zijn. Op de foto’s zag de
kamer er prachtig uit, maar toen hem werd gevraagd een
voorschot over te maken naar Nigeria rook hij onraad. Een
Chinese studente was minder gelukkig: zij deed een aan betaling van zevenhonderd euro voor een niet-bestaand
appartement, zo bleek na aankomst in Leiden.

EM - Erasmus Universiteit Rotterdam

Geen uitzondering voor
schizofrene studente
Een schizofrene studente bestuurskunde moet alsnog
afreizen naar Rotterdam om daar twee tentamens te
maken. Dat heeft de Raad van State bepaald. De studente
was naar de Raad gestapt nadat de examencommissie en
de rechter haar verzoek afwezen om de laatste twee ten tamens van haar bachelor te vervangen door een werk stuk. De studente kan naar eigen zeggen door haar ziekte
niet onder druk presteren. De universiteit vindt dat ten tamens niet alleen kennis toetsen, maar ook de vaardig heid om onder druk te presteren. Als zij die niet bezit, is
de studente misschien niet geschikt om af te studeren, zo
is de redenering.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Blinde vlek voor vrouwen

Nieuwe sauna in sportcentrum
Het
Studentensportcentrum (SSC) van de TU/e
heeft sinds kort een vernieuwde sauna.
De oude sauna dateerde
van 1981 en was volgens
het sportcentrum sterk verouderd. De sauna heeft
nieuwe douches, sanitair
en dompelbad gekregen en

Tilburg wil dichter bij het pluche

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Studentenhuisvesting graag ‘aan warme kant van het spoor’
Studenten wonen bij
voorkeur ‘aan de warme
kant van het spoor’ -daar
waar het centrum ligt- en
binnen de ring. En Eindhoven heeft een imagoprobleem als studentenstad. Dat waren twee
terugkerende thema’s in
de brede brainstormsessie over studentenhuisvesting in Eindhoven, dinsdag 17 maart
in De Bunker.

Univers - Universiteit van Tilburg

Fontys met een sportkaart.
Via de website van het
sportcentrum kan de
sauna voor vijf euro
worden gereserveerd voor
een periode van anderhalf
uur. Behalve de sauna zijn
ook de zonnebankruimtes
geheel vernieuwd./

.

In het Twentse universiteitsblad aandacht voor het onder zoek van een Nijmeegse promovenda, Marieke van den
Brink. Zij concludeert dat scouts die verantwoordelijk zijn
voor de selectie van kandidaten voor een hoogleraarschap
een blinde vlek hebben voor vrouwelijk talent. “De
voorkeur gaat uit naar mannen, aan vrouwen wordt
simpelweg niet gedacht”, aldus Van den Brink. Ook vond
ze uit dat de aanstellingen in 64 procent van de gevallen
achter gesloten deuren plaats vindt, terwijl het beleid
uitgaat van open werving. In de praktijk zoeken de over wegend mannelijke scouts slechts in hun eigen homogene
mannelijke netwerk.
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Gemeente herkeurt Helix maandag
De afdeling Stadstoezicht en
Handhaving van de gemeente
Eindhoven voert maandag 23
maart een herkeuring uit van
Helix, het gebouw van de
faculteit Scheikundige Technologie. Voor 1 maart van dit jaar
moest een aantal overtredingen tegen veiligheidsregels
zijn aangepakt.
Dr. Laurent Nelissen, directeur
bedrijfsvoering van ST, wil pas op
dinsdag 24 maart een reactie
geven op de herkeuring De herkeuring van Helix vloeit voort uit
een controle van 31 oktober 2008,
waarbij de gemeente enkele
‘ernstige overtredingen’ van de
veiligheidsregels constateerde.
De faculteit werd door de
gemeente en het College van
Bestuur gesommeerd alle ‘strij-

digheden’ vóór 1 maart van dit
jaar op te heffen. Tot die strijdigheden behoorden onder meer
het bij elkaar opslaan van
gevaarlijke stoffen in onverenigbare combinaties en de opslag
van gasflessen buiten de daarvoor bedoelde voorzieningen.
Tevens moest voor 1 maart een
conceptaanvraag
voor
een
nieuwe vergunning op grond van
de Wet milieubeheer bij de
gemeente zijn ingediend.
Wil van de Rijt, die bij de
gemeente toezicht houdt op de
naleving van de milieuwet- en
regelgeving, heeft het idee dat de
faculteit de afgelopen maanden
voortvarend te werk gegaan is
met het aanpakken van de
gebreken. Arjan Ronner, arbo- en
milieumedewerker bij ST, zegt
dat er de afgelopen periode hard

is gewerkt en verwacht geen problemen. Ronner: “Maar dat is
natuurlijk mijn eigen inschatting, we moeten de herkeuring
van maandag afwachten.” De
definitieve aanvraag voor een
nieuwe vergunning is inmiddels
al naar de gemeente, zo laat
Ronner weten.
CvB-lid mr. Jo van Ham
benadrukt dat ST deze kwestie
zeer serieus moet nemen. “Die
regels zijn er niet voor niets. Ze
zijn ook niet bedacht door
juristen, maar door deskundigen
met kennis van zaken. In het
geval er iets mis zou gaan bij ST
waarbij de veiligheid in het
geding is, is de reputatie van de
faculteit volledig naar de
knoppen”, aldus van Ham./

.

Wetenschappelijke work-out
Een vloeiende koprol maken vergde even
wat oefening. “Bij de eerste poging hing
ik meteen in een net”, bekent Robert van
den Broek lachend. De Werktuigbouw kundestudent stapte vorige week in
Frankrijk aan boord van een Airbus
A-300, waarop hij tijdens 31 parabool vluchten experimenten deed rond het
gedrag van gasbelletjes in een vloeistof stroming.
Aan boord van het vliegtuig (afgehuurd
door de Franse ruimtevaartorganisatie
CNES) bevond zich een opstelling, voor namelijk bestaand uit een buis met
vloeistof met daarop een belgenerator.
Met een camera werd onder andere gere gistreerd hoe de gemaakte bel onder uit eenlopende omstandigheden (bijvoor beeld bij verschillende stroomsnelheden
en temperaturen) losliet van de wand.
“Eén van de belangrijkste factoren in het
krachtenspel op de bel is de zwaarte kracht. Als je die factor tijdelijk kunt uit schakelen, kun je meer zeggen over
andere factoren, zoals de oppervlakte spanning”, verduidelijkt de student.
Conclusies kan Van den Broek nog niet
trekken uit zijn experiment, dat deel
uitmaakt van een onderzoek aan de
faculteit Werktuigbouwkunde onder
regie van dr. Cees van der Geld. “We
hebben nu alleen ruwe data, die moeten
we nog gaan analyseren.” In mei voert
ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA weer
paraboolvluchten uit; er wordt aan gedacht om Van
den Broek dan weer mee de lucht in te sturen voor
experimenten, “maar dat is nog niet zeker.”
Zijn lijf lijkt in elk geval redelijk bestand tegen de
g-krachten die de parabolen veroorzaken; in tegen stelling tot verschillende medepassagiers volbracht
Van den Broek de 31 vluchten zonder gebruik van een
kotszakje. Qua g’s valt het volgens hem aan boord
van de snoekduikende Airbus ook nogal mee: “Een

Het eindresultaat over 2008 staat
op 1,6 miljoen euro. Daar wordt
de boekwaarde van het af te
stoten
Dommelgebouw
-800.000 euro groot- vanaf
getrokken, wat het positieve
saldo op 8 ton brengt.
Omzet uit werk voor derden is
vorig jaar stevig toegenomen. De
opbrengst van ruim 69 miljoen
euro was bijna 4 miljoen hoger
dan begroot. Al was dit al weer
een miljoen minder dan nog
verwacht werd in het derde
kwartaal. Mr. Jo van Ham, de

De Universiteit van Haifa
(Israël) heeft besloten in juni
een eredoctoraat te verlenen
aan prof.dr.ir. Onno Boxma,
hoogleraar Stochastische
Besliskunde aan de Faculteit
Wiskunde en Informatica en
wetenschappelijk directeur van
EURANDOM, het op de TU/ecampus gevestigde onderzoeksinstituut voor stochastiek.
Boxma krijgt het eredoctoraat
voor doorbraken in de toegepaste
kansrekening, zegt hij in een
reactie. “Haifa is net als
Eindhoven een bolwerk van
wachtrijtheorie, mijn specialisme.” Wachtrijen zijn maatschappelijk van groot belang,
vindt hij. “Je vindt ze overal: in
supermarkten en het verkeer,
maar ook in fabrieken die chips
produceren en bij draadloze
communicatie.
Hier
in
Eindhoven houden we ons met
zowel de theorie als praktijk van
wachtrijen bezig.”

Boxma werkt hiervoor onder
meer samen met prof.dr.ir. Koos
Rooda van Werktuigbouwkunde,
met de faculteit Elektrotechniek
in
het
profileringsgebied
‘Broadband Telecommunication
Technologies’ en met de faculteit
IE&IS in het profileringsgebied
LOIS (Logistics, Operations, and
their Information Systems).
Boxma denkt dat zijn uitverkiezing voor een eredoctoraat
mede gezien moet worden als
een
erkenning
voor
EURANDOM en de Eindhovense wiskunde als geheel.
“De wiskunde staat er erg goed
voor. We hebben hier geen superster, maar de kwaliteit is
gemiddeld erg hoog, zowel op het
vlak van de discrete wiskunde, als
de computational science en de
stochastiek. Bij dat laatste speelt
EURANDOM ook een belangrijke rol. We weten talentvolle
jonge mensen aan te trekken die
doordringen tot de wereldtop.”/

.

Tijdelijk minder kennismigranten naar Nederland
Nederland trekt de laatste
maanden minder kennismigranten van buiten de
Europese Unie. Vooral it’ers uit
India laten het afweten, zegt
Peter Veld van de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND) in
het Financieele Dagblad.

beetje achtbaan brengt tegenwoordig méér g’s met
zich mee, maar die loopings zie je aankomen. Aan
boord van een vliegtuig is de beleving veel heftiger,
vooral doordat je ogen niet kunnen waarnemen wat er
gebeurt. Ook word je er verschrikkelijk moe en
hongerig van; alsof je net een intense work-out van
een uur hebt gedaan.”
Lees meer over Van den Broeks ervaringen in ‘De week
van’ op pagina 2.

TU/e sluit 2008 af met kleine winst
De TU/e sluit 2008 af met een
positief saldo van 800.000
euro.

Eredoctoraat voor
wiskundige Boxma

financiële man in het College van
Bestuur, ziet dit al als een klein
effect van de economische crisis.
Van Ham: “Je ziet al in het vierde
kwartaal dat bedrijven hun
betalingen aan ons langer uitstellen.”
Nieuwe afspraken met de
Belastingdienst met betrekking
tot verrekenbare BTW over de
periode 2005 tot en met 2008
leverde een incidentele meevaller
op van twee miljoen. Ook de huisvestingslasten bleven anderhalf
miljoen onder de begrote kosten
vanwege lagere bouw- en onderhoudskosten en lagere energiekosten. Tegenover deze meevallers staat wel nadrukkelijk de

post personele lasten die acht
miljoen hoger uitviel dan
begroot. Dit is terug te voeren op
een maar gedeeltelijk gecompenseerde verhoging van loonkosten
en hogere personeelskosten voor
derden.
Dit jaar gaat het CvB weer uit van
een 0-begroting, waarbij de
lasten en baten in evenwicht zijn.
Met het oog op de problemen in
Delft, waar in 2009 een tekort
van 15 miljoen wordt verwacht,
en in Twente, een geraamd tekort
van 5,5 miljoen, is CvB-lid Van
Ham wel tevreden met dit uitgangspunt./

.

“De eerste twee maanden van
2009 waren opvallend rustig”,
aldus Veld. De IND-directeur wijt
dit aan de slechte economische
ontwikkelingen. Hij verwacht dat
er dit jaar veel minder mensen
gebruik zullen maken van de zogenaamde
‘kennismigrantenregeling’. “Maar dat is tijdelijk”,
vervolgt Veld, “en het verandert
niets aan het structurele tekort
aan kenniswerkers.”
Opvallend is de daling van het
aantal aanvragen door Indiase
informatici, normaliter een
belangrijke groep van kennismigranten. Uit de door Veld
gepresenteerde Monitor Kennismigranten 2008 blijkt dat
Indiërs verreweg het grootste

beroep doen op de ‘kennismigrantenregeling’, die sinds
eind 2004 bestaat om meer bollebozen naar Nederland te halen.
Na
de
Indiërs
vormen
Amerikanen en Chinezen de
grootste groepen. De it-sector is
de grootste afnemer van hun
kennis, gevolgd door industrie,
handel en onderwijs en onderzoek.
De afgelopen jaren nam het
aantal kennismigranten steeds
toe. In 2005 maakten nog maar
1.613 buitenlanders gebruik van
de regeling; in 2008 was dat
aantal gestegen tot 7.192.
Ongeveer 85 procent van hen is
jonger dan veertig jaar. Driekwart
is man. Bijna tachtig procent
heeft een universitaire opleiding
afgerond.
Om in aanmerking te komen
voor de regeling moet de migrant
samen met zijn toekomstige
werkgever een aanvraag indienen en kunnen aantonen dat
hij aan het inkomenscriterium
voldoet. (HOP)/

.

ID-studenten ingezet
als Akademie-assistent
Twaalf studenten Industrial
Design (ID) kunnen hun bijbaantje opzeggen: ze worden
met geld van het ministerie van
OCW aangesteld om mee te
werken aan onderzoek naar
intelligente spelconcepten.
De studenten gaan in de capaciteitsgroep
User-Centered
Engineering (UCE) bekijken hoe
je intelligente spelconcepten
kunt gebruiken om kinderen
meer te laten bewegen en samen
te laten spelen. Dr.ir. Tilde
Bekker van UCE, verantwoordelijk voor het project, zegt al een
achttal studenten te hebben geselecteerd. “We willen ze eerst een
half jaar een dag per week in-

zetten, om vervolgens te kijken
welke studenten in aanmerking
komen voor een tweede halfjaar.”
Het Akademie-assistentschap is
bedoeld voor masterstudenten,
maar ook studenten in de afrondende fase van de bachelor
maken een kans, zegt Bekker.
Het programma, een initiatief
van
de
KNAW
en
het
Interstedelijk
Studenten
Overleg, is bedoeld om getalenteerde studenten te laten kennismaken met de praktijk van het
wetenschappelijk
onderzoek.
Landelijk komen er ongeveer
honderdvijftig studenten in aanmerking voor deze nuttige
bijbaan./

.
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ADHD te lijf met meetmethoden en
Biofeedback/Judith van Gaal
Foto/Rob Stork
Spelletjes doen om het prestatievermogen van jongeren
met ADHD te verhogen. Het is
slechts één van de toepassingen van biofeedback,
een manier om gemeten
lichaamsfuncties terug te
koppelen naar een patiënt.
Elektrotechnici en industrieel
ontwerpers van de TU/e
werken volop samen aan
het verzamelen van
lichaamsdata en de
terugkoppeling.
Denk je aan ADHD, dan ligt de associatie
met hyperactiviteit voor de hand. Een
logische gedachte zou zijn dat de
hersenen van mensen met de aandoening
een overmaat aan activiteit vertonen.
Niets blijkt minder waar, vertelt dr.ir.
Pierre Cluitmans van Elektrotechniek.
“Opmerkelijk genoeg is het kenmerk van
ADHD-patiënten dat ze juist een
‘slaperig’ brein hebben. De theorie hierachter is dat ze zichzelf activeren.”
Cluitmans richt zich aan de TU/e op
onderzoek op metingen op het menselijk
lichaam en heeft een eigen praktijk voor
biofeedback. “Ik zie veel vermeende
ADHD-patiënten. Daarmee bedoel ik dat
ze wel onrustig gedrag vertonen, maar
niet dat typerende kenmerk hebben van
een slaperig brein. Hoogstwaarschijnlijk
gaat het dan om een andere aandoening.”
Metingen die kenmerken als een inactief
brein aanduiden, hebben hun grondslag
in de neurometrie. Cluitmans doceert:
“Neurometrie is het getalsmatig in kaart
brengen van hersenfuncties. Sinds 1986

Van links naar rechts: Loe Feijs, Pierre Cluitmans en Loy Rovers.

zijn we hier al mee bezig aan de TU/e. Je
kunt hierbij aan allerhande toepassingen
denken, bijvoorbeeld kijken naar in welk
stadium van de ziekte multiple sclerose
een patiënt zit. Aan de TU/e hebben we
ons onder meer geconcentreerd op epilepsie en slaap- en waakstoornissen.”

Leugendetector
Elektrotechnici komen door metingen
steeds meer te weten over fysiologische

functies als ademhaling, hersenactiviteit
en hartritme. De resultaten van de
verschillende metingen aan de TU/e
worden zoveel mogelijk gecombineerd,
wat volgens Cluitmans redelijk uniek is
in de wereld van de biofeedback. “In feite
kun je een onderscheid maken tussen
twee ‘scholen’. De ene school concentreert zich op het EEG, terwijl de andere
zich meer op de andere typen metingen
concentreert en de nadruk legt op de

onwillekeurige functies. Wij kiezen voor
de combinatie, omdat dat volgens ons
meer informatie oplevert.” Zo worden de
resultaten van een EEG (metingen in het
brein) bekeken, maar ook die van het
ECG (hart), van het EMG (spieronderzoek) en zijn er GSR-metingen (huidweerstand). “Bij die laatste meting kijk je
onder meer naar de mate van transpiratie.
Dit principe wordt ook bij een leugendetector toegepast”, vertelt Cluitmans.

Mini-antennes zijn samen sterker
Nooit meer zoeken naar een
kabeltje om je foto’s over te
zetten naar je pc. Snel
draadloos je agenda synchroniseren of films downloaden
met een snelheid van
meerdere gigabits per
seconde. Dat is mogelijk met
een cirkeltje van zes antennes
van ieder slechts 1,5 bij 1 millimeter groot en een radiozendontvanger in een chip.
Ir. Iwan Akkermans heeft
tijdens zijn promotieonderzoek zo’n uiterst kleine cirkel
van antennes gemaakt en
verbeterd. Hij promoveerde
maandag 16 maart aan de
faculteit Elektrotechniek.

Ir. Iwan Akkermans. Foto: Bart van Overbeeke

De normale antenne voor
bijvoorbeeld de draadloze
verbinding van je laptop is
ongeveer 12 cm lang bij een
frequentie van 2,4 GHZ. Hoe
hoger de frequentie, hoe korter
de golflengte, hoe korter de
antenne. Bij 60 GHz, waarnaar
Akkermans heeft gekeken, is
de golflengte slechts 5 mm. “De
antennes die ik heb ontworpen,
zijn daarom maar 2 mm”,
vertelt Akkermans. “Zelfs nog
iets kleiner omdat er een elektrisch isolerende, ofwel diëlek-

trische laag onder zit.”
Deze kleine antennes ontvangen maar heel weinig
vermogen. Het ontvangen
vermogen vergroot je, aldus
Akkermans, door meer antennes bij elkaar te plaatsen. Zo
kun je een smallere bundel uitzenden met een grotere versterking. Als je daarnaast heel
veel data wilt versturen, moet
het signaal heel zuiver zijn en
moeten de antennes goed ‘luisteren’ naar het signaal.
Akkermans vergelijkt het met
een gesprek: “Als ik snel praat,
moet je ook beter luisteren.”
Daar is die groep antennes dan
ook voor bedoeld. Een enkele
antenne kijkt alle kanten op,
maar meerdere antennes
samen kunnen gericht luisteren en zenden naar het basisstation. Alsof je je handen om
je mond of achter je oren zet.
Hoe doen ze dat? Met zes
antennes kun je meten waar
het signaal het eerst aankomt
en waar het een tikkeltje later
wordt ontvangen. Je zendt bijvoorbeeld eerst een testsignaal
waarmee wordt bepaald waar
het signaal vandaan komt.
Vervolgens stemt de cirkel
antennes zich elektronisch af
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spellen
Verder worden ook persoonlijke gegevens
meegenomen, zoals leeftijd en gewicht.
Als je weet wat de kenmerken zijn van
een bepaalde ziekte, dan kunnen die
vervolgens met metingen worden aangetoond. Cluitmans: “Binnenkort gaan
we hoogstwaarschijnlijk met een onderzoeksproject op het gebied van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) aan de
slag, in samenwerking met een militair
ziekenhuis. Je ziet aan de buitenkant vaak
niet of militairen die in Afghanistan zijn
geweest, last van PTSS hebben. Met
metingen kun je dat aantonen.”
Sinds twee jaar wordt er volop samengewerkt tussen de faculteiten Elektrotechniek en Industrial Design (ID) op het
gebied van biofeedback. Aan de TU/e zijn
zeven mensen (industrieel ontwerpers,
elektrotechnici, maar ook een psycholoog) betrokken bij een gezamenlijk
project. Waar ze zich bij Elektrotechniek
concentreren op de metingen, ligt bij
Industrial Design de nadruk op de terugkoppeling.

EEG-‘badmuts’
De industrieel ontwerpers ontwikkelen
spellen, verbeteren apparaten en stellen
modellen op. Prof.dr.ir. Loe Feijs van ID
licht toe: “We kwamen zo’n twee jaar
geleden in contact met een bedrijf dat een
ontwerp voor een EEG-cap wilde.
Normaal gesproken gebeurt dat met een
soort van badmuts met elektroden. Wij
hebben een cap ontworpen, die je eenvoudig kunt opzetten (zie foto).” Er zitten
sensoren aan, die door een gel gemakkelijk in contact komen met de hoofdhuid. Feijs: “We wilden het onderwerp
vervolgens fundamenteler aanpakken en
daaruit is de samenwerking met de faculteit Elektrotechniek ontstaan. We hebben
de bestaande informatie verzameld en
gemodelleerd, waardoor puzzelstukjes
meer op hun plaats vallen. We merkten
verder dat sommige spellen slecht ontworpen zijn en de gebruikers onvoldoende motiveren. Daar viel nog een slag te
halen.”
Het idee is dat een gebruiker zichzelf

om specifiek in die richting te zenden of
te ontvangen, waardoor het totale
vermogen kan worden beperkt.

Goedkope antennes
Dit principe wordt bijvoorbeeld ook
gebruikt bij radar. Enkele belangrijke uitdagingen van dit onderzoek zijn volgens
Akkermans dat de antennes efficiënt met
het vermogen omgaan, op een hoge frequentie werken en goedkoop zijn. “Als je
de kosten laag wilt houden, kom je bij
deze kleine antennes snel uit bij printplaattechnologie”, vertelt Akkermans.
“Dan krijg je antennes die zijn opgebouwd uit dunne, diëlektrische
laagjes.”
Eerst heeft Akkermans met een model
gekeken naar hoe de elektromagnetische
straling zich gedraagt in zo’n gelaagde
structuur. “Uit die modellering blijkt dat
de straling dan niet gelijkmatig verloopt
omdat de randen van de diëlektrische
lagen ook gaan meestralen. Hierdoor
krijg je een verstoring van de gewenste
straling”, legt Akkermans uit.
Met hulp van dit model heeft hij ook een
antenne-element ontworpen. Het
antenne-element bestaat uit een metalen
vierkantje dat via twee kleine sleufjes
elektromagnetisch gekoppeld wordt aan
een voeding. Met behulp van het model
bepaalde Akkermans hoe klein die
sleufjes moesten zijn en hoe ver ze uit
elkaar moesten staan zodat de antenne

aansluit op een computer. Die computer
verzamelt vervolgens lichaamsdata en
reageert daar met beeld en geluid op. Een
geluid kan bijvoorbeeld gelijk opgaan met
de hartslag.
Ir. Loy Rovers, postdoc bij ID, richt zich
specifiek op het ontwerp van spellen voor
jongeren met ADHD. Hij ontwikkelt een
schietspelletje voor jongeren tussen acht
en zestien jaar. Als ze iets goed doen,
worden ze daar met een bepaald geluid of
beeld voor beloond. Fouten worden afgestraft. “Jongeren met ADHD hebben er
bijvoorbeeld moeite mee als ze eerst het
bericht ‘je moet waarschijnlijk naar links’
krijgen en vervolgens het commando ‘ga
nu naar rechts’. Het is dan moeilijk om
de actie die in hun hoofd in gang is gezet
te onderbreken. Met het spel proberen we
ze daar bewust van te maken en ervoor te
zorgen dat ze er hun aandacht bij
houden.”
Het spel moet de wil om te presteren
verhogen en de gebruikers motiveren het
beste uit zichzelf te halen. Dat het een
schietspel is, doet er niet zo toe, evenmin
als de behaalde score. In andere typen
spellen zijn bijvoorbeeld juist ontspanningsoefeningen verwerkt. Psychologen
in Tilburg testen het spel vervolgens op
scholieren. De informatie kan de gebruiker dus door gerichte training helpen zijn
of haar gedrag te veranderen en zo zijn
eigen lichamelijke en psychische
klachten verhelpen. Een patiënt leert
bewust hoe hij of zij bepaalde lichaamsfuncties kan beïnvloeden.
Dat biofeedback een erg multidisciplinair
karakter heeft, bleek tijdens het dertiende
jaarcongres van de Biofeedback
Foundation of Europe dat van 24 tot en
met 28 februari werd gehouden aan de
TU/e. Cluitmans spreekt van een grote
belangstelling vanuit verschillende vakgebieden. “Het congres telde meer dan
200 bezoekers, uit 23 landen. Driekwart
daarvan was psycholoog of psychiater,
maar er waren ook fysiotherapeuten en
ingenieurs.”/

.

het meest efficiënt uitzendt en ontvangt.
“Vervolgens heb ik de werking van de
antenne-elementen gemeten met een
speciale meetopstelling”, zegt hij.
“Hiermee kon ik de bandbreedte en het
stralingspatroon van de kleine antennes
meten. Ook heb ik getest of dat richten
goed werkt door te simuleren dat
signalen later verstuurd worden bij de
ene antenne of de andere. En dat werkt.
Zo kun je dus een bundel richten.”
Dit antennesysteem is niet alleen
geschikt voor draadloze verbindingen van
je laptop met een basisstation, maar door
de grote bandbreedte van 1 tot 10 gigabit
per seconde ook voor het snel draadloos
downloaden van foto’s of video’s van je
camera naar je pc. Akkermans: “Als je
een camera of mobiel dicht bij je pc zet,
heb je maar een of twee kleine antennes
nodig en is die bundelvorming onnodig.”
Het onderzoek van Akkermans valt
binnen het project SiGi-Spot onder
leiding van dr.ir. Peter Smulders. Die
heeft vijftien jaar geleden onderzoek
gedaan naar de haalbaarheid van 60 GHz
radio. “Nu hebben we iets gemaakt wat in
de buurt komt van wat hij voor ogen had.
We hebben gezien dat het werkt. Een
collega binnen dit project, Yikun Yu, is
bijvoorbeeld bezig met het verbeteren van
de radiochip. “Want het kan altijd beter”,
aldus Akkermans./

.

Een klein luchtbelletje of een minieme
beschadiging van het isolatiemateriaal rond
een hoogspanningskabel volstaat om op die
plek een bliksemflits te veroorzaken. Een
klein bliksemflitsje weliswaar, maar deze
deelontlading is funest voor het isolatie materiaal. Het kan jaren duren, het kan ook in
enkele seconden gebeurd zijn, maar kapot
gaat het materiaal uiteindelijk zeker. Als op
tijd bekend is waar in de kabel een bescha diging ontstaat, kan het herstel plaatsvinden
voordat zich grote problemen voordoen.
Sinds enkele jaren is het mogelijk ‘online’
beschadigingen te traceren, dus zonder de
kabel zelf van het net te halen. Handig, want
het afschakelen van een hoogspan ningskabel kan ervoor zorgen dat een
woonwijk tijdelijk zonder spanning zit.
Het traceren gebeurt met behulp van
sensoren aan beide uiteinden van de kabel.
Als ergens in de kabel een deelontlading
plaatsvindt, dan loopt er een stroompje in
beide richtingen van de kabel. De snelheid
van het stroompje is bekend: ongeveer de
helft van de lichtsnelheid. Aan de hand van
de tijd waarop het stroompje arriveert bij elk
van de twee sensoren, is dus vast te stellen
waar de deelontlading plaatsvindt.
Wat nu, als het stroompje een transformatie huisje of een groter onderstation passeert?
Wat gebeurt er met het signaal, terwijl het
zich voortbeweegt over het kabelnetwerk, via
allerlei vertakkingen en transformators, waar
het een andere weerstand ondervindt? Tot
voor kort bestond er nog geen model dat dit
goed beschrijft. Bart Simons, student
Elektrotechniek, heeft zich de afgelopen
maanden over het probleem gebogen. Hij
deed dat in samenwerking met het KEMA, het

Arnhemse certificatie- en onderzoeksin stituut op het gebied van elektriciteit. “Met
metingen hebben we een onderstation he lemaal binnenstebuiten gekeerd”, vertelt
Simons. “We hebben gemeten hoe een zelf geïnjecteerd pulsje zich verdeelt over de af takkingen in een onderstation. Bij elke af takking verandert het signaal. Uiteindelijk
kan het zo zwak worden dat het niet meer
meetbaar is.” Op grond van alle metingen
maakte Simons een model dat de verandering
van het stroompje beschrijft in het onder station. Met behulp van het model is het
mogelijk om het stroompje te herkennen en
de locatie van de deelontlading te herleiden.
“Het model lijkt redelijk goed te kloppen,
maar elk onderstation is anders. Voor een
ander onderstation zal het dus wel moeten
worden bijgesteld”, zegt Simons. “Gelukkig
is het model redelijk flexibel.”
Het afstudeerproject is niet slechts een her sentraining: het model wordt zeker ingezet.
Dat was ook de insteek van Simons. “Het was
een behoorlijk praktische opdracht, daar heb
ik bewust voor gekozen. Door mijn hbo-ach tergrond ben ik praktisch ingesteld.”
Zijn studieverloop verraadt dat Simons zowel
een laatbloeier is, als een doorzetter. Na de
basisschool ging hij naar de vbo/mavo, hij
volgde een mbo-opleiding, studeerde verder
aan de hts en verdiepte zich tenslotte aan de
universiteit. Nu vindt hij het welletjes. Op de
vraag wat hij na zijn afstuderen gaat doen,
antwoordt hij vastberaden: “Werken! Daar is
het nu onderhand wel tijd voor.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoeksnieuws
Massa zit in een klein hoekje
Het Higgs-boson, het deeltje dat de bron zou zijn van alle massa, is waarschijnlijk
minder zwaar dan gedacht, zo blijkt uit de nieuwste resultaten van de Amerikaanse
Tevatron-versneller, de concurrent van Large Hadron Collider (LHC) in Genève. Dat zou
het voor LHC wel eens lastiger kunnen maken dan voorzien om het Higgs-boson te
vinden.
De massa van het Higgs-boson ligt volgens de voorspellingen tussen 114 en 185
GeV/c2 (203 en 330 x 10-27 kg). Uit een analyse van alle meetresultaten van Tevatron
vanaf 2001 concluderen de Amerikaanse onderzoekers nu dat deze massa niet tussen
160 en 170 GeV/c2 ligt. Mocht het Higgs inderdaad een relatief lage massa hebben,
dan wordt het nog een hele klus om dit deeltjes op te sporen uit de berg brokstukken
(andere elementaire deeltjes) die voortkomen uit botsingen bij lage energie. LHC zou
dan geen profijt hebben van het feit dat de versneller protonen tot vijf maal hogere
energie kan opzwepen dan Tevatron. Als de massa van het Higgs toch tegen de
bovengrens van de voorspellingen aanligt, kan LHC dit daarentegen zonder
concurrentie van de minder krachtige Amerikaanse versneller aantonen. Bovendien
komen er bij hogere energieën minder brokstukken vrij die het zicht op het Higgsboson kunnen belemmeren.
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Pi-dag valt
samen met de
verjaardag van Albert
Einstein.

V
g
d
b
k

Er is ook een alternatieve pi -dag, de

h

pi -benaderingsdag: op 22 juli (22/7).

e
p

De Britse autist-schrijver Daniel Tammet
dreunde in
2004 op pidag meer

d

Weetjes o

dan twintigduizend decimalen van pi uit zijn
hoofd op, dat kostte hem ruim vijf uur.

m
o
q

Dat is slechts het Europees record: het
wereldrecord (goedgekeurd door het
Guinness Book of Records) staat op
naam van de Chinese student Lu
Chao, die in ruim 24 uur
67.890 decimalen wist
op te zeggen.

2
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To pi or not to pi
Pi/Tom Jeltes
Het getal pi (ongeveer 3,14) heeft voor met name wis- en
natuurkundigen een haast mythische status. Echte nerds
sloegen Valentijnsdag daarom over en vierden afgelopen
zaterdag internationale pi-dag. Op 14 maart, 3/14 in de
Amerikaanse notatie. De gekte begon in 1987 in Amerika en
lijkt te zijn nu naar Nederland overgewaaid.
Een ode aan een bijzonder getal.
De mens weet al zeker vier millennia dat
de verhouding tussen de diameter en de
omtrek van een willekeurige cirkel
constant is. Deze bijzondere constante,
tegenwoordig pi genoemd, is net iets
groter dan drie. Dat is met een eenvoudig
meetlint te achterhalen. De zoektocht
naar de exacte waarde bleek echter tevergeefs: het getal blijkt irrationaal: het is
niet uit te drukken als breuk of met een
eindig aantal decimalen. Dat heeft een
aantal briljante wiskundigen er echter
niet van weerhouden om een belangrijk
deel van hun leven aan de zoektocht naar
de waarde van pi te wijden. Een overzicht.

Verdedigers van de onfeilbaarheid van de
Bijbel verklaren deze onvolkomenheid
wel door aan te nemen dat het bij de
genoemde middellijn om de buitenmaat
gaat, terwijl de omtrek van binnen
gemeten zou zijn, wat een verhouding
kleiner dan pi oplevert.
Al minstens duizend jaar eerder gebruikten de Babyloniërs voor pi de waarde 25/8
(= 3,125), een veel betere benadering dan
die uit de Bijbel. Ook de oude Egyptenaren hadden hun eigen waarde
(256/81 = 3,16) en in de klassieke Indiase
tekst Shatapatha Brahmana is pi gelijk
aan 339/108 = 3,139.

Uit de volgende passage uit de Bijbel
(geschat op 600 voor Christus) lijkt
af te leiden dat men in het Bijbelse Israël
pi gelijk stelde aan 3:

Archimedes

‘Hij liet ook de Zee maken, een bekken van
gegoten brons, vijf el hoog, met een middellijn
van tien el en een omtrek van dertig el.’
(2 Kronieken 4:2)

De meeste van deze waarden van pi
zijn waarschijnlijk door nauwkeurige
metingen verkregen. De eerste theoretische berekening lijkt die van Archimedes te zijn, uit de derde eeuw voor
Christus. Bijzonder is dat hij geen exacte
waarde pretendeert te geven, maar
aangeeft dat pi ergens tussen 223/71 en

Een inzending van de pi-fotowedstrijd: van klas 2 van het Maerlant-Lyceum in Den Haag.

over pi

Emeritus hoogleraar
wiskunde prof.dr.ir. Jan de
Graaf raakt niet uitgesproken
als hem naar de betekenis van pi
wordt gevraagd. Hij betrekt al snel ook

tot een goed resultaat leiden, maar de
Duits-Nederlandse wiskundige Ludolph
van Ceulen (de eerste wiskundehoogleraar in Leiden) wachtte daar niet op en
gebruikte Archimedes’ geometrische
methode om 35 decimalen te berekenen.
Deze door noeste arbeid verworven
getallen waren hem zo dierbaar dat hij ze
in 1610 op zijn graf liet aanbrengen.

Decimalen van pi

In 1873 voltooide de Engelsman Shanks
een berekening van 707 decimalen.
Hierbij viel op dat er relatief weinig
zevens voorkwamen in het laatste deel
van het getal. Pas in 1945 bleek dat
Shanks na de 527ste plek een rekenfout
had gemaakt zodat alle getallen die hij
hierna uitrekende fout waren. Loos alarm
dus: met computers is pi inmiddels tot op
een biljoen (duizend miljard) decimalen
berekend en tot dusverre blijkt de reeks
volledig random, er is geen enkel patroon
in te ontdekken. En dat draagt alleen
maar bij aan de magie./

Vanaf de zeventiende eeuw werden in
Europa formules opgesteld waarmee pi
met grote nauwkeurigheid kan worden
berekend, mits je bereid bent om heel
veel termen van een reeks uit te rekenen
en bij elkaar op te tellen. Een bekend
voorbeeld (dat overigens al rond 1400 in
India bekend was):
pi = 4/1 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + 4/9 et cetera
Bij deze Gregory-Leibnitzformule heb je
echter meer dan driehonderd termen
nodig om pi tot op twee decimalen nauwkeurig te berekenen. Later zijn er complexere reeksen gevonden die veel sneller

.

Pi -dag
De internationale pi-dag kent zijn
oorsprong in Amerika. In het San
Francisco Exploratorium om precies te
zijn. In 1987 bedacht de natuurkundige
Larry Shaw daar dat het getal pi een
jaarlijks ludiek en quasi-religieus
ritueel verdiende. Vandaar dat sindsdien elk jaar in de derde maand, op de
veertiende dag, pi-dag wordt gevierd.

Pi aan de TU/e
De liefde voor pi (en zijn broertje e, het
grondtal van de natuurlijke logaritme)
gaat diep bij Discrete Algebra en
Meetkunde. Ze zijn zelfs terug te vinden
in de koffiekamer. Promovendus ir. Jos in
’t Panhuis drukte met een collega koffieprijzen uit in combinaties van pi en e:
“We hadden bepaald dat de prijs van de
koffie in onze koffiekamer ergens tussen
de vijf en tien cent zou moeten liggen,
eigenlijk zo’n zeven cent. Maar dat
vonden we zo’n lullig bedrag dat we het
wat creatiever hebben aangepakt.
En we hebben meteen ook
Voor de bemaar formules bedacht voor
ginners: er zijn
het bier en de frisdrank.”
diverse ezelsbruggetjes
De groepsleden hoeven
bedacht om decimalen van pi te
niet per consumptie
kunnen onthouden. Het zijn verte betalen, en dat is
haaltjes waarin het aantal letters van
maar goed ook,
een woord staat voor een decimaal van
want zelfs de wispi. Wat dacht u van deze: ‘How I want a
kundigen zijn
drink, alcoholic of course, after the heavy
door de bijzonlectures
dere notatie af en
involving
toe de draad
quantum
kwijt. “Ik heb
mechanics, and if the lectures were boring
echt geen idee
or tiring, then any odd thinking was on
meer wat ik
quartic equations again’ (pi = 3.14159
betaal”, beweert
26535897932384626433832795).
aio Maxim
Hendriks.

22/7 ligt. De methode die Archimedes
gebruikte, is relatief eenvoudig, maar
bijzonder arbeidsintensief. Zeker in zijn
tijd: hij moest het doen zonder de hulp
van goniometrische functies (sinus,
cosinus en tangens).
Voor zijn berekening maakte Archimedes
gebruik van het feit dat pi gelijk is aan de
oppervlakte van een cirkelschijf met een
diameter van 2. Die oppervlakte is uiteraard groter dan die van een vierkant dat in
de cirkel past, en kleiner dan die van een
vierkant die op zijn beurt om de cirkel
heen past. Deze benadering kan worden
uitgebreid naar steeds complexere veelhoeken, waardoor de werkelijke waarde
van pi steeds dichter wordt benaderd.
Archimedes zelf vond het wel genoeg
geweest bij de 96-hoek (goed tot op twee
cijfers na de komma), maar zijn
Perzische navolger al-Kashi bereikte rond
1430 een nauwkeurigheid van veertien
cijfers. Met de resultaten van al-Kashi
treden we ook binnen in de wondere
wereld van de ‘decimalen van pi ’.

alle andere getallen in zijn verhaal. “Pi is
zeker een bijzonder getal, hoewel niet zo
belangrijk als het getal e, als je het mij
vraagt. Dat getal speelt namelijk een rol
bij het berekenen van samengestelde
interest. Pi is net als e een irrationaal
getal: dat betekent dat je het niet kunt
schrijven als een breuk van twee gehele
getallen, en het is ook nog eens niet-algebraïsch. Dat wil zeggen dat het geen oplossing is van een n-degraads vergelijking
met gehele coëfficiënten. Daarmee is het
getal transcendent.”
In de loop van zijn betoog herinnert De
Graaf zich een anekdote over pi: “Mijn
vader, die bij de spoorwegen werkte,
volgde daar van tijd tot tijd avondcursussen. Op een dag kwam hij thuis met
het verhaal dat pi gelijk was aan 22/7. Dat
is ongetwijfeld nauwkeurig genoeg voor
alle toepassingen bij de spoorwegen,
maar toen ik het navroeg bij mijn onderwijzer -ik was elf- vertelde die dat dat niet
helemaal klopte. Daar heb ik nog flink
ruzie over gehad met mijn vader.”/

.

De pi-aanbidders lopen op pi-dag in een
cirkel rond een heilige representatie van
pi en nemen toepasselijk voedsel tot zich:
alles waarin het woord pi te ontdekken
valt, zoals pizza, ananas (pineappel) en
taarten (pies). Ook het maken van kralenkettingen waarbij elke kleur kraal voor
een getal staat (uiteraard in de volgorde
van de decimalen van pi) hoort bij de
festiviteiten. Om 1:59 ’s middags komt
de ceremonie tot een hoogtepunt
(pi = 3,14159).
Tegenwoordig wordt pi-dag op diverse
plekken in Amerika en daarbuiten
gevierd, maar nog nauwelijks in Nederland. Onze concurrenten in Delft vormen
hierin een gunstige uitzondering. Dit jaar
schreef de TU Delft dit jaar een wedstrijd
uit voor de beste lofzang op pi in 159(!)
tekens, en er werd daar vorig jaar ook een
pi-pie gegeten op 14 maart.
Voor de Amsterdamse natuurkundige
Hans Wisbrun was dit niet voldoende.
Hij ontketende daarom via zijn weblog
een initiatief om pi-dag meer bekendheid
te geven in Nederland. Onderdeel hiervan
was een fotowedstrijd, waarvoor je een
foto moest maken van een groep mensen
in de vorm van pi.
Wisbrun vergaarde eerder al enige

De inzending voor de door Hans Wisbrun
uitgeschreven fotowedstrijd van dr. Benne de
Weger van de TU/e.

bekendheid als de bedenker van de chocolade-pi. Hij laat in een reactie weten erg
tevreden te zijn over de media-aandacht
die zijn actie heeft losgemaakt. De fotowedstrijd was volgens hem ook een
succes: “We hebben zo’n veertig inzendingen binnengekregen, maar opvallend
weinig vanuit de academische wereld. En
ik houd nog wel altijd pleidooien voor de
creativiteit van wetenschappers. Ik had
niet verwacht dat een groep hoogleraren
in toga in pi-formatie aan parachutes uit
een vliegtuig zou springen, maar dit valt
me toch wel tegen.” De enige academische bijdrage kwam van TU/e’er dr.
Benne de Weger, die pi uitbeelde in legopoppetjes. Wisbrun zegt te hopen dat zijn
initiatief volgend jaar wordt voortgezet.
“Ik heb er dit jaar een flinke stoot aan
gegeven, maar ik trek me nu wat terug: ik
wil niet uitgroeien tot ‘mister pi’”./

.
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Algemeen
Educational training/DPO
Workshop Voice training

Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presentation? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that case
you might want to participate in the
workshop Voice training. The workshop
aims at improving the use of your voice
in lectures, presentations and instructions, and at the prevention of a strained
voice. During the workshop a teacher of
speech therapy will give you information
and a lot of exercises to work on. Your
performance is recorded on camera. You
will be given advice based on that recording. This course is also a part of the
TU/e BKO training program. The workshop consists of two sessions that will
take place on Monday, April 20th from
13.30 - 16.00 hours and on Monday, May
18th from 13.30 - 16.30 hours. In
between you’re supposed to work on
exercises.
For more information please contact
Willem van Hoorn (phone 4237).
Enrolment: By Internet
(http://www.tue.nl/course_information/),
by email (cursus.dpo@tue.nl) or phone
(2520).

23 maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de
Blauwe zaal van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Health
Building Services for the 21st Century’.
Franchimon promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotoren zijn prof.dr.
J.E.M.H. van Bronswijk en prof.dr. D.G.
Bouwhuis.

Faculteiten
ST/BMT/TN/W&I
Master course

This semester the master course
Microfluidics: Dynamics of Mixing is
running again. Please subscribe to
Studyweb in order to participate. Because
of the high level of interactivity the
number of students is limited to 25. The
course deals with both the dynamics and
fluid mechanics aspects of distributive
mixing in detail and is of interest for
students from Chemical, Mechanical and
Biomedical Engineering as well as
Physics and Mathematics.

Studentenleven
T!NT

Mensen
Intreerede
Prof.dr. K.P.E. Gravemeijer houdt op vrijdag 20 maart zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe zaal van
het Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Leren voor later’. Gravemeijer is werkzaam bij de Eindhoven School of
Education (ESoE).

Promotie
Ir. F. Franchimon verdedigt op maandag

Pasta en Passie, dinsdag 7 april
Elke maand houdt T!NT op de eerste
dinsdag van de maand een avond met
een aanstekelijke film over mensen die
volledig voor hun passie gaan. Heb je
een passie voor muziek en dans, voor
Argentinië en Parijs, kom dan kijken
naar: Tangos. El Exilo de Gardel van
Fernando Solanas.
Een groep Argentijnse ballingen in Parijs
heeft te kampen met heimwee, nostalgie,
problemen van nationale identiteit en het
aan elkaar knopen van de eindjes. Ze
besluiten een tangoballetvoorstelling te

creëren geïnspireerd door de herinnering
aan en de muziek van Carlos Gardel, de
legendarische Argentijnse tangoster.
Dinsdag 7 april, 18.30 uur pasta, 20.00
uur film. Locatie: café T!NT, studentencentrum De Bunker. Graag opgeven via:
www.tue.nl/tint of tint@tue.nl.

Mosaic

Lezing interculturele
communicatie

Telefoonnummer: 040-247 2152
De deadline voor aanmelding is woensdag 8 april.
Er kunnen maximaal 174 personen aan
deze activiteit deelnemen. Ook voor deze
activiteit geldt: vol = vol!
Voor meer informatie zie het activiteitenboekje van de PV of bezoek onze website: http://pvweb.campus.tue.nl/

IEEE

Op woensdag 25 maart spreekt drs. Jan
Verhoeven van het bureau van Inter
Etnisch Management over interculturele
communicatie. Mosaic, de multiculturele
studentenvereniging van de TU/e, organiseert deze lezing als onderdeel van een
serie over interculturaliteit. De vorige bijeenkomst eind februari met drs. Cor
Verhoeven ging over cultuurshock en
cultuurverschillen. De lezing van 25
maart over interculturele communicatie
vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in
Auditorium 14. (Meer info over Mosaic:
www.stud.tue.nl/~mosaic/)

Diversen
Personeelsvereniging TU/e
Bezoek Moviepark

Op 28 april brengt de personeelsvereniging van de TU/e in het kader van de
familiedag een bezoek aan Moviepark in
Duitsland. Vertrek om 08.00 uur vanaf
de 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
inschrijfburo PVOC. De openingstijden
zijn: dinsdag, woensdag en donderdag
van 12.30 tot 13.30 uur.

Automotive Engineering
Symposium 2009
On Monday April 6th, students from
IEEE Student Branch Eindhoven
together with staff members from the
Department of Electrical Engineering at
the Eindhoven University of Technology
organize a symposium on Automotive
Engineering. The objective is to promote
automotive research at the university and
in the surrounding region, and to bring
together the industry and academic
society.
Some of the major topics are: hybride
versus completely electrical propulsion
systems and adaptations to the infrastructure needed for these solutions. For
the lectures experts from both the industry and acadamic society have been commissioned. Also the latest technology will
be shown to the public via demonstrations.
The 2009 IEEE Automotive Symposium
will be of interest to those involved in
many areas of work, for instance:
Automotive, Electrical and Mechanical
engineering, Traffic planning,
Environmental policy, etc. and will be
held in the Auditorium at the Eindhoven
University of Technology. More information and registration:
www.ieee.tue.nl/symposium

Aeolus

Zeilers gezocht!

Zeilstichting Aeolus bezorg je als vrijwilliger jongeren die normaal niet op vakantie kunnen de week van hun leven! Kijk
op : www.meerdanzeilen.nl

Vacatures
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).
Full Professor Micro-manufacturing
(V35.412), department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 23 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.904 t/m 7.142 euro).
Full Professor Engineering
Thermodynamics for Energy Systems
(V35.429), department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 23 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.904 t/m 7.142 euro).
Medewerk(st)er frontoffice (V28.028),
Onderwijs en Studenten Servicecentrum,
(0,8 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 5 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1.633 t/m 2.324
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.

Wil jij méér dan zeilen alleen? Bij

(Advertenties)

‘Wie sponsort
mijn hart?’
Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, helpt kinderen en
jongeren met een ziek hart langer en gelukkiger te leven. Daarnaast zijn
we er ook voor kinderen en jongeren zonder aangeboren hartafwijking.
VOORKOMEN ÉN GENEZEN
Jump ﬁnanciert onderzoek naar de gevolgen van aangeboren hartafwijkingen en draagt bij aan
betere zorg en kwaliteit van leven. Voor kinderen en hun ouders. Bovendien laten we kinderen
en jongeren met een gezond hart zien hoe ze dat zo kunnen houden.
Ieder kind verdient een
eerlijke kans op gezondheid,
geluk en grote dromen.
Word daarom nu donateur.

Giro 5514 | t.n.v. Jump in Den Haag | www.heartjump.nl | info@heartjump.nl

Cursor 19 maart 2009
English page /11
Feedback on the English page

In short

“We’re not interested in the international community only”

Workshop
Mosaic

A panel group of international PhD’s, Postdocs
and exchange master
students was invited last
Thursday to talk about
Cursor and especially the
English page. What
would they like to read in
Cursor? And how can
Cursor meet the interests
of the international community? “You want to
know what is happening
here, because you live
here”, says Prashant
Agrawal, Postdoc at
Biomedical Engineering.
“I miss the news on the
front page of Cursor.”
Agrawal suggests to have
the headlines or summaries of the news on the
front page or in the rest of
Cursor in English in the
paper or on the Internet.
“In this way I’m able to
discuss the news with my
colleagues. Now I often
don’t have a clue what it is
about. If you put some
headlines in English that
would be a start.”
Dragan Kostic´, Assistant
Professor
Robotics,
remembers as well that he
couldn’t understand the
front page news of Cursor,
when he arrived here as a
PhD student eight years
ago. “Back then I was interested in news which had
to do with facilities in the

university, job prospects
and Dutch economy in
general. I was interested in
news which could have an
impact on my life at that
time.” Kostic´: “When I
was a PhD I learned from
Cursor about the new rules
for knowledge immigrants. That was important
news to me.” Agrawal: “I
had to learn from my colleagues that the Virus
Festival isn’t organized
anymore. It was in big
headlines on the Dutch
pages but never mentioned
on the English page.”
At this moment Kostic´ is
interested in the future of
the university and its
policy, for example. How
will TU/e develop? “But
I’m pretty sure”, he says,

Nicole Ronald, a student news, successes
PhD student at and failures of people at the
university. Agrawal: “I
Architecture,
Building
and would like to read about
Planning, admits competitions and not find
she doesn’t read out afterwards.” Yang
the English page. Yang, a PhD in Electronic
“I read Dutch Engineering, is interested
well enough to in chances and opporturead the Dutch nities in general. Kostic´
part of Cursor. I stresses: “When I open
get the headlines Cursor during lunch it is
and I read the for relaxation. Therefore
website Shift040 priority should be on
as well.” When cultural and social events,
she did read the but at the same time I
Photo: Bart van Overbeeke
English
page would like to be informed
before, she was about the technological deannoyed
that velopments.”
“that it is not a topic of in- every week an internaterest for an international tional person was inter- Han Konings, chief editor
Master student. The per- viewed. “I would like to of Cursor, thinks the panel
manent staff who has an in- read on Dutch people too. meeting was very inforternational background is We never see their stories mative: “The quick wins
supposed to understand on the English page, only could be to translate the
Dutch. So If you have on the Dutch pages. We’re leads into English, to add
limited space and budget to not interested in the inter- an Agenda in English and
publish news in English national community only.” to put extra information on
the website.”
you should aim at internaThe overall conclusion of
tional Master students and Topics
temporary staff, like PhD’s What are topics the panel the feedback panel was that
and Postdocs. Willem van members would like to international students and
Hoorn, from DPO and re- read about? They mention staff shouldn’t be set apart
events
in from the Dutch in Cursor
sponsible for Internatio- cultural
nalization, produces some Eindhoven, hot places in as ‘we share the same
university
and interests’./
statistics: “We have 350 to town,
400 international Master
students,
600
PhD
Contribute to Cursor?
students and roughly 100
Would you like to contribute to Cursor on paper or on internet
Postdocs. And of course
yourself? Would you like to write a column or do you have an
international employees
announcement to make, please contact one of the editors
with
a
permanent
(engcursor@tue.nl).
contract.”

.

How spicy is Eindhoven?
Does it make your mouth
water when you think of
mixtures of hot peppers,
coriander, cardamom and
turmeric? Where can you
go then in Eindhoven, a
city where restaurants
and eateries serve
mostly ‘bland’ food?
“If you think of spicy food,
Indian cuisine is so
delicious and dominant.
The spices are so strong,
they blow your mouth”,
says Taci Ozturk, a Master
exchange
student
of
Chemical
Engineering
from Turkey. “If you eat
something from another
cuisine, after an Indian
dish, you feel emptiness in
your mouth.” Ozturk puts
himself on the ‘spicy scale’
between 2 and 3 as he loves
food which is a bit spicy, to
very spicy. “My favorite is
Mediterranean
cuisines
which are full of mint,
thyme and the smell of
olive oil, and my favorite
dish consists of different
Meze. I haven’t tried an
Indian
restaurant
in
Eindhoven yet, but ‘A touch
of India’ near the junction
of
Hertogstraat
and
Geldropseweg looks nice.”
Irwan Sampurna, a TU/e
alumnus, who likes to eat
very spicy, tried this restaurant and thinks it’s a
good option. “For some
meals they even indicate

‘mild’, ‘medium’, and ‘hot’.
The last one is just hot!”,
states Sampurna. He
prefers the medium one,
where he can ‘also taste the
other Indian spices’. He
also advises to try the chili
paste, ‘sambal’, at Sang
Fung, a Chinese restaurant
at Hoogstraat near the
Edenstraat. “It will blow
your head.” Combine it
with their fried rice special,
is his recommendation.
Sampurna: “Note that they
have two kinds of sambal if
you eat there, only one of
them is hot. For spicy taste
but not hot, an option is
Sala Thai, a slightly cozy
and expensive Thai restaurant at Ploegstraat. The
Asian spices are very rich
in most of their dishes”,
Sampurna judges.
Vaibhah Malhotra who is
from Agra in India, the city
of the Taj Mahal, works at
the High Tech Campus. He
generally prepares his own
food, but he can’t cook that
spicy, “as my roommates
eat bland food only”. He
knows of one Taj-Mahal
restaurant
at
the
Geldropseweg
which
serves spicy Indian food,
like Hyderabadi Biryani,
Sambhar, Rasam and
Chicken tikka masala.
Ruben Rajagopalan, who
works at the High Tech
Campus, places himself
high on the spicy scale.

Photo: Bart van Overbeeke

“Perhaps not a big surprise
coming from an Indian,
although back home,
people from different provinces and states actually
can handle higher intensities of spiciness. As far as
restaurants in Eindhoven
go, Rajagopalan would
suggest the simple and
authentic Wok-take-aways
like Wok-Paradijs and Soho
and other Asian restaurants like the New
Century Thai restaurant, or
Bangkok restaurant at
Kleine Berg. Rajagopalan:
“I generally try to avoid
Indian restaurants while
staying abroad, call it prejudice perhaps.”

Cook at home
Hong Phu prefers to cook
at home. He buys his spicy

ingredients for cooking his
favorite Thai dish Tom
Yum Cung, from the Asian
supermarket, Sin Wah at
Kleine Berg. Hong Phu,
who is a Master student of
Computer Science and
Engineering at TU/e, is
from Vietnam and loves
very, very spicy food.
Both Asif Jalaludeen, who
works on his thesis at the
High Tech Campus, and
Kundan Kumar, a PhD in
Mathematics
and
Computer Science, prefer
to make spicy dishes themselves as well. Or they like
to eat with friends who can
cook. They buy their spicy
ingredients at Omid in
Geldropseweg or Rohit on
Sint
Bonifaciuslaan.
Kumar: “My favorite dish is
Egg curry.”

Surprising is the spicy taste
of Gödze Tuzcu, a PhD in
Chemical Engineering at
TU/e, who is from Turkey.
Tuzcu loves enchiladas and
advises to eat them at
Popocatepetl at Keizersgracht.
Nsem Ukpong finally, who
studies Industrial Design,
comes up with the Ethiopian
restaurant
on
Schootsestraat. Ukpong,
from England, but born in
Nigeria, thinks his favorite
dish is pepper soup. “It’s a
stew made from goat meat
and is quite spicy but can
also be not spicy. It’s
delish!”/

.

See www.tue.nl/cursor for the
addresses mentioned in this
article.

On Wednesday March 25
drs. Jan Verhoeven, from
the bureau of Inter Ethnic
Management, will conduct
a workshop in English
about exclusion and
(im)possibilities of adaptation. Mosaic, the multicultural student association of TU/e, is organizing
this lecture as part of a
series on intercultural
matters. The previous
meeting, which took place
at the end of February
with drs. Cor Verhoeven,
dealt with culture shock
and cultural differences.
The lecture of March 25 on
intercultural communication will take place from
15.30 to 17.00 hours in
hall 14 of the Auditorium.

Festival
Cross-linx
in Eindhoven

On Friday March 20 the
Cross-linx festival will be
held at various locations in
Eindhoven. It is described
as a pas de deux between
pop and classical music.
This year’s theme will be
film(ic) music. The
locations are Muziekcentrum Frits Philips (one
of the organizers), de
Effenaar and Markt. The
line-up consists of
Michael Nyman, Zita
Swoon, Jacob Ter
Veldhuis: TVBOX1, Air
Sensible and Music
Mining. One of the
drawers is the Antwerp
band Zita Swoon. This
band brings wayward but
scintillating songs. The
Belgians have experience
with film music and
feature among the credits
of the film Sunrise. Apart
from the music center
there will be a special
mini-cinema in Markt
square in Eindhoven.
There percussionist
Arnold Marinissen,
Leonard Lowe and Blake
e/e/e will all in their own
particular idiom provide
accompanying music for
film images. As will You
Echo, from Bouwkundealumnus Frans van Gastel.
He has just finished his
film ‘The Hills’. A ‘despondent musical narrative
picture’ supported by four
of his own compositions,
two of which were
composed in collaboration
with the Chinese singersongwriter Zhuoling Wu.
Muziekcentrum Frits
Philips, Friday 20 March
at 20.15 hours, admission
25 euros. The minicinema is free. De
Effenaar is giving away
5 x 2 tickets. Anyone interested can mail to
winnen@effenaar.nl. The
winners will be announced on Friday 20
March around 15.00
hours. More information
on www.cross-linx.nl.
The English Page is
written by Norbine Schalij
and Ingrid Magilsen. They
can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Nieuwe funderingsbalk voor
sneller en goedkoper bouwen
B-Smart/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke
Het heet een conservatieve sector te zijn, de
bouw. Toch zien twee afgestudeerden van de
faculteit Bouwkunde er goede kansen. Met een
innovatieve funderingsbalk gaan ir. Joost
Huijgen (25) en ir. Gijs Schalkwijk (27) op zoek
naar een partner die toegang heeft tot de markt.
Het bedrijf: B-Invented. De innovatie:
B-Smart, funderingsmallen die veel sneller en
gemakkelijker kunnen worden gelegd.

Het onderzoek naar de nieuwe
funderingsbalk begint bij de
huidige opleidingsdirecteur van
de faculteit Bouwkunde dr.ir.
Faas Moonen. Hij heeft ongeveer tien jaar geleden een
methode bedacht om funderingsbalken goedkoper en makkelijker te produceren en
plaatsen. In de jaren erna ontwikkelen afstudeerders het idee
verder door. Twee jaar geleden
kwamen Huijgen en Schalkwijk
ermee in aanraking. Ze volgden
het vak Ondernemerschap van
hoogleraar Leo Verhoef en
schreven een ondernemingsplan
voor de funderingsbalk. “We zijn
gaan praten met mensen in de
bouw en die bleken stuk voor
stuk enthousiast”, vertelt
Huijgen, bouwtechnisch ontwerper. Zijn compagnon is constructief ontwerper. Nadat ze het
vak hadden afgerond, leek het
idee té kansrijk om te laten
liggen. Ze maakten er hun afstudeeronderzoek van en er
volgden tal van onderzoeken die
allemaal aantonen dat hun technologie uitvoerbaar is en dat het
voor bouwers veel voordelen oplevert.

Bewerkelijk proces
Bij de bouw van bijvoorbeeld een
woonhuis gaan heipalen de
grond in tot deze op een draagkrachtige laag stuiten, meestal
op een diepte van ruim tien
meter. Op deze palen rust de
funderingsbalk met daarop de
vloer. De balk ligt op een diepte
van tachtig centimeter. De funderingsbalk is een betonnen
balk met wapeningsstaal erin
voor de versteviging. Het wordt
meestal op de bouwplaats
gemaakt door schotten te
plaatsen (van hout, metaal of
piepschuim), daarin het staal te
vlechten en als laatste er het
beton in te storten. Dit is een
bewerkelijk proces, wat langt
duurt. Er komen ook veel
krachten vrij, wanneer het beton
wordt gestort van een hoogte van
enkele meters. Al met al zijn er
zo’n twintig stappen nodig om
een traditionele fundering te
realiseren. Bij huidige EPS
(piepschuim)-systemen zijn het
er iets minder. Deze manier van
funderen heeft veel nadelen.
Huijgen: “Wanneer je twintig
bewerkingen laat uitvoeren door

verschillende partijen, loop je
grote risico’s. De bedrijven
moeten vaak op elkaar wachten,
je weet niet welke kwaliteit men
levert. Je weet niet wie een fout
heeft gemaakt wanneer er problemen ontstaan. Ook moet het
weer meewerken omdat er niet
altijd gebouwd kan worden.
Kortom: er zijn veel onzekerheden.” Dit alles maakt dat het
nu een week tot anderhalve week
duurt om een funderingsbalk te
realiseren.

Elementen
“Wij maken van die twintig
stappen op de bouwplaats vier of
vijf bewerkingen”, stelt de jonge
ondernemer. “De rest doen we
in de fabriek, waar we industrieel de elementen maken die we
op de bouwplaats alleen nog
maar hoeven te koppelen.”
B-Invented legt de fundering
daarmee een stuk sneller: “Wij
kunnen het in een halve dag.”
Hier zullen veel bouwers erg blij
mee zijn. Vaklui, zoals staalvlechters, worden schaars. Het is
dus niet vervelend wanneer je
die niet meer nodig hebt voor de
fundering. Er moet veel
gebouwd worden en dit duurt
meestal erg lang. Versnelling is
dus gewenst. Ook is de bouw
een kostbare zaak, wat tot gevolg
heeft dat bijvoorbeeld nieuwe
woningen voor starters op de
huizenmarkt vrijwel onbetaalbaar zijn. Met deze vinding
kunnen de kosten omlaag. “Op
al deze vraagstukken geven wij
dus een antwoord.”
B-Invented heeft een proces
vormgeven om op de bouwplaats
zo snel mogelijk de funderingsbalk te assembleren. Op de
bouwkavel is aangegeven waar
de hoeken van de woning
komen. Er komt van de fabriek
een vrachtwagen met elementen
die op de heipalen worden
gelegd en op een eenvoudige
manier aan elkaar worden
gekoppeld. Vervolgens stort je er
beton bij om het geheel te
koppelen en de gewenste sterkte
te geven, en de funderingsbalk is
klaar. “Dat doen wij voor een
woning dus in een halve dag, dat
heeft onderzoek uitgewezen.”
De balk bestaat uit een buitenkant van EPS (de mal van piepschuim) en een kern van EPS.
Ertussen zit staal (zie foto). Deze

Gijs Schalkwijk (links) en Joost Huijgen.

mal kan in de fabriek zo lang
gemaakt worden als je wilt. De
restricties voor de lengte worden
gevormd door het transport en
handelbaarheid. Waarschijnlijk
is een balk van vijf meter nog
handelbaar, verwacht Huijgen.

Prijzen
De bv B-Invented is inmiddels
samen met de TU/e opgericht en
de vinding is zover ontwikkeld
dat het werkt. Nu is het dus tijd
om de markt te betreden, een
lastige klus. De bouw staat
bekend als een sector die niet
snel verandert, maar er is een
grote groep van bedrijven die
zeker innovatief bezig is, weet
Huijgen. “We gaan nu op zoek

naar een partner. Het zou goed
zijn wanneer deze kennis heeft
van de markt en toegang heeft
tot klanten. Wij zullen dan als
R&D-bedrijf samen met de
partner de productie van
B-Smart verzorgen.” Een steun
in de rug zijn de aanmoedigingsprijzen die B-Invented
heeft gekregen. In 2006 won het
tot twee keer toe de eerste prijs
bij New Venture, een wedstrijd
voor jonge ondernemers met
een innovatief idee. De eerste
prijs was voor de productomschrijving tijdens de eerste
ronde. In de tweede ronde werd
de eerste prijs behaald met een
haalbaarheidsonderzoek op
zowel technisch als commercieel

gebied. Ook heeft het bedrijf een
STW Valorisation Grant aangevraagd. Die is tweemaal toegekend. De eerste was 25.000
euro, de tweede zelfs 200.000
euro. Onlangs won het bedrijf de
Innovation Award 2009, een
prestigieuze onderscheiding
voor de meest in het oog
springende innovatie op het
gebied van duurzaamheid./

.
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Fotograferen als de ziekte

Zelfportret Mariëlle van Uitert

Mariëlle van Uitert is een fotografe die naar eigen zeggen
niet van grijze gebieden houdt.
Zowel fysiek als emotioneel.
Dat vertaalt zich in haar werk.
Ze laat de ziel zien van mensen
in een pijnlijke situatie. Het
levert zonderlinge beeldverhalen op en schrijnende
contrasten tussen goed en
slecht in Rwanda, Afghanistan,
Israël of Irak. Bepaald geen
grijze gebieden. Van Uitert
houdt dinsdag 24 maart een
lezing in het Auditorium.
Van Uitert had een volle baan bij
ArboNed en volgde tegelijkertijd
een opleiding als fotografe. Als
vanzelf bleven na haar studie de
opdrachten binnenstromen. Dus
op 1 januari 2008 ging ze verder
als zelfstandig freelance fotograaf. Om vervolgens in hoog
tempo hoogwaardige producties
en exposities af te leveren voor
onder meer NGO’s die in het
buitenland actief zijn. Amper
veertien maanden verder heeft
ze een respectabele reeks
stempels in haar paspoort en
een overweldigende staat van
dienst opgebouwd.
Haar ongelooflijke dadendrang
verklaart ze als ‘een ziekte’. In
dat geval zou je wensen dat de
aandoening ongeneeslijk is.

Want de foto’s van de 35-jarige
fotografe zijn een lust voor het
oog. Op een stijlvolle wijze leidt
ze de kijker door een stukgeslagen wereld waarin mensen
proberen te overleven. “Ik word
wel eens gevraagd waarom ik zo
nodig een oorlogsgebied in
moet. Dat is toch zo klote?
Misschien, maar je ziet ter
plekke heel scherp goed en
slecht. Ik focus op de kracht van
de mensen in die pijnlijke omstandigheden. Juist om hun
kracht te laten zien.”
Hoe slaagt ze erin om de lokale
bevolking, toch al gebukt onder
de ellende, zo gemakkelijk op
intieme wijze voor haar lens te
krijgen? “Het klinkt heel suf,
maar eigenlijk kost dat geen
enkele moeite. Ik houd écht van
mensen. Toon mijn respect en
maak een praatje met ze, ook al
spreken we elkanders taal niet.
Ik leg mijn intenties uit en ze
vertrouwen me. Ik zet ook geen
enkele foto in scène. De
verhalen van de mensen zijn
zoals ze zijn.”

Aanslag
De stormachtige loopbaan
voerde haar in Afghanistan
langs een diepe afgrond. Tijdens
een reportage werd een aanslag
op Van Uitert gepleegd en ont-

Moeder en dochter in Hebron bespreken de gevaarlijke situatie rondom hun huis. Ze zijn ingesloten door Israëlische militairen en
bezetters en hun families zijn uit de woningen om hen heen verjaagd. Hele dagen spenderen de vrouwen in dit huis met handwerken om hun hoofd leeg te maken. Het balkon is met ijzeren hekken omsloten om de stenen waarmee ze bekogeld worden tegen
te houden.

snapte ze met hulp van beveiligers op het nippertje aan de
dood. “Dat heeft me wel enkele
weken nachtmerries gekost,
maar geen impact gehad op
mijn manier van werken.”
Toch blijven de tragische gebeurtenissen onder de oppervlakte
aanwezig, geeft ze toe. “Vijf
Afghaanse vrouwen die ik heb
ontmoet, zijn vermoord. Dat
doet natuurlijk iets met je.
Tegelijkertijd ben ik op een
bepaalde manier trots dat ik hun
veerkracht aan de buitenwereld
kan tonen. Dat ik hun positieve
verhaal mag vertellen.”
Net terug van West-Hebron, ook

al zo’n ‘no-go area’ , bereidt Van
Uitert zich alweer voor op de
volgende expeditie: Irak. “Begin
april ga ik drie weken ‘embedded’ op pad met Amerikaanse
militairen.”
En daarna een adempauze? Een
periode van reflectie na alle turbulente maanden? Vergeet het
maar. Daarvoor vindt Van Uitert
het nog lang geen tijd. “Het is
een soort sneeuwbaleffect. Ik
publiceer meer en meer, mijn
naam raakt bekender en de opdrachten blijven maar komen.
Er liggen na Irak twee reportages op me te wachten in
Marokko en Nepal. Veel te mooi

om te laten liggen, toch?”
De fotografe heeft, zoals vele
vakgenoten, een opmerkelijke
eigenschap. Zelf voor de camera
poseren, vindt ze een drama. Ze
heeft een uitgesproken hekel
aan zelfportretten. Voor Cursor
wil ze voor deze ene keer een uitzondering maken. “Maar dan
wel klein afdrukken, hè?”
Waarvan akte./

.

Mariëlle van Uitert houdt dinsdag 24
maart op uitnodiging van studenten
film- en fotografievereniging Dekate
Mousa om 19.30 uur een lezing in zaal 13
van het Auditorium.
Meer informatie over haar werk:
www.paralleluniversum.nl.

Pop en klassiek verstrengeld in een pas de deux bij Cross-linx
Cross-linx is een buitenbeentje
in de festivalwereld. Maar wel
eentje dat muziekliefhebbers
na negen jaar nog steeds weet
te boeien met een curieuze pas
de deux tussen pop en
klassiek. Voor deze editie is
gekozen voor het thema
film(ische) muziek.

en het accordeonduo Renée
Bekkers en Pieternel Berkers
genaamd TOEAC. Met acht luidsprekers om zich heen, beleeft
het geblindeerde publiek hun
eigen filmbeelden. En wie zich
nog meer wil laten verrassen,
kan backstage korte concerten
van Music Mining verwachten.

De muzikale bruiloft is in vertrouwde handen van Muziekcentrum Frits Philips, Muziekcentrum Vredenburg en Podium
Twente in samenwerking met
poppodia Atak in Enschede,
Tivoli in Utrecht en de
Eindhovense Effenaar en
Temporary Art Center (TAC). Ze
zijn erin geslaagd een interessante line-up neer te zetten met
Michael Nyman, Zita Swoon,
Jacob Ter Veldhuis: TVBOX1, Air
Sensible en Music Mining.
Een van de publiekstrekkers is
de Antwerpse band Zita Swoon.
Het gezelschap, van wie enkele
muzikanten gerelateerd zijn aan
die andere band uit Antwerpen,
dEUS, levert eigenzinnige maar
oh zo sprankelende liedjes af.
De Belgen hebben ervaring met
filmmuziek en staan op de titelrol van de film Sunrise.
Voorman Stef Kamil Carlens en
zijn band toeren momenteel
door het land met de theatervoorstelling ‘Dancing with the
Sound Hobbyist’. Het optreden
met onconventionele instru-

You Echo

Publiekstrekker Zita Swoon.

menten en een danser is totaal
anders dan de fans gewend zijn.
Het onderstreept wederom het
hoge kameleongehalte van de
Belgische groep.
Carlens liet zich in een recent
interview ontvallen dat zijn
muziek in Nederland minder
aanvaard is. Maar hij gaat daar
heel goed mee om. “Ik geloof dat
elk publiek openstaat voor elke
soort muziek, als het maar goed
en met soul gespeeld wordt.”

De liedjesschrijver is zeker geen
doorsnee popartiest. Door zijn
muziek en door zijn ‘groene’
levensfilosofie. “In de zomer
probeer ik in Vlaanderen zoveel
mogelijk met de fiets naar optredens te gaan, een keer heb ik
zelfs honderdtwintig kilometer
gefietst. De rest van de band
vindt me totaal geschift.”
Zita Swoon heeft voor Cross-linx
een speciale set aangekondigd.
Het gaat dus niet om de eerder

genoemde theatervoorstelling!
Hoe de show eruit komt te zien,
blijft gissen, maar het optreden
zal ongetwijfeld het aanhoren en
aanschouwen waard zijn. Want
behalve muziek, komen ook
visuals aan bod. In dat opzicht is
het vooral uitkijken naar
TVBOX1 van Jacob Ter Veldhuis.
En een performance van Air
Sensible, samengesteld uit filmmuziekcomponisten Jeroen
Strijbosch en Rob van Rijswijk

Buiten het muziekcentrum om,
staat op de Markt in Eindhoven
een speciale minibioscoop. Daar
voorzien slagwerker Arnold
Marinissen, Leonard Lowe en
Blake e/e/e ieder op eigen wijze
filmbeelden van muziek. Dat
geldt ook voor You Echo, van
Bouwkunde-alumnus Frans van
Gastel. Hij heeft net zijn film
‘The Hills’ klaar. Een ‘droefgeestig muzikaal beeldverhaal’
ondersteund door vier eigen
muziekstukken, waarvan er twee
zijn gecomponeerd in samenwerking met de Chinese singersongwriter Zhuoling Wu./

.

Muziekcentrum Frits Philips, vrijdag 20
maart om 20.15 uur, toegang 25 euro. De
minibioscoop is gratis.
De Effenaar geeft 5 x 2 kaarten weg.
Belangstellenden kunnen mailen naar
winnen@effenaar.nl. De winnaars
worden vrijdag 20 maart rond 15.00 uur
bekendgemaakt.
Meer informatie op www.cross-linx.nl.
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‘Podium vol met vrouwen’

Alle studenten krijgen
zogenoemde jokerjaren,
waarmee ze het afbetalen
van hun studieschuld in
totaal vijf jaar kunnen
uitstellen.

Agenda
Vanaf deze week in Cursor:
de agenda van studenten website shift040.
Kijk voor meer info op
www.shift040.nl.

Eerst zouden alleen studenten die onder het
nieuwe leenstelsel vallen,
recht krijgen op aflosvrije
jaren. In een brief aan de
Kamer laat Onderwijsminister Ronald Plasterk
weten dat ook studenten
die al een lening hebben of

19 maart 16.30 - 19.00
Hollandsche Borrel
Organisator: GEWIS
Doelgroep: Studenten
20 maart 20.00 - 22.30
Concert Vokollage
in de Cathrien
Organisator: ESMG Quadrivium
Doelgroep: Iedereen
21 maart 10.00 - 17.00
Creatief leiding geven:
Een dag psychodrama
Organisator: Tint
Doelgroep: Studenten
21 maart 11.00 - 20.00
Nederlands Kampioenschap
Beleidsdebatteren
Organisator: Algemene
Studenten Vereniging SSRE
Doelgroep: Alle studenten
23 maart 20.00 - 23.30
Interne Competitie
Don Quishoot
Organisator: E.S.H.V.
Don Quishoot
Doelgroep: Levensgenieters
24 maart 19.30 - 23.30
Lezing Fotografe in
oorlogsgebied.
Organisator: E.S.F.F.
Dekate Mousa
Doelgroep: Iedereen
25 maart 17.00 - 18.00
Dommelloop
Organisator: ESSF
Doelgroep: Hardlopers
27 maart - 28 maart
18.00 - 17.30
Enneagram voor teamworkers
Organisator: Tint
Doelgroep: Studenten

Iedereen mag studieschuld uitstellen
deze reeds afbetalen, recht
krijgen op jokerjaren. Ze
kunnen vanaf 1 januari
2012 worden ingezet.
De nieuwe regeling komt
er op verzoek van kamerlid
Jasper van Dijk. De SP’er
had de minister vorige
week gevraagd het voor alle
studenten mogelijk te
maken aflosvrije jaren in te
lassen. Dat voorstel neemt
de minister nu mee in de
nieuwe wet op studiefinanciering. (HOP)/

.

Rondje om de Dommel
Foto: Bart van Overbeeke
“Bijna de helft van de bezoekers was vrouw.
Op een gegeven moment stond een podium
vol met dansende vrouwen, erg leuk!” Peter
Nijhuis van het dispuut Abiogenesis van het
Eindhovens Studenten Corps geniet na van
het door het dispuut georganiseerde
Bluemingdale.
Het feest -dat volgens Nijhuis op het hoogte punt zo’n zeshonderd bezoekers trok- werd
vrijdag 13 maart in De Bunker gehouden.

“We waren ons er lang niet bewust van dat
het feest op vrijdag de dertiende was. Dat
was puur toeval. Er zijn in ieder geval geen
ongelukken gebeurd.” Bluemingdale moet
volgens Nijhuis vooral gezien worden als
‘een hip feestje met goedkoop bier, goede
housemuziek en met mooie aankleding’. Het
thema van dit jaar -de zesde editie- was
Underground. De laatste bezoeker ging om
07.00 uur de deur uit.

Met BEST naar het buitenland
De Board of European
Students of Technology
(BEST), een Europese
studentenorganisatie die
als doel internationale
uitwisseling van studenten heeft, biedt deze
zomer circa vijftig
summercourses aan.
Studenten kunnen tegen
een gering tarief kennismaken maken met het
academische, sociale en
culturele karakter van
een Europees land. Je
kunt je nog tot 5 april
voor de courses aanmelden.
Met onderwerpen als
‘Dude, where is my energy’
en ‘Size does matter,
discover macro and nano
technologies’
proberen
Europese BEST-groepen
studenten naar hun universiteit te trekken. Frank
Schoenaker, voorzitter van

BEST Eindhoven, licht toe:
“Studenten zien wat van
het culturele leven van een
land, bezoeken bedrijven
of strijden in groepjes
tegen elkaar in een
zogeheten
‘engineering
competition’. Het is een
combinatie tussen gezellige uitstapjes en een
leerzame tijd.” Studenten
gaan twee weken naar een
Europees land en zijn
daarvoor maximaal 45 euro
(exclusief
reiskosten)
kwijt. Het lage tarief kan

verklaard worden
door de deelname
van sponsoren,
vertelt
Schoenaker. Deze zomer
zal er geen BESTsummercourse in
Eindhoven plaatsvinden, die komt
er weer in het
najaar.
Wil je je aanmelden voor een summercourse, dan moet je onder
meer een motivatiebrief
schrijven. Volgens Schoenaker worden de meeste
Nederlandse studenten die
zich aanmelden ergens geplaatst, omdat BEST Eindhoven de enige BESTgroep in Nederland is. De
BEST-groepen willen zoveel mogelijk diversiteit
creëren./

.

Kijk voor de precieze aanmeldprocedure en meer informatie op
www.best.eu.org.

Grote kans dat je woensdag 25 maart studenten en medewerkers over het TU/e-terrein ziet hardlopen. De
Eindhovense studenten atletiek vereniging Asterix houdt
dan vanaf 17.00 uur haar jaarlijkse Dommelloop. Aan de
wedstrijd kunnen studenten en medewerkers van de TU/e
en Fontys deelnemen. Deelnemers kunnen kiezen uit een
afstand van 3.200 of 8.000 meter.
De start zal niet zoals voorgaande jaren op het
Laplaceplein zijn, maar op het grasveld voor het
Auditorium. De organisatie hoopt hiermee op meer
toeschouwers. Inschrijven kan tot 20 maart via
dommelloop@asterixatletiek.nl of de dag zelf van 15.45
tot 16.45 uur. Deelname is gratis.

Nieuw in Eindhoven:
lacrossetoernooi
Voor wie altijd al
eens een potje
lacrosse heeft
willen spelen: je
krijgt nu de kans
op het lacrossetoernooi op 11
april bij het
Sportcentrum.
Tom van Lochem van het
organiserende
SSREdispuut Astarte vertelt:
“Normaal
gesproken
houden we een hockeytoernooi, maar we wilden
nu eens iets anders. De
broer van iemand bij het
dispuut traint bij het
Nederlands team voor
lacrosse. Zo kwamen we op
het idee.” Lacrosse is een
kruising tussen ijshockey
en hockey. “Je speelt met
een stick met netje en het is
de bedoeling dat je
overgooit en er mee rent. Je

mag ook op sticks
slaan en met de
schouder iemand
proberen neer te
halen, maar we
hebben besloten
dat niet op het
toernooi te doen. Daar zijn
te veel onervaren spelers
voor.”
Het toernooi begint om
12.00 uur en duurt tot
18.00 uur. Ervaring is allerminst vereist. Tom: “Het
mooie eraan is dat alle deelnemers
op
hetzelfde
niveau zullen zitten.”
Overigens betreden de
spelers niet geheel ongeoefend het speelveld.
Enkele
lacrossespelers
geven
namelijk
voor
aanvang een clinic waarin
ze de basis bijbrengen. /

.

Meedoen? Schrijf je in via
tomastarte@gmail.com.

En hoe is het in Istanbul?

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.

Goed, zou ik zeggen.
Want wat een wereldstad
is dit! Elke dag is anders
en zoveel mensen bij
elkaar zie je niet zo vaak.
Dit semester studeer ik

als exchange student aan
Koç University. Koç
University is een kleine
privé-universiteit (half zo
groot als de TU/e) met
een zeer goede naam, aan
de noordwest rand van
Istanbul. Vanuit mijn
keukenraam heb ik een
geweldig uitzicht over de
Zwarte Zee, terwijl mijn
slaapkamerraam een
subliem uitzicht op de
Bosporus biedt. Alle
Turken aan wie ik vertel
dat ik aan Koç studeer,
zijn ontzettend onder de
indruk, wat heel grappige
reacties oplevert. Een
ander verschil met de
TU/e is dat de vakken in
kleine klassen (zes tot
dertig studenten) gegeven

worden, wat leidt tot een
hoog niveau en veel interactie. Maar natuurlijk
ben ik niet alleen hier
voor de naam van de universiteit of voor het
studeren. Ik ben er meer
om Turken op te zien
gaan in hun voetbalwedstrijden (alsof hun leven
ervan afhangt), lekker
Efes te drinken, zo nu en
dan een Turks volksdansje mee te pakken,
nieuwe vrienden te
maken, een poging te
wagen om wat Turks te
praten (wat echt onder de
meest onbegrijpelijke
talen valt), tot diep in de
nacht te stappen, elke dag
Turks te eten (jummie),
op reis te gaan, te ont-

dekken hoe het is om echt
op mezelf te zijn aangewezen en nog veel
meer.
Istanbul is onbeschrijfelijk; elke wijk is anders
en als je wat nieuws hebt
ontdekt, kan het de
volgende keer weer
compleet anders zijn.
Turken zijn net zo verschillend: sommigen niet
te onderscheiden van
West-Europeanen en
anderen die er compleet
Aziatisch uitzien. Bijna
allemaal superaardig,
spraakzaam en ontzettend hulpvaardig. Erg
handig in een stad met
net zoveel inwoners als
heel Nederland en waar je
als je geluk hebt er maar

drie uur over
doet om van de
ene naar de
andere kant te
komen. In de afgelopen maand
heb ik nog maar
een klein deel
van deze grote
stad en dit nog
veel grotere land
gezien, daarom
is het maar goed
dat ik hier nog
vier maanden
kan blijven, en
zelfs dan zal ik
waarschijnlijk
niet alles van
mijn lijst gedaan
hebben!
Groetjes uit Istanbul,

Henriette Tas, studente
Operations Management
and Logistics
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Gevleugelde borrel Quadrivium

LSVb: stufi dekt ipod niet
Studenten moeten meer
tijd én geld krijgen om te
studeren, vindt vakbond
LSVb. Het studiebekostigingsstelsel is niet van
deze tijd: “Zelfs mensen
met een uitkering hebben vaak een flatscreentv en een ipod.”

Van links naar rechts: ir. Jan Iding (bestuurslid UFE), ir. Harry Roumen (secretaris TU/e), Erik de Jong (ESMG
Quadrivium) en dr.ir. Eduard Pannenborg (particulier sponsor UFE). Foto: Bart van Overbeeke

Het Eindhovense studenten muziekgezelschap
Quadrivium en Bigband
Studentproof wilden hun
sponsoren graag bedanken voor de nieuwe
vleugel die ze sinds
december in huis
hebben. Ook wilden ze de
‘Kawai RX3’ eens aan het
publiek demonstreren.
Daarom hielden ze
vrijdag 13 maart een
inwijdingsborrel voor de
vleugel.
De muzikale studenten
hadden al wel een piano,

maar nog geen vleugel.
Elise Moers, secretaris van
Quadrivium: “Met een
vleugel krijg je een hardere
klank. We hebben nu een
kwalitatief heel goede
vleugel.” Ook Erik de Jong
van Quadrivium is te
spreken over het nieuwe
instrument. “Het geluid
vult de ruimte meer. De
aanslag is wat directer dan
bij een piano. Voor repetities en concerten wordt al
volop gebruik gemaakt van
de vleugel.”
De borrel trok volgens De
Jong zo’n zestig bezoekers.

Universiteitssecretaris ir.
Harry Roumen opende de
borrel en speelde zelf ook
een stukje op de vleugel.
De Jong: “Hij speelde een
paar noten en het publiek
moest raden wat voor lied
het was. Het bleek de eerste
regel van het Wilhelmus te
zijn.” Verder traden leden
van
Quadrivium
en
Bigband Studentproof op.
De vleugel kostte zo’n twintigduizend euro. Het
Universiteitsfonds (UFE)
Eindhoven, de TU/e en
Studium
Generale
sprongen financieel bij./

.

Lenen voor luxe, de LSVb
keurt het niet goed, maar
begrijpt het wel. Dat
schrijft de bond aan minister Plasterk namens ‘een
student met een enorme
studieschuld’. De minister
gaf vorige week toe dat
lenen voor veel studenten
noodzaak is geworden: “De
gemiddelde
student
betaalt inderdaad een stuk
van zijn studie uit een
lening”. Dat is niet eens zo
gek,
vindt
Plasterk:
studeren is een investering
in de toekomst en het
collegegeld wordt meestal
ruimschoots terugverdiend.
Toch waarschuwde hij
deze maand eveneens voor
ondoordacht lenen: “Leen
bewust, om te voorkomen
dat je zonder dat je het in
de gaten hebt, een te grote
studieschuld opbouwt.”
Dat neemt niet weg dat
lenen vaak geen keuze is,
zegt de bond. Want zelfs
met een bijbaantje (360
euro per maand) en een extraatje van thuis (150 euro)
bovenop de studiefinan-

ciering (260 euro), haalt de
gemiddelde student het
niet, becijferde de LSVb.
Tel bij het collegegeld (150
euro per maand) en de
huur (325 euro) ook nog
boodschappen (180 euro),
studiemateriaal (40 euro),
sport en ontspanning (100
euro) en kleding (95 euro)
op en je komt op een totaal
van 890 euro per maand.
En dan heb je nog geen
ipod. “Zelfs mensen met
een uitkering hebben vaak
nog een flatscreen-tv”, zegt
de bond. “Soberheid is
nauwelijks terug te vinden
onder jongeren. En hoe
kan dat ook? Het is in onze
tijd nooit eerder nodig
geweest.”
De LSVb beseft dat het verlangen naar luxeproducten
‘geen goede reden is om
een smak geld te lenen’,
maar vindt wel dat het
studiebekostigingsstelsel
moet worden aangepast
aan ‘de maatstaven van
deze tijd’. “Zorg ervoor dat
lenen niet meer nodig is en
maak het tegelijkertijd
minder
makkelijk.
Daarmee verliest het direct
zijn aantrekkingskracht.”
(HOP)/

.

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:
Maike Tijman Op Smeijers (tweedejaars master Bouwkunde) en Bram Verspeek
(derdejaars Biomedische Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Jesper van Berkel is 21 jaar
en doet voor het vijfde jaar
Scheikundige Technologie.
Hij komt oorspronkelijk uit
Hoensbroek, bij Heerlen.
Jesper is een actieve
jongen; hij heeft vorig jaar
de Wervingsdagen gedaan
en hij heeft twee jaar in het
bestuur van de Chemie winkel gezeten. Nu is hij
secretaris van de FSE en
helpt dus onder andere
met het organiseren van de
opening van het acade misch jaar. Hij speelt graag
saxofoon, gitaar en piano.
Verder doet hij aan
squashen en gaat hij graag
op stap. Jesper houdt erg
van whisky en hij kan echt
niet zonder Fisherman’s
Friends.

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

Maike vindt het een geor dende en nette kamer, met
genoeg drank op voorraad.
Aan het prikbord hangt een
kaart met 50 erop; deze
bewoner heeft recentelijk
een feestje gehad. Ze
vermoedt dat vrouwen niet
drie soorten bier in huis
hebben, dus zal deze kamer
van een mannelijke student
zijn. Ze vindt het jammer dat
er geen Grolsch bij staat; hij
zal wel niet uit Twente
komen. Bij Bram vallen de
kratten bier ook meteen op.
Hij denkt ook dat dit de
kamer van een man is. Een
vrouw die in haar eentje twee
kratten bier opzuipt, kom je

namelijk niet zo snel tegen.
Het gebruik van de kleuren
grijs en zwart in de kamer en
het geblokte dekbedovertrek
vindt Maike typisch man nelijk. Ook Bram noemt het
kleurgebruik als een man nelijk kenmerk. Voor Maike
is het heel verleidelijk om te
zeggen dat deze student het
conservatorium doet,
vanwege de elektrische
gitaar, keyboard en
saxofoon. Dit zal niet het
geval zijn, omdat het de
kamer is van een TU/estudent. Bram is ervan
overtuigd dat deze student
ook veel tijd achter zijn
computer doorbrengt, omdat

zijn eten hierbij ligt. Verder
is hij druk met zijn studie, er
liggen overal notitieblokken
en al het studiemateriaal is
netjes weggestopt in
mappen. Muziek maken zal
wel een grote passie van
deze student zijn, zeggen
Maike en Bram. Aangezien
alles er zo keurig uitziet, zal
het de kamer van een eerste jaars student zijn, denkt ze.
Bram denkt juist dat het een
ouderejaars student is die
Informatica studeert. Deze
student zit stiekem veel
achter de computer, maar hij
gaat ook graag op stap met
zijn vrienden. Verder zijn er
drie afstandsbedieningen te

zien op de foto en diverse
geluidsboxen. Volgens
Maike lijkt het erop dat deze
man in een bandje speelt.
Over een eventuele sport die
deze persoon beoefent, is
weinig te vertellen. Rechts
op de boekenplank is een tas
te zien, maar of het om een
sporttas gaat, is moeilijk te
zeggen. Deze student zal dus
wel al zijn vrije tijd in de
muziek stoppen. Zijn musthave-item is een Ipod, omdat
hij altijd muziek bij zich
moet hebben. Verder zal hij
altijd bier in huis moeten
hebben.

Cystopteris fragilis
Schokkend nieuws af gelopen week: nog on bekende groeperingen
hebben een nieuw geheim
wapen ingezet tegen
Defensie en daarmee een
deel van onze krijgsmacht
lamgelegd. Dit compleet
nieuwe stealth-wapen
heeft het vermogen om
zich snel, geheel auto noom en onopvallend te
verspreiden. Op het
moment dat het zich
openbaart, gebeurt dit op
zo’n effectieve wijze dat
het ineens een hele basis
kan platleggen. Troepen bewegingen worden on mogelijk en het militaire
terrein zal verlaten
moeten worden en is
gedoemd te vervallen en
zijn dagen te slijten als
ruïne.
De eerste actie is geslaagd:
een 23.000 vierkante kilo meter groot deel van een
landmachtbasis, met
daarop 155 DAF leger trucks, is compleet
onbruikbaar gemaakt.
Geen voertuig kan nog
bewegen en geen persoon
mag het terrein meer
betreden. Het geheime
wapen? Een varen… Om
precies te zijn de Cystop teris fragilis of blaas varen: een plukje bloem loos groen onkruid dat
alles overwoekert. Het
schijnt een zeldzame plan tensoort te zijn, derhalve
is het beschermd en mag
het volgens de Flora- en
Faunawet niet aangeraakt
worden, laat staan erover heen gereden worden als
het onder een paar vracht wagens groeit. Wie dit
ontdekt heeft en hoe, is
mij niet duidelijk, maar
dezelfde idioot heeft ook
een beschermde zand hagedis ontdekt op een
landmachtbasis in
Amersfoort waardoor de
geplande open dagen daar
waarschijnlijk niet kunnen
doorgaan….
Wat leven we toch in een
mooi land hè?
Onvoorstelbaar dat er
mensen zijn die zich
serieus bezighouden met
deze zwaar overdreven
natuurbescherming en dat
we ook nog wetgeving
hebben die dit toestaat.
Het is zo belachelijk dat je
hier toch eigenlijk alleen
maar hard om kan lachen
en wachten totdat in het
nieuws komt dat de oude
vrachtwagens ‘per
ongeluk’ olie hebben
gelekt op de varens.
Roy Warmerdam is
student Elektrotechniek
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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:

Raphael Favier / 25 / Phd Software
designer / OOTI

Wanneer:

since a big month

Wat:

a nice picture

Waarom: “I love it!! It’s just rude and funny.
The expression on it’s/his face is like ‘okay,
let’s do it!’. Do you know FUR-TV, it’s a show
on MTV and there’s this character Big Fat Ed
and he’s always saying ‘Fuck Yeah!’ We had a
lot of fun with this. ‘We’ is the smoking group
here (no, not that kind of smoking). I change
my desktop usually
once a month. I don’t
think it’s offensive or
something like that.
We have a saying that
goes something like
this: we should have
fun with everything,
but not with everyone.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
In Cursor 22 lees ik dat eind 2011 de
nieuwe behuizing voor Wiskunde &
Informatica en de Bibliotheek gereed
zal zijn. Men is er in geslaagd om door
bezuiniging en versobering de prijs te
drukken tot zestig miljoen euro. Nog
aardig aan de prijs zou je zeggen, en
bovendien, bijna alles wat op overheidskosten gebouwd wordt, blijkt duurder
uit te vallen dan begroot: Betuwelijn,
hogesnelheidslijn, Noord/Zuidlijn. Er
komen nu twee verdiepingen minder,
geen kantine -volgens sommigen een
voordeel- en geen fietsenkelder.
Onlangs kreeg ik de WOZ-waarde van
mijn huis (ons huis). Ik leid daaruit af

dat mijn huis zonder grond ongeveer
200.000 euro waard zou zijn. In dit
huis hebben wij bijna 35 jaar, eerst met
zijn vieren, nu met ons tweeën,
tevreden en comfortabel gewoond.
Ik kan de neiging niet onderdrukken
om de prijs van dit huis te vergelijken
met de prijs van het gebouw dat
alumnus Joost Ector tevoorschijn heeft
bezuinigd. Ik ga ervan uit dat de
grondprijs niet in de zestig miljoen
-driehonderd keer de prijs van mijn
huis!- bevat is.
Mijn huis heeft naast een woongedeelte
en een ‘zitkuil’ -jaren zeventig- vijf
kamers, waarvan enkele van flink
formaat, groot genoeg om een directeur
beheer, of een decaan te huisvesten.
Een factor 300 brengt het aantal kamers

op 2100, veel meer dan genoeg voor alle
bewoners: hooguit 400 van Wsk & I en
100 van de bibliotheek. Blijven over
1.600 kamers met een gemiddelde
oppervlakte van 15 vierkante meter. Dat
is 24.000 vierkante meter; daar moet
toch wat mee kunnen: bibliotheek,
collegezalen, colloquiumzalen,
kantines, gezelligheidsruimten,
retraite- en gebedsruimten. Verder
hebben mijn huizen 300 badkamers,
300 doucheruimten, 300 kleine
‘kantines’, 300 bijkeukens van
6 vierkante meter, 900 wc’s, ruimte
voor 300 auto’s en 1200 fietsen. In mijn
huis staat 38 meter boek, in mijn 300
huizen, kan dus makkelijk 11 kilometer
boek staan; dat moet genoeg zijn, ook
zonder verdere decollectionering. ‘Our

house is a very big house’.
Wie passen er allemaal in mijn huizen?
Eigenlijk alles en iedereen. Niet alleen
alle reguliere bewoners, maar ook
GEWIS en OGO. Voor Avondrood
kunnen we een heel huis inrichten, en
we wijzen twee huizen aan als
rookhuis.
Ik denk eigenlijk dat tweehonderd van
mijn huizen royaal voldoende zouden
zijn om alles wat nodig of dienstig is
onder te brengen. We zouden dus met
tweehonderd huizen toe kunnen en
twintig miljoen kunnen besparen Laten
we dat maar doen!
De serieuze vraag is natuurlijk of die
zestig miljoen inderdaad erg veel
(te veel) geld is.

