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TU/e ook zonder Shell
duurzaam verder
Shell maakte vorige week
bekend niet meer te investeren
in zonne- en windenergie. De
technologieën leveren het olieconcern te weinig op, zelfs mét
subsidies. Heeft deze koerswijziging gevolgen voor het
Nederlandse onderzoek naar
duurzame energie? Dat valt wel
mee, denken betrokken TU/eonderzoekers.
TU/e-hoogleraar
prof.dr.ir.
Richard van de Sanden, die bij
Technische Natuurkunde werkt
aan silicium zonnecellen, is niet
onder de indruk van het nieuws.
“We zullen er helemaal niets van
merken, want Shell doet al vijf of
zes jaar niets meer aan zonnecellen.” Toch was Shell in 2004
nog betrokken bij de start van het
Joint Solar Programme, een
publiek privaat project rondom
zonne-energie, dat vorig jaar een
doorstart maakte zonder Shell.
Van de Sanden neemt die betrokkenheid van Shell niet echt
serieus. “Daar was mijn groep
ook niet bij betrokken”, zegt hij.
“Dat programma draaide om onderzoek dat naar mijn smaak te
exotisch en niet echt realistisch
was.” Hij vindt het wel een
gemiste kans voor Shell. Volgens
hem zou Shell bij uitstek
geschikt zijn om een leidende rol
te spelen in de ontwikkeling van
zonnecellen. “Maar dat geldt niet
alleen voor Shell, ook bijvoor-

beeld Corus heeft een steek laten
vallen. Het maken van staal lijkt
erg op de productie van silicium.” Van de Sanden maakt zich
geen zorgen: “De ontwikkeling
van zonnecellen wordt vooral
gedragen door de kleinere leveranciers van hightech producten
in deze regio. We hebben Shell
echt niet nodig.”
Ook TU/e-hoogleraar prof.dr.
René Janssen, die met zijn groep
onderzoek doet aan plastic zonnecellen, reageert gelaten. “Ze
hebben blijkbaar de keuze
gemaakt voor moleculaire brandstoffen. Dat is een besluit dat ik
kan respecteren. Bedrijven zijn
in deze tijd op zoek naar hun
kernactiviteiten en voor Shell valt
zonne-energie daar niet onder.
Shell heeft ons onderzoek in het
verleden gesteund via het DPI en
was zelfs initiator van het Joint
Solar Programme. Ik heb die
samenwerking met Shell altijd
zeer gewaardeerd. We kregen
veel vrijheid.”
Ook hij voorziet op korte termijn
geen grote problemen voor zijn
groep als gevolg van het besluit
van Shell. “Het kan zijn dat er op
termijn wel minder geld vrijkomt
voor onderzoek naar zonnecellen. Dat zou jammer zijn,
want ik geloof nog altijd dat
zonne- en windenergie kunnen
bijdragen aan de toekomst.”/

.

Collegegeld niet omhoog
In hun akkoord over de aanpak
van de crisis hebben de regeringspartijen CDA, PvdA en
ChristenUnie het collegegeld
ongemoeid gelaten. Grootscheepse investeringen in
onderzoek blijven achterwege.
Dat blijkt uit de eerste berichten
die hierover naar buiten zijn
gekomen. Als de coalitiefracties
van de Tweede Kamer ingelicht
zijn, zal het
kabinet een brief
naar het parlement sturen met
daarin de details
van het akkoord dat
dinsdagavond is
gesloten.
In een uitgelekt
lijstje met mogelijke
bezuinigingen
stond enkele weken
geleden een verhoging van het collegegeld met ruim negenhonderd euro, maar die

is volgens ingewijden van tafel.
Extra geld voor hoger onderwijs
en onderzoek staat niet in het
akkoord. Toch zal er naar verwachting hier en daar extra geïnvesteerd worden. De regering wil
duurzaamheid stimuleren, dus
onderzoek daarnaar zou wel geld
tegemoet kunnen zien. Er komt
onder meer budget voor de strijd
tegen het water. (HOP)/

.

Boardroom voor CvB
Over een week zullen de leden van het College van
Bestuur voor het eerst aanschuiven in hun spik splinternieuwe boardroom in het Hoofdgebouw.
Het ontwerp is van architect Bert Staal, onder meer
verantwoordelijk voor de inrichting van het
Auditorium, de University Club en de studiezaal van
de bibliotheek.
De nieuwe ruimte, die naast de kantoren van de CvBleden ligt, is voorzien van drie grote full-hd plasma schermen, die ingezet kunnen worden voor video conferencing en presentaties. Op de muur die dienst
doet als achtergrond bij een videoconferentie, is
diverse malen het logo van de TU/e aangebracht. “Dit
hebben we met transparant folie gedaan, zodat het
lijkt of de logo’s erop geprojecteerd worden”, vertelt
Staal. “We hebben meerdere logo’s gebruikt, zodat
het niet uitmaakt wanneer iemand met zijn hoofd

ESC-feestje
voortijdig beëindigd

Een feestje bij het ESC in De
Bunker is in de nacht van
dinsdag op woensdag voortijdig
beëindigd doordat een handbrandmelder werd ingeduwd.
Om tien over twee ging het
alarm af, en even later stonden
drie wagens van de gemeentelijke brandweer voor de deur,
samen met de beveiliging van de
TU/e. Het feest werd stilgelegd
en de sociëteit ontruimd. Het
feest betrof een besloten feest dat
het ESC traditioneel viert
wanneer het bestuur op vakantie
is. Het oude bestuur neemt het
bestuur van de vereniging dan
kort over.
Het is niet de eerste keer dat de
brandweer ‘s nachts tevergeefs
voor De Bunker staat, dit gebeurde afgelopen november ook al
eens bij een feest bij SSRE.
Bunkerbeheerder Johan Lauwers
wil nog niet zeggen wat de
gevolgen zijn van de loze brandmelding. “Maar neem van mij
aan dat dit nog consequenties
heeft. We zijn er volop mee aan
het werk.”

voor een logo zit. Zo’n achterwand moet sereniteit
uitstralen. Een portret van Beatrix en de oprichtings oorkonde van de TH zijn daarom verwijderd. Een stop contact kan al storend werken.”
In de middenopening van de grote ovale tafel freesde
Staal aan beide zijkanten het TU/e-motto ‘Mens
Agitat Molem’ (‘de menselijke geest zet de materie in
beweging’). “Dat motto is echt tijdloos. Voor de
huidige slogan ‘Where Innovation Starts’ weet ik dat
zo net nog niet”, aldus Staal.
Drie grote ronde lampen, een geraffineerde vitrage en
een hoogpolig grijs tapijt maken de ruimte af.
Volgens Staal is het “niet te casual, maar zeker ook
niet te deftig”. De kosten voor de boardroom schat
universiteitssecretaris ir. Harry Roumen rond de
zeventigduizend euro.
Foto: Bart van Overbeeke

Herkeuring gemeente:
geen ‘strijdigheden’
meer in Helix
De strijdigheden met de
vergunningsvoorschriften
binnen Helix zijn verdwenen en
er zijn stringente instructies
geïmplementeerd binnen de
faculteit. Deze eindconclusies
van gemeentelijk milieuinspecteur Wil van de Rijt
halen voor Scheikundige
Technologie definitief de kou
uit de lucht.
Dinsdagmiddag 24 maart trakteerde het faculteitsbestuur van
ST haar medewerkers op een
borrel met een hapje om de
succesvol verlopen herkeuring
van de dag daarvoor te vieren.
Directeur bedrijfsvoering dr.
Laurent Nelissen liet de staf via
de mail weten dat de faculteit met
vlag en wimpel was geslaagd.
‘Ergo, driemaal is scheepsrecht’,

zo staat in de mail.
Het College van Bestuur liet via
de mail bij monde van CvB-lid
mr. Jo van Ham weten blij te zijn
met dit resultaat en bedankte het
bestuur en de medewerkers voor
al het werk dat de laatste
maanden verricht is om dit resultaat te bereiken. Woensdag
ontving Van Ham ook een officieel schrijven van de gemeente,
waarin staat dat de zaken in Helix
nu op orde zijn.
Naast de mededeling dat alle in
oktober geconstateerde overtredingen zijn opgelost, liet Van de
Rijt ook weten dat het bestuur op
tijd een heldere aanvraag heeft
ingediend voor een nieuwe vergunning op grond van de wet
Milieubeheer./

.
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Jeroen Grootens en Marcel Schneijdenberg
“Bij de harmonie in goede en in slechte tijden”
Tekst: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
“Het voelt echt als familie, met
alle emoties van dien.
Irritaties worden geuit, maar
vaker is het pure gezelligheid”, vertelt Marcel
Schneijdenberg (23), student
Industrial Design. Hij en
Elektrotechniek-student
Jeroen Grootens (26) spelen al
van jongs af aan in het
Woensels Muziekcorps
Eindhoven (WMC). Het WMC
bestaat dit jaar een eeuw.
Er zijn dagen bij dat Jeroen
Marcel vaker ziet dan zijn eigen
vriendin. Beiden spelen al jaren
in het harmonieorkest van het
WMC en zien elkaar ook nog
eens bij repetities voor de
carnavalskapel.
‘Veel plezier bij de fanfare
vanavond, hè’. Die zin hebben
de twee al tientallen keren
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moeten aanhoren. Het komt
vaak voor dat anderen de harmonie met de fanfare verwisselen, vertellen Jeroen en
Marcel. Jeroen heeft het al opgegeven om mensen hierin te
verbeteren. Marcel niet. “Ik
probeer de juiste benaming er
nog in te peperen. De fanfare
heeft alleen koperinstrumenten.
De harmonie heeft ook houten
instrumenten. Er zijn maar
weinig mensen die dit weten. Bij
de studievereniging zeggen ze
overigens vaak ‘cool’ als ze horen
waar ik speel.”
Beiden hebben hun hart al op
jonge leeftijd aan de harmonie
en aan het WMC verpand.
Jeroen kwam er via zijn buurman bij toen hij twaalf was en
raakte snel verknocht aan de
trompet. Marcel raakte enthousiast door zijn zus die al bij het
WMC speelde. “Ik wilde eerst
saxofoon of trompet spelen,
maar daar had ik een te grote

mond voor”, vertelt Marcel.
“Toen ontdekte ik de trombone
en die was me op het lijf
geschreven. Het is een instrument van uitersten. Je kunt er
mooi ingetogen mee spelen of
als een egotripper mee op de
voorgrond treden.” Dat hij
vooral van het laatste slag is,
moet ook Jeroen lachend
beamen. “Hij vindt het heerlijk
om bij optredens in de kijker te
staan. Terwijl dat in het dagelijks
leven eigenlijk wel meevalt.”
Dat ze al zo lang bij het WMC
zitten, vinden ze haast vanzelfsprekend. Jeroen: “Ik ben een
echt verenigingsmens. De
harmonie is al jaren de basis.
Andere optredens zijn extra.”
Marcel: “Vorig jaar heb ik voor
het eerst overwogen om de
harmonie te verlaten, omdat ik
even wat minder uitdaging had.
Maar nu is die er wel weer. Ik
heb bijvoorbeeld een pittige solo
in concerten die binnenkort op

de planning staan. Het wordt
uiteindelijk altijd weer leuk. Het
fijne aan een harmonie is ook
dat je alles kunt spelen. We
spelen pop, klassiek, maar ook
musical- of filmmuziek.”
Het duo is ontzettend te spreken
over de sfeer bij het muziekcorps. “Je bent er voor elkaar in
goede en slechte tijden. Doordat
we er al zo lang bij spelen, voelt
het ook als één familie.” Dat dat
bijna ook letterlijk zo is, blijkt
wel als Marcel zich even later de
benaming ‘harmoniepapa’ laat
ontvallen. “Diegene heeft me de
eerste jaren bij de harmonie opgevangen”, verklaart Marcel. “Zo
help ik nu ook een jongen die er
net bij is gekomen. We zitten
met allerlei leeftijden. Je kunt
vanaf je geboorte tot aan je dood
muziek maken bij de harmonie.”
Het WMC treedt dit jaar
vanwege het honderdjarig
bestaan vaker op. Zo is er 4 april
een concert in de Blauwe Zaal in

het Auditorium (‘mooie
akoestiek’, vinden beiden) en
staat een optreden in
Muziekcentrum Frits Philips
met Pater Moeskroen voor het
eind van het jaar op de agenda.
Marcel: “Die optredens worden
best spannend. Ik kan erg
zenuwachtig zijn van tevoren,
maar als ik eenmaal de eerste
noot heb gespeeld, valt alles van
me af. Tenzij die eerste noot vals
is…” Bij Jeroen slaan de zenuwen
juist wél toe eens tijdens een optreden. “Dan zie ik ineens dat de
solo er over tien maten aan komt
en dan begin ik toch wat te trillen.”
Beiden omschrijven het spelen
bij het harmonieorkest als ‘een
grote hobby’. Marcel: “Het conservatorium heb ik wel eens
overwogen, maar van dat idee
ben ik inmiddels afgestapt. Dan
moet je continu presteren.”
Jeroen: “De cultuur bij beroepsorkesten staat me niet zo aan. Er
zitten een hoop haantjes bij.”/

De week van/Linda
Linda Tiemersma studeert Technische
Bedrijfskunde, is lid van SSRE en één van
de organisatoren van het NK
Beleidsdebatteren
Maandag: De laatste week voor het
Nederlands Kampioenschap Beleidsdebatteren. We zijn eind november met
vier personen gestart met de organisatie,
maar hadden nog een redelijke checklist te
gaan voor de laatste week. Vandaag om
8.00 uur deelden we op het Limbopad
flyers uit aan voorbijgangers. De rest van
de dag hebben we overal posters opgehangen.
Dinsdag: Het is natuurlijk mooi om
dezelfde kleding te dragen als commissie.
Vooral de drie vrouwen uit de commissie
waren hiernaar al vaker op zoek geweest,
maar met weinig resultaat. Ook vandaag
bleek dat het niet eenvoudig is dezelfde
kleur bloesjes voor mannen en vrouwen te
vinden. Verder heb ik gratis collegeblokken voor alle deelnemers geregeld. Alle
juryleden zijn op de hoogte gesteld van het

programma. Eén van de ervaren juryleden
kregen we zo ver een briefing voor de rest
van de juryleden te verzorgen.
Woensdag: Goed nieuws! Het is toch
mogelijk de winnaars van het toernooi een
wintersportvakantie aan te bieden. De
winnaars van vorig jaar op de belachelijk
zware wisselbokaal laten graveren. Alle
SSRE-leden, andere clubjes en de media
nogmaals uitgenodigd voor het toernooi.
Ook bossen bloemen en flessen wijn voor
zaterdag besteld.
Donderdag: Er moest nog aardig wat
papierwerk uitgeprint en klaargelegd
worden. Alle juryformulieren, formulieren voor de timers, stopwatches en
scoreformulieren. Een ‘wie-is-waar’indeling met alle taken voor de commissieleden gemaakt.
Vrijdag: Nu alle inschrijvingen vastliggen,
kan de poule-indeling en het programmaboekje gemaakt worden. De deelnemers hiervan op de hoogte gesteld,

zodat zij hun stellingen kunnen
voorbereiden.
Alle spullen
die naar het
Auditorium
gebracht
konden
worden
klaargezet.
Zaterdag: De grote dag. De commissie was
vroeg aanwezig om de zalen van het
Auditorium klaar te maken voor de voorrondes van het debattoernooi. De dag
begon enigszins hectisch, omdat enkele
teams niet aanwezig waren en er nog
kleine dingen aan het programmaboekje
moesten gebeuren. Toen alles op gang
was, was het een mooie dag waarop 64
deelnemers naar de grote finale toewerkten. De spetterende finale was een erg
goede afsluiting van de dag! Het feestje na
afloop was minstens zo geslaagd. Ik heb
nu al zin om volgend jaar weer als
deelnemer bij het toernooi te zijn!

.
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Canon van Eindhoven:
van Dommel tot Brainport

Universiteitsraadleden mogen
toch tijdelijk vervangen worden
Leden van de universiteitsraad
die vanwege ziekte of zwangerschap langdurig afwezig
zijn, mogen zich toch laten vervangen door een kandidaat die
daarmee dezelfde rechten en
plichten krijgt. Begin februari
verwierp het College van
Bestuur zo’n regeling nog.
“Te kort door de bocht”, zo
betitelde collegevoorzitter ing.
Amandus Lundqvist de eerdere
afwijzing van de regeling die de
universiteitsraad voorstelde om
bij langdurige ziekte of zwangerschap een U-raadslid te
mogen vervangen. Die persoon

zou dan ook het recht hebben om
te mogen stemmen, iets wat tot
nu toe niet het geval is. Zo’n
regeling is nu dan toch in de
maak. Hij gaat ook gelden voor
leden van de faculteitsraden en
voor leden van de Dienstraad.
Beleidsmedewerker mr.drs. Ben
Donders legde deze week de
laatste hand aan het conceptvoorstel voor de regeling.
De leden van de eerdergenoemde
gremia mogen zich tijdens hun
zittingsperiode eenmaal laten
vervangen voor een periode van
maximaal zestien weken. Hun
verzoek om vervanging vanwege
ziekte of zwangerschap moet ver-

gezeld gaan van een schriftelijke
verklaring van de behandeld arts.
Dr. Allard Kastelein van de personeelsfractie zegt dat de U-raad
verheugd is met de ommezwaai
van het CvB. “Uiteindelijk heeft
men daar toch ook ingezien dat
onze regeling eigentijdser is”,
aldus Kastelein. “Het niet
hebben van zo’n regeling komt
niet echt vrouwvriendelijk over.
En als we overwogen hadden om
deze kwestie voor te leggen aan
de geschillencommissie, denk ik
dat de positie van het CvB niet
echt sterk was geweest. Wellicht
hebben ze zich dat ook gerealiseerd.”/

.

Elektro schrijft goed
TU/e-faculteit Elektrotechniek
scoort momenteel goed met
haar artikelen: vandaag,
donderdag 26 maart, worden
twee promovendi uit de capaciteitsgroep Electro-Optical
Communications (ECO) gelauwerd bij de Optical Fiber
Conference in San Diego. Ze
stuurden de beste en een-nabeste artikelen in voor de
Corning-OSA paper competitie
voor studenten.
Volgens dr.ir. Huug de Waardt
van ECO is de conferentie in San

Diego de grootste in zijn vakgebied, en zijn de Eindhovense
winnaars geselecteerd uit een
aanbod van meer dan vierhonderd papers.
Winnaar is Jeffrey Lee, een promovendus die wordt begeleid
door prof.ir. Ton Koonen en die
bij Siemens is gedetacheerd. Hij
doet onderzoek naar transmissie
van optische signalen in polymeervezels. De nummer twee,
Mohammad al Fiad, is een promovendus van De Waardt en
voert zijn onderzoek -naar optische transmissie over grote af-

standen- uit bij Nokia-Siemens.
“Mohammad heeft vorig jaar ook
al de tweede prijs gewonnen in
dezelfde competitie”, zegt De
Waardt. “Dat is toch wel heel bijzonder, bij zoveel inzendingen.”
Ook goed nieuws uit de groep van
prof.dr. Ronald Aarts (Signal
Processing Systems), eveneens
van Elektrotechniek. Zij hebben
de ‘best paper award’ gekregen
op SEMI-THERM 2009, een
conferentie die vorige week werd
gehouden in Californië./

.

Hoe overleef je de zomertijd?
Komend weekend gaat de klok
weer een uur vooruit. De overgang
van winter- naar zomertijd zorgt
voor extra veel auto-ongelukken en
vijf procent meer hartinfarcten.
Hoe overleef je dat ene uurtje
slaaptekort?
Volgens de Groningse slaap professor Domien Beersma heeft
de aanvang van de zomertijd aller lei ongezonde gevolgen. Maandag
is altijd al een gevaarlijke dag,
waarop bijvoorbeeld twintig
procent meer hartinfarcten plaats vinden dan de zondag ervoor. Maar
zomertijd maakt het nog erger.
Ook studenten moeten oppassen
voor ongelukken, stelt Beersma.
“Hun biologische klok staat toch al
iets ‘later’ dan die van oudere
mensen. Veel van hen gaan in het
weekend laat naar bed en bezor gen zichzelf een soort jetlag. Dit
uurtje komt er nog bovenop. Het
slaaptekort maakt hen minder

alert, waardoor ze sneller
ongelukken krijgen.”
Toch zijn studen ten niet de
grootste
risicogroep.
“Jonge
lichamen
kunnen
veel
stress
hebben.
Ze zullen
niet snel
een hart aanval
krijgen.”
Om pro blemen te
voorkomen,
kunnen studenten
dit weekend maar
beter niet te laat naar
bed gaan en niet te laat
opstaan, aldus Beersma.

Verder wijst hij erop dat de bio logische klok op licht rea geert. “Licht in de
avond zou dus het
best vermeden
kunnen worden.
Licht in de
ochtend zet
de bio logische
klok naar
een
vroeger
tijdstip,
dus
vroeg in
de
ochtend
kun je
maar beter
de gor dijnen
openen.”
(HOP)

Eindhoven wil nieuwe slogan
Eindhoven is misschien
‘leading in technology’, maar
ook nog zoveel méér. Dat vindt
burgemeester Rob van Gijzel,
volgens wie de stadsslogan
aan vervanging toe is.
Sport, licht en design: allemaal
zaken waarmee Eindhoven
volgens haar burgervader voorop
loopt, maar die in de stadsleus
niet terugkomen. In een adviesnota over de nieuwe citybranding
en citymarketing passeert herhaaldelijk
de
werkslogan
‘Eindhoven, leading in innovation’ de revue, maar deze suggestie is zeker geen reeds
gemaakte keuze, benadrukken
de opstellers.

Prof.dr. Gert-Jan Hospers, hoogleraar citymarketing aan de
Nijmeegse Radboud Universiteit, staat niet erg te juichen bij
de term innovatie. “Alle concurrenten van Eindhoven doen dat
al. En hoe meer je iets uitsmeert,
hoe
dunner
het
wordt.
Innovation is innoflation”, aldus
de prof in het Eindhovens
Dagblad.
Om een stad te verkopen, is het
volgens de hoogleraar in de
eerste plaats belangrijk dat
mensen zich er thuis voelen,
dankzij zaken als een prettige
ontvangst en goede voorzieningen. “Er is nog nooit iemand
naar een stad gekomen vanwege
de slogan.” Daarbij: “Neem ook

de bevolking serieus. De inwoner
van een stad is de beste ambassadeur.”
Ook universiteitssecretaris ir.
Harry Roumen, tevens bestuurslid van het samenwerkingsverband City Dynamiek dat de
naamsbekendheid en aantrekkingskracht van Eindhoven wil
verbeteren, benadrukt dat het
tastbaar maken van de leus
minstens zo belangrijker is als de
definitie. “Als je het station uit
stapt, moet je het merk van de
stad meteen terugzien. Maar als
het om een goed alternatief gaat,
dat kort maar krachtig is én de
brede lading dekt, heb ik het ook
niet even voor het grijpen.”/
Zie ook ‘Vox Populi’ op pagina 4.

.

Vandaag, donderdag 26 maart,
wordt in Museum Kempenland
de ‘Canon van Eindhoven’
gepresenteerd; de geschiedenis van Eindhoven samengebald in 23 iconen. Het bijbehorende boek, zo’n 250
pagina’s dik, is grotendeels
geschreven door een aantal
TU/e-medewerkers, onder
leiding van prof.dr.ir. Harry
Lintsen, TU/e-hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek.
De universiteit zelf behoort
niet tot de 23 geselecteerde
iconen.
De lijst met iconen is opgesteld
door een werkgroep, die daartoe
eerder een lijst met honderd
potentiële kandidaten opstelde.
Die lijst van honderd is gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad, dat de lezers opriep hun
voorkeur uit te spreken. Ook
raadpleegde de werkgroep allerlei organisaties, zoals de Van
Abbestichting en de Heemkundige Studiekring Kempenland. ‘De werkgroep heeft
gekozen voor een focus op de
laatste twee eeuwen’, zo staat te
lezen in het boek over de verant-

woording van de uiteindelijke
keuze. ‘De geschiedenis van
Eindhoven is dan als een
smeulend lont, dat tot ontbranding komt in de negentiende
eeuw en als dynamiet ontploft in
de twintigste eeuw.’
De Effenaar, de Dommel, de
Catharinakerk en de gebroeders
Gerard en Anton Philips, zijn
enkele van de iconen die overbleven in de uiteindelijke canon.
De TU/e staat daar niet tussen,
maar zat wel in de preselectie. De
universiteit wordt overigens wel
vaker genoemd in het boek,
vooral in het hoofdstukje over
Brainport.
Aanleiding voor het opstellen
van deze canon is het succes van
de Canon van Nederland, die in
2006 werd gepubliceerd. De
gemeente Eindhoven besloot in
2007 dat er daarom ook een
Eindhovense
versie
moest
komen. Naast Lintsen werkten
dr. Giel van Hooff en dr. Hans
Schippers namens de TU/e mee
aan de totstandkoming./

.

De officiële presentatie begint om 15.30
uur vanmiddag in Museum Kempenland
(de Steentjeskerk) aan de St.
Antoniusstraat 5-7.

Babypakje net niet in de prijzen

Ir. Sibrecht Bouwstra, promovenda bij Industrial Design, is er niet in
geslaagd haar nominatie voor de Brainport Health Innovation Award
te verzilveren. Bouwstra was genomineerd het ‘Neonatal Smart Jacket’project waarvoor zij al tijdens haar afstuderen een speciaal babypakje
met geïntegreerde elektroden voor couveusekinderen ontwierp. De
promovenda verdedigde haar inzending dinsdag 24 maart tijdens de
Personal Health Seminar op de High Tech Campus Eindhoven.

Ach en Wee
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Folia - Universiteit van Amsterdam
Eindhoven, nu nog nadrukkelijk ‘leading in technology’, zoekt een nieuwe
leus. De stad wil een nieuw merk ontwikkelen, met onder meer een nieuwe
slogan die niet alleen het technologisch vernuft, maar ook Eindhovens
andere sterke punten benadrukt. Vox Populi stelt: sowieso flauwekul, zo’n
slogan. Want het gaat om de taart, niet om de toef.

Steven Brouwer de Koning

Maarten Pieterson

Student Technische Innovatiewetenschappen
Een slogan helpt je als stad om te laten zien wie je bent, maar
dan moet je dat ook uitdragen en waarmaken. De huidige
slogan heeft de afgelopen jaren vooral op briefpapier
gestaan, lijkt het.
Ik ben geen marketingman, maar ik hoop dat de stad het beter
gaat doen dan onze faculteit (Industrial Engineering &
Innovation Sciences, red.). De communicatiemensen vonden
het een goede naam; de afkorting zou je bovendien moeten
uitspreken als ‘yes’, wat lekker positief klinkt - maar al met al
onthoudt niemand ‘m.

Hoofd Studium Generale
De leus vind ik eigenlijk het meest oninteressante aspect van
de branding. Neem ‘I Amsterdam’: een leuke woordspeling,
maar wat zegt het over de stad? Ik zou het een hele opluchting
vinden als Eindhoven het zónder slogan zou doen en zich wat
drukker maakt over haar beleid. Zo is het cultuurbeleid al
jarenlang een ramp. Iedereen krijgt wat, men probeert ervoor
te zorgen dat niemand verzuipt, maar dat is toch geen beleid?
Als de gemeente zegt dat ze sport en design echt belangrijk
vindt, gá daar dan ook voor. En hou dan op met geld te steken
in de dingen die ik leuk vind. Jammer voor mij, maar voor
cultuur ga ik dan wel naar Breda of Den Bosch.

Marc Rosmalen
Specialist marketingcommunicatie
Communicatie Expertise Centrum
Als stad probeer je een bepaald imago neer te zetten en een
slogan kan helpen om die beeldvorming te sturen. Het lastige
van citymarketing is dat een stad nogal wat belanghebbenden
en doelgroepen heeft. Die spagaat zie je terug in ‘Eindhoven,
leading in technology’; dat is heel eng geformuleerd.
Een slogan als ‘I Amsterdam’ is in elk geval catchy. Hoe moei lijker de slogan, hoe minder snel mensen hem onthouden.
Maar aan de andere kant: hoe algemener, hoe eerder ze hem
vergeten. Wát het ook wordt: Eindhoven zal het vooral moeten
wáármaken. En moet, in tegenstelling tot wat veel anderen
zeggen, in mijn ogen ook zeker niet te bescheiden zijn, want
de stad heeft veel te bieden.

Marc Hummelink
Student Biomedische Technologie
Of ‘leading in technology’ erin slaagt, weet ik niet, maar op
langere termijn kan een goede slogan volgens mij zeker
bijdragen aan je uitstraling als stad. Ik denk alleen dat
Eindhoven voor mensen van buitenaf niet echt veel uitstraling
heeft; er is hier weinig waar dagjesmensen bijvoorbeeld op af
zullen komen. De sfeer vind ik persoonlijk heel relaxed, maar
eigenlijk is Eindhoven meer een groot dorp dan een stad.
Pieter van den Hoogenband had wel een mooie leus: ‘Niet te
geloven, Eindhoven!’. Een slogan moet vooral niet te abstract
zijn en meer aansluiting vinden bij de gewone mensen.
Dankzij PSV kent iedereen ons toch ook als ‘boeruh, boeruh!’?

(Advertenties)

En ik vind...

‘Wie sponsort
mijn hart?’
Giro 5514 | www.heartjump.nl

Op de voorpagina
van Cursor, over de
opening van het
volgende academisch jaar, is te
zien hoe lastig het is
om typisch Nederlandse dingen
in het Engels te zeggen. De
ergste voorbeelden zijn te vinden
bij in het Engels vertaalde
notulen.
De uitdrukking ‘By doing so’ zou
moeten verwijzen naar iets dat
door het CvB (‘Executive Board’,
of liever ‘University Board’?)
gedaan is, of gedaan zal worden in het Nederlands zal er misschien ‘Hierdoor’ hebben
gestaan. Wat zouden Engelsen

denken van de
combinatie
‘Federation of
Student Faculty
Associations’? het woord
‘studievereniging’ staat niet in
Van Dale. ‘Gauge the gusto’,
klinkt heel hip, maar lijkt ongebruikelijk Engels.
Het wezenlijke probleem is dat
goed Nederlands al moeilijk in
goed Engels te vertalen is, en dat
het bij gebrekkig Nederlands nog
veel moeilijker is.

Fred Steutel, emeritus hoogleraar kansrekening en statistiek

(Advertentie)

Bent u academisch geschoold en heeft u een vlotte pen?
Doe dan mee met de ABG

VN ESSAY PRIJS

Maak kans op:
• Publiciteit in de Academische Boekengids
• Uw essay in boekvorm uitgegeven door Amsterdam
University Press
• € 1000,Meer info op www.academischeboekengids.nl
Uw inzendingen naar abg@aup.nl

Leerstoel Nederlandse films
Op initiatief van het Filmmuseum en de UvA komt er aan de
UvA een bijzondere leerstoel Nederlandse cinema en film cultuur. Doel van de leerstoel is het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse film en
het versterken van het Filmmuseum als filmhistorisch en
cultureel kenniscentrum. De nog te benoemen bijzonder
hoogleraar heeft als opdracht onderwijs en onderzoek te
verzorgen op het terrein van de Nederlandse film en
cinema, zowel in relatie tot het filmerfgoed als de heden daagse filmcultuur.

U-blad - Universiteit Utrecht

De oudste student van
Nederland (98)
U-blad portretteert Miep Schilt uit Maarssen, volgens het
blad de oudste student van Nederland. Ze volgt wekelijks
cursussen van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO)
op het University College in Utrecht. Miep komt op de fiets
- als het weer het toelaat. Op het moment volgt ze een
cursus over de Duitse auteur Heinrich Heine. Schilt weet
niet beter dan dat ze met jongere mensen omgaat. “Begin
jaren vijftig, toen ik een jaar of 43 was, ben ik de avondMulo gaan doen. Ik zat met allemaal achttienjarigen in de
klas.” Het doorlopen van het middelbaar onderwijs op die
leeftijd was zeker in die tijd een zeldzaamheid.
En ze was met wel meer zaken er laat bij. Zo haalde ze op
haar zeventigste haar rijbewijs.

Delta - TU Delft

Student runt onderwijsbedrijf
Delta interviewt Erik Boeschoten (geboren in 1983), een
student Industrieel Ontwerpen. Hij is nog niet klaar met
zijn studie -die overigens nagenoeg nominaal verlooptmaar leidt wel al een succesvol onderwijsbedrijf met
twaalf werknemers. Boeschoten runt sinds 2003 de
website Onderwijsmaakjesamen.nl. In 2006 richtte hij
met een neef de stichting Onderwijs Maak Je Samen op,
later werd de stichting omgezet in een succesvolle onder neming. Het kantoor hiervan staat in Helmond, waar
Boeschoten drie dagen per week te vinden is. De rest van
de tijd studeert hij in Delft. Streefcijfer: minstens een acht
voor alle vakken.
Wat biedt zijn bedrijf aan: “Onderwijs Maak Je Samen wil
mensen in het onderwijs informeren, inspireren en
enthousiasmeren. Concreet betekent dit dat docenten op
onze website onder meer lessen, spelletjes en artikelen
kunnen vinden. De website dient tevens als platform voor
docenten om hun ideeën met anderen te delen.”

Univers - Universiteit van Tilburg

Huiselijk geweld in
studentenhuizen
De stap om hulp te vragen bij huiselijk geweld in
studentenhuizen is erg groot, schrijft Univers. De
toegankelijkheid van hulpverleners kan beter. Dat
zeggen twee UvT-vertrouwenspersonen van het
Steunpunt Huiselijk Geweld. In Nederland hoor je niet veel
van huiselijk geweld in studentenhuizen. Toch zou het
regelmatig voorkomen. Naar schatting zou slechts twaalf
procent van alle gevallen bekend zijn. “Studenten durven
de last die ze ondervinden niet naar buiten te brengen”,
denkt psycholoog Andreas Wiesmeijer, “uit angst voor de
consequenties en ongeloofwaardig te zijn.”

VOX - Radboud Universiteit Nijmegen

Alleen ‘zeer goed’ voldoet
De Nijmeegse collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth
geeft in VOX aan wat de norm is voor onderzoeksgroepen
in Nijmegen. Groepen die minder dan ‘goed’ scoren ‘goed’ is 3 op de schaal van 5 bij visitaties- kunnen
meteen ophouden. En wie ‘goed’ scoort, moet zich opwer ken naar minstens ‘zeer goed’ (4). Volgens VOX betekent
dat minstens twintig groepen in de gevarenzone zitten: zij
zitten beneden de 4. Overigens had het Nijmeegse blad de
beschikking over visitatierapporten van slechts de helft
van de onderzoeksinstituten, dus er zijn mogelijk nog
meer bedreigde groepen.
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TU/e levert vier promovendi
voor project ASML
De TU/e gaat ASML helpen een
nieuwe generatie chipmachines te ontwikkelen. Vier onderzoeksgroepen van de faculteiten Werktuigbouwkunde en
Elektrotechniek zullen
hiervoor evenzoveel promovendi inzetten binnen het
project ‘Xtreme Motion’.
Vorige week maakte minister van
Economische Zaken Maria van
der Hoeven bekend dat de
overheid 7,9 miljoen euro steekt
in innovatieprojecten in de regio
Zuidoost-Nederland, onder de
noemer Pieken in de Delta. In het
‘Xtreme Motion’-project zal chipmachinemaker ASML ondanks

het zware economische tij gaan
samenwerken met onder meer
Philips, Bosch, Prodrive en de
TU/e om snellere chipmachines
te bouwen. Volgens Hans
Vermeulen van ASML, penvoerder van het project, levert de
TU/e vier promovendi; uit de
groepen van prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch (W), prof.dr. Henk
Nijmeijer (W), prof.dr.ir. Paul van
den Bosch (E) en prof.dr. Elena
Lomonova (E). Met het project is
in totaal vijf miljoen euro
gemoeid, waarvan de helft is opgebracht door de overheid.
Lomonova, sinds deze maand
hoogleraar
Electromechanics

and Power Electronics, laat weten
dat het project een grote technische uitdaging vormt, voornamelijk vanwege de grote versnellingen die de onderdelen van de
machine moeten ondergaan.
“Daarom moeten we werken met
bijzonder lichte en daardoor
buigzame onderdelen. De uitdaging is om die buigzaamheid
te compenseren met regelsystemen. Onze groep verzorgt
de elektromagnetische aandrijving, noem het de spieren, en
de andere onderzoeksgroepen
zullen zich meer bezighouden
met de regelsystemen, de
hersens zo je wilt.”/

.

Student Darwin zat niet op zwart zaad

Plasterk: “Harde knip
geen belemmering voor
bestuurswerk”
Studenten kunnen best een
jaar bestuurswerk doen, ook
als de harde knip is ingevoerd.
De studievertraging van
studentbestuurders heeft
niets te maken met het
bachelor-masterstelsel en de
harde knip.
Dat antwoordt minister Ronald
Plasterk op kamervragen van
GroenLinks. Die partij maakt
zich zorgen nu steeds minder
studenten bereid zijn om een jaar
bestuurswerk te doen voor grote
studentenvertegenwoordigers
als ISO en LSVb.
GroenLinks vreest dat er in de
toekomst nog minder studentbestuurders te vinden zullen
zijn, wanneer de instellingen
mogen beginnen met een
snellere selectie van studenten
voor honoursprogramma’s. Al na
drie maanden zouden zij gaan
bepalen welke studenten een
zwaarder onderwijsprogramma

mogen volgen en welke niet. Wie
direct alles op alles moet zetten
om bij de top te horen, gaat in zijn
vrije tijd liever studeren dan
besturen, redeneert GroenLinks.
Maar volgens Plasterk zijn de
honoursprogramma’s bedoeld
voor “een beperkte categorie
excellente studenten waarvan ik
niet zou willen uitsluiten dat die
naast een verzwaard onderwijsprogramma ook bestuurswerk
willen en kunnen doen”.
Toch wijst hij niet op voorhand
elke verantwoordelijkheid af. Hij
heeft met de studentenbonden
en de Landelijke Kamer van
Verenigingen overlegd hoe hij
studentbestuurders beter zou
kunnen
ondersteunen.
Ze
hebben gesproken over collegegeldvrij besturen en een uitbreiding van het aantal beurzen.
Voor 10 april laat hij de Tweede
Kamer weten welke conclusies
hij uit die gesprekken trekt.
(HOP)/

.

Volkskrantdebat over
groene economie aan TU/e

Tijdens zijn studententijd gaf Charles Darwin meer
geld uit aan schoenen dan aan studieboeken.
Historici aan de universiteit van Cambridge hebben
documenten ontdekt waarin de uitgaven van de
theologiestudent werden opgetekend.
De Britse universiteit hield de financiën van haar
studenten destijds nauwkeurig bij. Dus ook die van
Charles Darwin. Terwijl hij theologie studeerde,
tussen 1828 en 1831, gaf Darwin iets meer dan 636
pond uit. Hij betaalde slechts 37 pond collegegeld en
57 pond huur, voor een van de mooiste -en duurste-

studentenkamers in Cambridge.
Met een schoenpoetser, afwasser en kamermeisje in
dienst had de jonge Darwin vrije tijd zat. Studeren
deed hij amper: liever ging hij jagen, paardrijden of
verzamelde hij kevers. Ook betaalde Darwin extra
voor een dagelijkse portie groenten bij het diner
-vlees en bier- in de eetzaal van zijn ‘college’.
Darwins vader, een arts, betaalde zijn rekeningen.
Volgens de bioloog was zijn studententijd de meest
plezierige van zijn leven. (HOP)

Nieuw hoofd Studium Generale
Dr. Lucas Asselbergs, beleidsmedewerker aan de faculteit
Industrial Design, wordt het
nieuwe hoofd van het bureau
Studium Generale. Hij volgt
drs. Maarten Pieterson op, die
met pensioen gaat.
Studium Generale en Asselbergs
zijn oude bekenden; vanaf 1991
werkte hij er zeven jaar als programmamaker. Daarna werd hij
studentadviseur bij het Onderwijs en Studenten Service
Centrum, om in 2003 aan de slag
te gaan bij de toen kersverse
faculteit Industrial Design.
Asselbergs ziet zijn overstap naar
SG, dat in samenwerking met
studenten onder andere allerlei
culturele activiteiten organiseert,
niet als een terugkeer. “Het voelt
als een heel nieuw avontuur, al is
het maar omdat de wereld er
destijds heel anders uitzag, met
amper nog internet, e-mail en
dergelijke. Maar de basisconstanten zijn hetzelfde. Ik vind dat

de TU/e veel energie moet steken
in het opleiden van zo breed
mogelijke, competente ingenieurs, die kunnen meepraten
over wat er speelt in de wereld en
daarin
proactief
kunnen
handelen. Voor SG is daarin een
mooie taak weggelegd.”
Asselbergs wil nog niet uitweiden over zijn ideeën bij SG,
maar het nog nadrukkelijker
betrekken van studenten bij het
programma, behoort zeker tot
zijn doelen. “De eeuwige valkuil
is dat je een podium wordt,
terwijl SG veel méér is; we
moeten ons echt actief bemoeien
met de academische vorming van
studenten.” Het ECTS-label (studenten kunnen één studiepunt
krijgen voor het volgen van
bepaalde SG-activiteiten) is
daarin volgens het nieuwe
bureauhoofd een belangrijke
stap geweest, “maar dat kunnen
we nog meer uitbouwen. SG
moet worden gezien als iets wat
je niet wilt en mag missen.”

Maarten Pieterson kijkt tevreden
terug op zijn vijftien jaar als
hoofd van SG, waarin volgens
hem met name de publiciteit en
faciliteiten, mede door het
Gaslab en De Zwarte Doos,
enorm verbeterd zijn. Van zijn
opvolger hoopt hij bovenal dat
deze goed zorgt voor de grotere
erkenning, maar ook grotere verantwoordelijkheid
die
SG
volgens hem heeft gekregen voor
het aanbod op het vlak van academische vorming. “Bovendien
zijn we hier de énige structurele
aanbieder van dit soort activiteiten. Daarmee is SG van groot
belang voor de kwaliteit van leven
op de campus.”
Pieterson luidt het einde van zijn
werkende bestaan in met een
voettocht naar Rome, waaraan hij
8 juni begint. “Als ik één dag
nadenk, heb ik direct voor een
week werk. Straks kan ik drie
maanden nadenken en niks uitvoeren; dat lijkt me erg
vruchtbaar.”/

.

Hoe krijgen we in Nederland een
florerende, groene economie? Die
vraag moet op dinsdagavond
31 maart worden beantwoord
tijdens een door de Volkskrant
georganiseerd debat in het
Auditorium.
Kan aan de huidige crisis wellicht
een gunstige wending worden
gegeven door te investeren in een
groene economie? Als voorbeeld
wordt de Amerikaanse New Deal
gegeven: het programma van in vesteringen dat door president
Roosevelt in de jaren dertig werd
ingezet om de economie uit het

slop te trekken.
Het debat wordt geleid door jour nalist en publicist Pieter Hilhorst
en wordt ingeleid door hoogleraar
milieukunde Klaas van Egmond
(Universiteit Utrecht). Gasten zijn
groene investeerder Henk
Keilman, Philips-topman Harry
Hendriks en Carel Callenbach van
algenbedrijf Ingrepro. Het wordt
mede georganiseerd door het
Nicis Institute, het Maatschap pelijk Topinstituut voor steden.
Vanaf 20.00 uur in de Blauwe Zaal,
toegang gratis.

Bouwkundestudenten TU/e
vraagbaak voor Het Klokhuis
Zo’n vijftien Bouwkundestudenten zijn al
zo’n anderhalve
maand bezig met
het beantwoorden
van vragen van
kinderen, over het
ontwerp van het
KlokHUIS. Het tvprogramma Het Klokhuis laat
kinderen dit huis ontwerpen,
dat volgend jaar gebouwd
wordt in Almere Poort.
De kinderen ontwerpen het huis
in vijf stappen van twee weken; in
elke fase staat een ander thema
centraal. Zo zijn er de thema’s
spelen & niksen en wassen &
plassen. Drie blokken zijn er inmiddels achter de rug, en die
hebben zo’n driehonderd vragen
opgeleverd, vertelt Annelies
Moors van Stichting Techniekpromotie, die mede verantwoordelijk is voor de organisatie rond
de vragen en de vragendag.
Moors: “Er zitten erg grappige
vragen tussen. ‘Mag er een
zwembad in de slaapkamer?’, of
‘Mag er een koe in de kamer?’”
Naast de online beantwoording

van ontwerpvragen, is
er aan de TU/e op 5
april een vragendag
waar
de
meest
interessante vragen
op het podium
behandeld worden.
Kinderen kunnen met de
presentatoren van Het Klokhuis
op de foto en aan een wetenschapsquiz meedoen. Er zijn
daarnaast lezingen van hoogleraren en activiteiten vanuit
Bouwkunde
en
Industrial
Design. Dit met als doel het aanwezige publiek te interesseren
voor techniek in het algemeen en
de naamsbekendheid van de
TU/e te vergroten.
Het ontwerp van Het KlokHUIS
wordt op tv gevolgd, maar de
vragendag op de TU/e komt niet
in de uitzendingen terug,
behalve de aankondiging ervan.
Jammer? “Ja. Maar het is wel een
heel erg leuke en aparte manier
om techniek onder de aandacht
te brengen van kinderen.”/

.

Aanmelden voor de vragendag kan via
www.hetklokhuis.nl.
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Schone brandstof uit een
Opslag waterstof/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Willen we straks allemaal op
waterstof rijden, dan moeten
we deze schone brandstof
compact, veilig en lichtgewicht kunnen opslaan.
Promovendus Paul
Vermeulen zette een flinke
stap naar een opslagsysteem
gebaseerd op magnesium en
titaan. Op dinsdag 31 maart
verdedigt hij zijn proefschrift
‘Hydrogen storage in Mg-Ti
thin film alloys’.
We moeten naar een schone en duurzame energievoorziening. Daar lijkt
iedereen nu wel van overtuigd.
Windmolens, zonnecellen, eventueel
biomassa en op termijn kernfusie moeten
samen in onze energiebehoefte gaan
voorzien. Maar met het opwekken van
energie zijn we er nog niet: het moet ook
opgeslagen worden, in auto’s bijvoorbeeld. Er zijn auto’s die zelf hun biomassa meevoeren en ter plekke verbranden, maar door de auto-industrie worden
twee modernere alternatieven voor
benzine, diesel of gas serieuzer genomen:
accu’s en waterstof. Hoewel elektrische
auto’s een stormachtige ontwikkeling
doormaken, hebben de waterstof-adepten
de handdoek nog niet in de ring geworpen.
Het klinkt ook prachtig: waterstofkernen
worden in een brandstofcel in contact
gebracht met zuurstof uit de lucht, in een
reactie waarbij slechts schoon water en de
benodigde energie vrijkomen. Het is
echter niet eenvoudig om waterstof veilig
en compact op te slaan. Er bestaan gasflessen waarin waterstof onder een druk
van achthonderd atmosfeer is samen-

geperst, en daarmee is de maximumdruk
waarschijnlijk nog niet bereikt, maar het
volume dat deze flessen inneemt, blijft
onpraktisch groot. Bovendien kost het
veel energie om de waterstof zo extreem
samen te persen. Door waterstof vloeibaar te maken, wordt de dichtheid tot
zeventig gram per liter opgeschroefd,
maar daarvoor moet het tot zeer lage
temperatuur worden afgekoeld - bij
atmosferische druk zelfs tot -253 graden
Celsius.

Explosief
In de sectie ‘Energy Materials and
Devices’ van de vakgroep Anorganische
Chemie en Katalyse van Scheikundige

Technologie wordt daarom onderzoek
gedaan naar een veelbelovende vorm van
waterstofopslag: in de vorm van metaalhydrides (van de Latijnse naam voor
waterstof: hydrogenium). Metaalhydrides
maak je door waterstofgas -normaal
bestaand uit moleculen van twee atomenals losse atomen in een metaalrooster te
brengen. Opslag van waterstof in een
metaalhydride is daarmee veel veiliger
dan opslag in de vorm van het bijzonder
explosieve waterstofgas. Bovendien
bespaart het -verrassend genoeg- veel
ruimte.
Hoe kan het dat je waterstof compact en
licht kunt opslaan door het door een
metaal te laten absorberen? “Ja, dat klinkt

misschien vreemd”, geeft Paul Vermeulen
toe. “Het grote verschil is dat je het
opslaat in de vorm van atomair waterstof.
In waterstofmoleculen kun je de waterstofatomen niet zo dicht bij elkaar
brengen, maar door de invloed van het
metaal is dat wel mogelijk.” Dat effect
blijkt ruimschoots op te wegen tegen het
extra gewicht van het metaal. “We hebben
natuurlijk wel voor een relatief licht
metaal gekozen: magnesium.”
Magnesiumhydride voldoet daarmee aan
de gewichtseis die door het Amerikaanse
ministerie van Energie is geformuleerd
voor mobiele waterstofopslagsystemen:
de waterstof moet minimaal zes procent
innemen van het gewicht van het opslag-

van een magneetveld verplaatsen. Door
die eigenschap te gebruiken, kun je het
plasma op zijn plaats houden en zorgen
dat de warmte extreem goed wordt geïsoleerd. “Zo zijn er veel uitdagingen waarvan we er al veel hebben opgelost en
enkele nog moeten ontwikkelen. ITER is
waarschijnlijk het meest complexe apparaat dat ooit is gebouwd”, stelt Lopes
Cardozo.
Het Europese kernfusieonderzoek is op
dit moment toonaangevend in de wereld
volgens de deeltijdhoogleraar kernfusie.
Het is een goed gecoördineerd programma wat de basis is voor de leidende rol
van Europa in ITER.

tuur te houden. Het ‘brandende plasma’
is een nieuwe toestand van materie, die
we nog niet eerder in het laboratorium
hebben gemaakt. Dat betekent dat de
huidige manier om het plasma te sturen
-door meer of minder energie toe te
voeren- niet meer werkt. Wij onderzoeken daarom andere manieren om dit
toch te beheersen.”
De TU/e is op dit moment bezig een
vakgroep Kernfusie met een hoogleraar
en staf op te richten. Naast onderzoek
wordt door de TU/e in Europees verband
een masteropleiding Kernfusie opgezet,
vertelt Lopes Cardozo. “Op Nederlands
initiatief is er een Europees netwerk opgericht met steun van de Europese commissie om het onderwijs in Europa op het
gebied van kernfusie te coördineren.
Hierdoor kunnen we kennis delen en
gemeenschappelijke voorzieningen organiseren voor studenten, zoals een zomerschool. Met ITER hebben de studenten
ook een carrièreperspectief. Je ziet nu al
dat veel studenten het vak Kernfusie
kiezen. De vakgroep is verbonden aan
Natuurkunde, en gaat samenwerken met
Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek.
Het is een breed interdisciplinair gebied.
We kunnen studenten een hele interessante studie bieden.”/

De uitdagingen van kernfusie
Wanneer kunnen we gaan profiteren van
energieopbrengst door kernfusie?
Prof.dr. Niek Lopes Cardozo, deeltijdhoogleraar aan de TU/e en verbonden
aan het FOM-Instituut voor Plasmafysica, vertelt over de uitdagingen van
kernfusie tijdens de vierde EnergyDay
op dinsdag 7 april in De Zwarte Doos.
Bij kernfusie smelten twee lichte atoomkernen samen tot één zwaardere. Hierbij
komt heel veel energie vrij: kernfusie van
waterstofkernen op de zon zorgt ervoor
dat de zon nog miljarden jaren kan
branden. Het is een onuitputtelijke en
veilige energiebron die nauwelijks radioactief afval en geen CO2 maakt. “Dat wil
iedereen wel. Vandaar ook dat men
wereldwijd samengewerkt aan kernfusie”, vertelt Lopes Cardozo, deeltijdhoogleraar bij TU/e-faculteit Technische
Natuurkunde.
Op dit moment bouwt men samen een
experimentele kernfusiecentrale, ITER,
in Cadarache in Zuid-Frankrijk. Maar
deze centrale is enkel bedoeld voor experimenten. De eerste serie commerciële
kernfusiecentrales kan rond 2050 worden
gebouwd. Waarom duurt dat zo lang?
Lopes Cardozo: “Rond 1950 dacht men
nog snel een kernfusiecentrale te realiseren. Maar dat bleek niet zo eenvoudig te
zijn. Fusie gaat niet vanzelf. Om te
fuseren, moeten de atoomkernen dicht
genoeg bij elkaar komen. Hiervoor moet

de temperatuur zo hoog zijn dat de
kernen met hoge snelheid tegen elkaar
botsen.” Een kernfusiereactie verloopt
pas bij honderdvijftig miljoen graden. Dat
is heter dan de binnenkant van de zon.
Lopes Cardozo: “Dat lijkt onvoorstelbaar
veel, maar dat betekent niet dat je het niet
zo heet kunt maken.”
Als je gas zo heet maakt, vallen de atomen
uit elkaar en die toestand heet een
plasma. “In het heelal komen plasma’s
heel veel voor. Hier op aarde hebben we
er minder ervaring mee”, legt Lopes
Cardozo uit. Een plasma maak je eenvoudig door een gas te verhitten. Op de
afdeling Plasmafysica wordt niet anders
gedaan. En in veel industriële processen
maakt men gebruik van plasma’s, aldus
Lopes Cardozo. Voor het ontwikkelen van
een kernfusiecentrale moest eerst de
werking van een enorm heet plasma
worden onderzocht: hoe verloopt turbulentie in een plasma en hoe interacteert
het met magneetvelden en golven?

Plasma opsluiten
Een volgende uitdaging was om het
plasma vast te houden, zonder dat het iets
‘aanraakt’, want ieder contact met een
wand zou het plasma direct doen afkoelen. Lopes Cardozo: “Al heel vroeg kwam
men op het idee om het plasma ‘op te
sluiten’ met magneetvelden.” In het
plasma zitten geladen deeltjes en die
kunnen zich niet loodrecht in de richting

Brandend plasma
Het Nederlandse onderzoek op het gebied
van kernfusie is geconcentreerd binnen
het FOM-Instituut voor Plasmafysica, dat
nauw samenwerkt met de plasmafysicagroepen aan de TU/e. “En er is bijvoorbeeld ook met professor Maarten
Steinbuch van de vakgroep Meet- en
regeltechniek bij Werktuigbouwkunde
een heel vruchtbare samenwerking,
waarin we bestuderen hoe je het fusieproces in een fusiereactor met subtiele
middelen kunt regelen”, vertelt Lopes
Cardozo. “Tot nu toe levert een fusiereactor nog niet meer vermogen dan we
erin stoppen. Met ITER gaat dat veranderen, dan gaat het plasma genoeg vermogen leveren om zichzelf op tempera-

.
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blok metaal
systeem. Een andere vereiste is een capaciteit van minstens 45 gram waterstof per
liter tegen een prijs van minder dan 133
dollar. Ook moet volgens de Amerikanen
binnen drie minuten vijf kilo waterstof
getankt kunnen worden.
Bij dat laatste ligt het voornaamste
probleem met magnesium, zegt
Vermeulen. “Magnesium neemt waterstof niet snel genoeg op en staat het ook
maar heel langzaam weer af.” Bovendien
laat het magnesium de waterstof pas weer
los als het wordt verhit tot ongeveer driehonderd graden. Dat is niet praktisch, en
daarom ging Vermeulen op zoek naar een
manier om het waterstoftransport in
magnesiumhydride wat sneller te maken.
“Je kunt dat bereiken door er andere elementen aan toe te voegen. We hebben
ervoor gekozen om titaan aan het magnesium toe te voegen.”
Hiervoor liet Vermeulen bij Philips -waar
zijn promotor prof.dr. Peter Notten
werkzaam is- met een speciale techniek
dunne metaalfilms maken van een legering (mengsel) van magnesium en titaan.
Deze testte hij eerst bij Philips en later
aan de TU/e. Hij keek hierbij onder meer
naar het verband tussen de kristalstructuur en de snelheid waarmee de film waterstof opneemt en afgeeft. “Dit soort
legeringen kan men pas sinds kort
maken, de standaard legeringtechnieken
zijn hiervoor niet toereikend. Maar in
dunne films kan het wel.” Vermeulen
geeft toe dat toepassing als opslagmateriaal voor waterstof pas haalbaar is als de
magnesium-titaanlegering ook in ‘bulk’
(massief materiaal) kan worden gemaakt.
“Maar de films vormen wel een prima
testsysteem. Ze hebben in principe
dezelfde eigenschappen als de bulkmaterialen.”
Vermeulen kwam erachter dat toevoeging
van titaan nauwelijks effect sorteerde
zolang de titaanatomen minder dan
vijftien procent van het totaal aantal
atomen uitmaakte. Het vermogen om
snel waterstof op te nemen en weer af te
staan, neemt echter drastisch toe boven
die vijftien procent. Vermeulen verklaart
dit door de verandering in de kristal-

structuur van het hydride die optreedt als
er voldoende titaan wordt toegevoegd.
Het materiaal vormt dan een zogeheten
FCC-structuur (face-centered cubic),
waarin de waterstof makkelijker beweegt
dan in de kristalstructuur van zuiver
magnesiumhydride.

Transport
“Het was bekend dat toevoeging van
bepaalde elementen, met name scandium, een kristalstructuur oplevert die
gunstig is voor het transport van waterstof. En hier in de groep van Notten was
eerder al aangetoond dat twintig procent
scandium voldoet. Maar scandium is een
van de duurste elementen op aarde.” Er
zijn nog diverse andere elementen die
een positief effect zouden kunnen
hebben, maar de meeste hiervan zijn heel
zwaar en daardoor ongeschikt, vertelt
Vermeulen. “We hebben nu bewezen dat
het lichte titaan ook heel goed werkt, en
we weten dus ook dat dit aan de veranderde kristalstructuur ligt.” Hij gebruikte
röntgenstraling om aan te tonen dat de
kristalstructuur inderdaad veranderde
onder invloed van het titaan.
Hoewel de toevoeging van titaan het
transport van waterstof in het magnesium dus aanzienlijk verbeterde, bleef
volgens Vermeulen het probleem dat je
het materiaal nog altijd flink moet verhitten om de waterstof eruit los te krijgen.
“De legering van magnesium en titaan
vormt samen met waterstof een heel
stabiel systeem. Daardoor is het lastig om
de waterstof te verwijderen. We hebben
daarom gezocht naar elementen die een
destabiliserende werking kunnen hebben
op het systeem.” Op basis van berekeningen koos hij voor aluminium en silicium,
allebei lichtgewicht elementen. Met
succes. “Zowel aluminium als silicium
zorgt ervoor dat de waterstof bij veel
lagere temperatuur vrijkomt. Het is nog
niet goed genoeg: je wilt eigenlijk bij
tachtig graden alle waterstof kwijt zijn, en
we zijn nu bij een derde blijven steken,
maar mijn opvolger gaat door met dit
onderzoek. De resultaten zijn in ieder
geval veelbelovend.”/

.

EnergyDay - 7 april
De vierde EnergyDay
gaat over kernfusie
en thermische
zonne-energie. Een
van de sprekers is
dr. Jan Terlouw,
fysicus en bekend
politicus. Hij geeft
aan het eind van de
dag (16.00 - 17. 15
uur) een lezing
over grootschalige
zonnecentrales,
Concentrated Solar
Power (CSP). Een
optie die in zonrijke
gebieden een alter natief kan bieden
voor fossiele
energiebronnen.
De EnergyDays
worden georgani seerd voor promo vendi en zijn ook
toegankelijk voor
masterstudenten in
het laatste jaar van
hun studie.
Inschrijven kost
vijftien euro en kan
voor 30 maart via
http://web.phys.tue
.nl/nl/energydays.

Goed nieuws voor tafelvoetbalfanaten: een
balletje trappen kan binnenkort ook zonder
menselijke tegenpartij. Onderzoekers van de
Eindhovense faculteit Werktuigbouwkunde
leggen momenteel de laatste hand aan een
tafel die deels computergestuurd is. Twee
motortjes aan de onderkant van de tafel
zorgen voor de draai- en trekbewegingen van
de staven met de voetbalpoppetjes. Een
camera boven de tafel registreert de locatie
van de bal met een snelheid van honderd twintig beeldjes per seconde, zodat de com putergestuurde poppetjes in theorie twee
keer zo snel kunnen reageren als de door
mensenhanden aangestuurde tegenpartij.
Dat wordt dus steevast verliezen van de
computer? Student Rob Janssen grijnst
breed. “Dat is wel de bedoeling, ja. Het
leukste zou het zijn als we verschillende
moeilijkheidsgraden kunnen inbouwen, maar
zover zijn we nog niet.”
Janssen studeert in mei af aan het beeld verwerkingsysteem dat nodig is om de bal te
volgen en de poppetjes correct te laten
reageren. Dat bleek nog niet zo simpel: de
camera filmt in zwart-wit en de lijnen op het
veld zijn net zo wit als de bal. Erger nog, de
middenstip en de penaltystippen zien er van
bovenaf exact hetzelfde uit. “We wilden de
bal niet rood maken, omdat de tafel aan alle
eisen van een toernooitafel moest voldoen”,
zegt Janssen.
De markeringen op het veld zijn echter
onbeweeglijk, wat het mogelijk maakt deze
als het ware weg te filteren uit het beeld.

Hetzelfde geldt voor de staven waaraan de
poppetjes zitten. “Het grootste euvel waren
de gele poppetjes”, zegt Janssen. “Omdat ze
dezelfde lichtintensiteit hebben als de bal,
kan de computer ze er moeilijk van onder scheiden. Voor de zwarte poppetjes geldt dat
niet.”
Juist de gele poppetjes worden daarom aan gestuurd door de computer. Daardoor is
continu exact bekend waar de poppetjes zich
bevinden en onder welke hoek ze staan. Op
grond van die gegevens rekent de computer
uit welk beeld de camera zou moeten waar nemen. Zo kan ook dit beeld, net als de lijnen,
uit het totaalplaatje worden gefilterd. Alleen
de witte bal blijft over als het te volgen element.
Veel programmeerwerk dus, maar niet alleen.
Juist de combinatie met de hardware en de
regeltechniek maakt het project volgens
Janssen meer dan de moeite waard.
“Beeldverwerkingstechnologie is een relatief
nieuw onderzoeksgebied in Eindhoven. De
tafelvoetbalkast functioneert als een mooi
onderzoeksobject.”
Begin mei moet het systeem werken. Daarna
gaat de werktuigbouwkundige als promo vendus verder bij het Robocup Tech United
robotvoetbalteam, om onderzoek te doen
naar strategie en tactiek. “De geautomati seerde voetbaltafel zou hierbij heel goed als
een kleinschalige testomgeving kunnen
dienen.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoeksnieuws
Denken aan straling is ongezond
Het vermoeden blootgesteld te zijn aan elektromagnetische straling leidt tot gezond heidsklachten, maar dat betekent niet dat er ook een oorzakelijk verband is tussen de
straling en de klachten. Dat is te lezen in het jaarbericht over elektromagnetische
straling van de Gezondheidsraad.
Hoewel is aangetoond dat mensen die denken aan straling te zijn blootgesteld vaker
gezondheidsklachten als hoofdpijn en migraine, vermoeidheid, slapeloosheid, concen tratieproblemen, jeuk en warmtesensaties rapporteren, wijst geen enkel kwalitatief
hoogwaardig onderzoek erop dat blootstelling aan radiogolven -afkomstig van mobiele
telefoons en draadloos internet- schadelijk is voor de gezondheid. Volgens het rapport,
waaraan TU/e-emeriti prof.dr.ir. Gert Brussaard (radiocommunicatie) en prof.dr.ir Peter
Zwamborn (elektromagnetische effecten) meeschreven, heeft de straling die wordt
geproduceerd door mobiele telefoons hooguit minieme, tijdelijke effecten op het func tioneren van de hersenen.

Strip tegen de zon

TU/e-hoogleraar prof.dr. Niek Lopes Cardozo. Foto: Bart van Overbeeke

Onderzoekers uit Glasgow hebben een indicatorstrip ontwikkeld die plotseling verkleurt
als hij een bepaalde hoeveelheid uv-licht heeft opgevangen. Zonnebaders zouden de
strip kunnen gebruiken als waarschuwing dat het tijd wordt om de schaduw op te
zoeken.
Tot dusverre bestonden alleen strips, zogeheten uv-dosimeters, die langzaam ver kleurden, waardoor het lastig was om te bepalen wanneer je nu echt te lang in de zon (of
onder de zonnebank) hebt gezeten. De Schotse onderzoekers gebruiken een indicator stof die onder invloed van het uv-licht wordt afgebroken. Zodra deze stof op is, wordt de
strip plotseling roze. Door de hoeveelheid indicatorstof te variëren, kan eenvoudig een
strip voor elk huidtype worden gemaakt.
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GTD een jaar in

“Nieuwe onderkomen G

GTD/Gerard Verhoo
Foto’s/Bart van Overb
Wat het meest en het eerst in het oog springt b
Gemeenschappelijke Technische Dienst (GTD)
veelheid licht, de aangename temperatuur en ho
veel meer veranderd, maar de grootste veranderi
plaats. Tegelijk bleef er veel hetzelfde, zoals de t
kelijkheid van de medewerkers. Een kijkje voor e
jaar na de verhuizing uit d

GTD-hoofd Wim Peters (links)
en groepsleider Harrie de Laat.

Ir. Wim Peters, sinds 2004 hoofd van de
GTD, geniet soms nog zichtbaar van het
mooie gebouw met het vele licht en de
goede klimaatvoorziening: “En het is
heerlijk om Dienst Huisvesting niet meer
te hoeven te bellen omdat het weer eens
lekt. Er verzuipen dus ook geen computers
meer door de regen en we hoeven ‘s zomers
niet meer in 35 graden te werken of
‘s winters te vernikkelen.”
Harrie de Laat, groepsleider van de
Instrumentmakerij: “Als in de W-hal aan
het ene eind van het gebouw een deur
openstond, waaide je aan de andere kant
weg. En ik schaamde me als klanten naar
het toilet wilden.”
Een andere grote verandering is dat er
geen loopbrug meer is en dat je niet meer
‘even binnenloopt’ bij de GTD.
De Laat: “Een aantal medewerkers mist de
toegankelijkheid van de W-hal en het
rechtstreekse contact met de TU/e wel. De
W-hal was natuurlijk een centraal punt.
Maar de toegankelijkheid is er nog altijd,
ook dit is een open gebouw.”
Peters: “We hebben in deze toch wel
imposante hal onze eigen ingang en
bezoekers kunnen zo doorlopen naar
medewerkers en kantoren. Alleen voor de
instrumentmakerij heb je een bezoekerspasje nodig, die kun je bij de receptie of de
groepsleiders krijgen. Het enige nadeel is
dat apparaten of onderdelen van buiten via
een hobbelig weggetje vervoerd of uitgeladen moeten worden.”
De Laat: “Enig cynisme was er vooraf wel.
Wie ergens lang werkt, moet je misschien
niet verplaatsen of aan grote veranderingen blootstellen. Anderzijds, anderen
zagen het juist weer als een goede vernieuwing.”
Een nieuw gebouw betrekken gaat niet
zonder slag of stoot. Als een deur weigerde
open te gaan met een pasje werd er al snel
gemopperd dat je daar in de W-hal geen
last van had. Peters: “Toch bleek dat we dat
soort problemen met een schroevendraaier gemakkelijk zelf op konden lossen.
Zo hebben we meer dingetjes zelf verbeterd.”

Heroriëntatie
Er was al een en ander gaande bij de GTD
voor de verhuizing. Het vorige hoofd, dr.
Peer Brinkgreve, was al begonnen met de
heroriëntatie van de GTD. Toen Peters de
leiding overnam, zat die heroriëntatie in
de eindfase. Er was omschreven wat de
omvang van de GTD zou worden en welke
werkzaamheden ze in de toekomst wel en
niet zou doen. Ten tijde van de verhuizing
waren die plannen afgerond.

Peters: “Een belangrijke verandering is dat
de fysieke scheiding tussen de verschillende disciplines zoveel mogelijk is
opgeheven. Zo vormen bijvoorbeeld de
afdelingen apparatenbouw en de fijnmechanische afdeling nu één geheel,
onder leiding van Harrie de Laat.”
Met de verhuizing zijn ook alle technisch
ontwerpers en ontwikkelaars van de verschillende disciplines bij elkaar in één
ruimte gekomen. Hierdoor verbeterde de
communicatie omdat ze direct contact
hebben en snel kunnen overleggen.
Tevens zijn alle machines in de mechanische werkplaats anders neergezet en
gegroepeerd, om de logistiek te verbeteren.
De Laat: “De routing van de machines was
in de W-hal niet goed. Ze stonden niet
logisch opgesteld en ook niet arbo-vriendelijk. Niet dat het gevaarlijk was, want
veiligheid staat hier altijd hoog in het
vaandel. Maar nu we alles opnieuw
moesten inrichten, hebben we dat meteen
goed gedaan. In overleg met de medewerkers hebben we vooraf kritisch
gekeken welke machines we écht nodig
hebben.”
In het TNO-gebouw heeft de GTD geen
4.500 vierkante meter beschikbaar zoals
in de W-hal, maar 2.700. Die gedeeld
wordt met de werkplaats van TNO, die hier
al zat. Het machinepark moest dus worden
ingekrompen. De Laat: “Wat we bijvoorbeeld verkocht hebben is een acht meter
lange sleeschaafbank die misschien twee
middagen per jaar gebruikt werd; meestal
als alternatieve werkbank. Die sleeschaafbank en andere grote apparaten
waren vroeger nuttig, toen we nog heel
grote machines bouwden. De selectie was
gebaseerd op de vraag: hebben we het nog
nodig, kunnen we het kwijt, weegt het
schaarse gebruik op tegen de kosten van
het uitbesteden van dit werk en de
vierkante meter prijs die we hier moeten
betalen. Het resultaat is dat we nu goed
werkbare werkplaatsen hebben met de
beste machines.”
De samenwerking met TNO in de werkplaats komt nu op gang, zegt GTD-hoofd
Peters. “We hebben uitvoerig overlegd,
vooral met Bob Onderdelinden, groepsleider van de TNO-werkplaats. Ook zij
hebben apparaten weggedaan en de beste
machines behouden, die we samen gaan
gebruiken. De GTD heeft nu machines die
ze eerder niet had en voor TNO geldt hetzelfde.”
De Laat: “TNO heeft een HSM-freesbank(high speed milling, red.), een
3-assen computergestuurde freesbank
waarop men met hoge snelheid dun-

wandige producten verspaant. Onze
medewerkers
leren nu om de
high speed
milling te
bedienen. Ook
worden nu de
eerste onderdelen ontworpen die gemaakt
moeten worden
met TNO’s
Rapid Prototyping Machine,
een soort
kopieerapparaat
voor 3Dproducten van
kunststoffen,
wat een ideale
techniek is voor het maken van prototypen
en vrije vormen.”

Opdrachtgevers
Voor de verhuizing werd ook gevreesd dat
klanten weg zouden blijven omdat het
geen open werkplaats meer zou zijn. Die
angst blijkt niet terecht aangezien het
aantal opdrachten niet is verminderd.
Sterker nog, de GTD zit nu dichter bij zijn
grootste klanten, Werktuigbouwkunde,
Technische Natuurkunde en Scheikundige
Technologie; alleen bij Elektrotechniek
zitten ze wat verder weg.
Peters: “Het nieuwe gebouw was even
wennen voor onze klanten. Maar als ze
hier een keer geweest zijn, zijn ze weer op
bekend terrein. En opdrachten zijn toch
vooral afhankelijk van het budget van
faculteiten. Soms is er veel geld om een lab
in te richten of prototypes te bouwen voor
promovendi, en soms hoor je een hele tijd
niets. Dat fluctueert altijd.”
De Laat: “Ook in de werkplaats is het totale
aantal of het soort opdrachten niet veranderd. Wat we doen, varieert van maken
en ontwerpen van fijnmechanische apparatuur die in vacuümsystemen functioneren voor oppervlakteonderzoek of
apparaten die bijdragen in de ontwikkeling van polymeren. Een relatief nieuwe
klant is BMT met, technisch gezien,
interessante opdrachten, zoals de vriesspinner. Met dat apparaatje worden polymeren gesponnen wat een ‘bed’ vormt
waar later levend weefsel op groeit. Of de
matrijs voor de bioreactor, een matrijs
waar we eenmalige groeikamers mee
kunnen maken waarin het weefsel voor
hartkleppen groeit en beproefd wordt.”

Ook de werkwijze is niet veranderd. “Juist
het meedenken met opdrachtgevers is
onze meerwaarde: de wensen van onderzoekers vertalen in een ontwerp en een
werkend apparaat is ons belangrijkste
werk. En dat betekent vaak zoeken en
manoeuvreren om te kijken wat er
technisch mogelijk is”, zegt De Laat.
Peters: “Hier vindt de echte ontmoeting
-en soms een confrontatie- plaats tussen
theorie en praktijk: ontwerpers of promovendi ontwerpen modellen en apparaten
op papier en vanuit de theorie. Hier
worden ze daadwerkelijk gebouwd.”
Er is wel een nieuwe doelgroep bij
gekomen middels de innovatievouchers.
Deze subsidieregeling van het ministerie
van Economische Zaken, dat geregeld
wordt via Senter Novem en United Brains,
is bedoeld voor TU/e-starters en MKBbedrijven ten behoeve van de kennisvalorisatie. Als een bedrijf of starter een
ontwerp of octrooi heeft, kunnen ze bijvoorbeeld de GTD een prototype laten ontwikkelen en krijgen ze een deel van de
kosten terug: 5.000 van de 7.500 euro. Zo
wordt de drempel verlaagd om gebruik te
maken van de kennis en capaciteiten van
TU/e-medewerkers. En hopelijk blijft het
dan niet bij een eenmalig contact.
De Laat: “We doen onderzoek, maken
tekeningen en de apparaten. Het is nu
ongeveer tien procent van onze werkzaamheden, drie jaar geleden was het nul.
De opdrachten zijn heel divers: van de
productie van een machine voor het
maken van worstenbroodjes tot zwembadreiniging, dakbedekking en antiramkraakpalen.”
Ten tijde van de verhuizing en reorga-
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n TNO-gebouw

GTD snel bekend terrein”
ogt
beeke
bij de nieuwe behuizing van de
in het TNO-gebouw is de hoeoe schoon alles is. Natuurlijk is er
ngen vonden achter de schermen
ypische werkwijze en de toeganen achter de schermen, ruim een
de W-hal.

nisatie zijn vier medewerkers met de vut
gegaan en is van een medewerker het jaarcontract niet verlengd omdat hij niet aan
de eisen voldeed. Dit jaar zijn twee nieuwe
instrumentmakers, een elektrotechnicus, een secretaresse en een
administratrice aangenomen. Goed
personeel was altijd moeilijk te krijgen,
nu nog? Peters: “Ja. De instrumentmakers komen van de mts, die leiden we
zelf in twee, drie jaar op. Ze moeten het
diploma halen van de Leidse Instrumentmakerschool en zich onze specifieke
manier van werken eigen maken:
technisch heel vaardig zijn om kwalitatief
hoogwaardige producten te maken,
nieuwe dingen gemakkelijk oppakken
en niet alleen snel, maar ook veilig
werken. Ze moeten zelfstandig
kunnen werken, eigen ontwerpen
kunnen maken in een 3Dtekenprogramma. Hier werken we
intensief met klanten samen. Ze
moeten dus ook goed kunnen
luisteren, mee kunnen denken
en het ontwerp realiseren
binnen het gestelde budget
en met de afgesproken
kwaliteitseisen. We
worden een steeds
professionele organisatie
en dat stralen we ook uit,
aan alle kanten en op
alle gebieden.”/

.

Wisselwerking bij het bouwen van nieuwe operatierobots
De werkzaamheden van de GTD zijn
heel divers. Van het maken en repareren van glasinstrumenten tot de voetbalrobots voor de Robocup-competitie,
een Atomic Force Microscoop en de
racewagens voor University Racing. Het
meest specifiek zijn de prototypes voor
promovendi, zoals voor ir. Linda van den
Bedem. Ze werkt aan een operatierobot
met krachtterugkoppeling voor minimaal invasieve chirurgie.
Van den Bedem studeerde in
2004 af bij de faculteit Werktuigbouwkunde en werkt inmiddels
ruim drie jaar aan een operatierobot met krachtterugkoppeling
voor minimaal invasieve chirurgie, samen met andere promovendi en afstudeerders. Haar deel
in het geheel is het ontwerp van
de ‘slave’ voor kijkoperaties in de
buik- en borstkas.
Na de goedgekeurde STWaanvraag maakte ze eerst kennis
met twee chirurgen en woonde
een twintigtal kijkoperaties bij.
Van den Bedem: “Daarbij gebruiken chirurgen tamelijk lange
instrumenten, van zo’n 300
millimeter bij 8,5 millimeter
doorsnede. Bij elke operatie
worden minimaal drie incisies
gemaakt, twee voor de instrumenten en één voor de endoscoop. Zo
wordt minder weefsel beschadigd
dan bij een gewone open operatie.
Maar het heeft ook nadelen, vooral
voor de chirurg. Het is lastig
manoeuvreren, hij moet zijn
bewegingen gespiegeld maken en
hij moet schalen: hoe dieper hij
moet snijden hoe kleiner de bewegingen zijn die hij moet maken.
En dat verandert continu.
Bovendien geeft de endoscoop een
tweedimensionaal beeld en de kijklijn is
anders dan normaal. Voor de operatie in
buik of borstkas worden deze ruimtes
gevuld met CO2 om ruimte
te creëren en goed te
kunnen werken.
Daarvoor zitten er
metalen hulzen met afdichtingen in de incisies
om het gas niet te laten
ontsnappen. Dat veroorzaakt wrijving tussen
instrument en afdichting,
die het voor de chirurg

Van links naar rechts: Simon Plukker, Linda van
den Bedem en Meindert Janszen met een deel
van de operatierobot

moeilijker maakt om goed te voelen wat
hij doet.”
Om deze nadelen op te heffen, worden
nieuwe operatierobots ontwikkeld. Er
bestaat al een commercieel systeem, Da
Vinci. Die heeft een vrij grote robotarm,
is intuïtief te bedienen en geeft visuele
stereoscopische (3D-) terugkoppeling. De
robot die Van den Bedem en anderen
ontwikkelen moet naast de voordelen van
het commerciële systeem ook krachtterugkoppeling bieden voor veiligere
operaties. Het hele apparaat wordt
kleiner, dynamisch beter en preciezer.

Wisselwerking
Na het inlezen maakte Van den Bedem
een plan, de eerste ontwerpen en berekeningen en vervolgens nam ze contact op
met de GTD. Meindert Janszen werd de
vaste instrumentmaker op het project, in
de loop van het project werd Simon
Plukker de instrumentmaker voor het
instrument.
De robot bestaat uit een master, een slave
en elektronisch gedeelte. De chirurg
bedient de master, de slave zit aan de
operatietafel vast en voert de daadwerkelijke operatie uit. Janszen werkt sinds
2008 aan de operatierobot. Hij bouwt de
slave, van de bevestiging aan de tafel tot
en met de manipulatoren waarmee de
endoscoop en instrumenten worden
bewogen. Plukker tekent en bouwt het
instrument, gedrieën denken ze na over
het hele ontwerp en hoe het technisch
allemaal kan en moet.

Van den Bedem: “In principe bepaal ik de
grote opzet, doe analyses en zoek onderdelen als motoren, transmissies en
krachtsensoren uit, de GTD doet de
detaillering. Elke dag loop ik wel een paar
keer binnen om te kijken hoe het gaat of
om nieuwe ideeën en ontwikkelingen die
we hebben verzonnen te bespreken,
Meindert en Simon hebben zoveel
ervaring, ze komen vaak met suggesties
en andere ideeën. Het blijft een echte
wisselwerking. Soms is het ook echt
zoeken. Dan komt hun ervaring pas écht
goed van pas.”
Een van de drie manipulatoren (zie foto)
is zo goed als klaar en wordt momenteel
getest op onder meer het functioneren
van de motor, de krachtmeting. De
volgende stap is het implementeren van
regeltechniek door promovendus Dennis
van Raaij. Aan de hand hiervan worden
verbeteringen aangebracht bij de andere
modules die bestemd worden voor de
instrumenten. De eerste module is voor
de endoscoop. Elke module bestaat uit
een manipulator die voor de beweging
zorgt en een manipulatorinstelling die de
manipulator op de juiste plek zet.
Van den Bedem: “Nu zijn we bezig met
de koppeling van de master en slave wat
betreft control, software en elektronica.
Samen met nog een aantal anderen
wordt de GTD-roep Elektrische Energieen besturingstechniek van Jovita Moerel
erbij betrokken en dat vlot goed.”/

.
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Mensen
Drs. G.C. van Dam verdedigt op maandag 30 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Dispersion in
Surface Waters With special reference to
particle models and synthetic eddy velocity fields’. Van Dam promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotor is prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst.
Drs. P. Vermeulen verdedigt op dinsdag
31 maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Hydrogen storage in
Mg-Ti thin film alloys An in situ characterization study’. Vermeulen promoveert
aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr. P.H.L.
Notten.
A.A. Lucero Vera PDEng verdedigt op
dinsdag 31 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Co-Designing
Interactive Spaces for and with
Designers: Supporting Mood-Board
Making’. Lucero promoveert aan de
faculteit Industrial Design. De promotoren zijn prof.dr.ir. J.-B.O.S. Martens en
prof.dr. C.J. Overbeeke.
Ir. M.J. van Weerdenburg verdedigt op

woensdag 1 april zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Efficiënt Rewriting
Techniques’. Van Weerdenburg promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.F. Groote en prof.dr. M.G.J.
van den Brand.
Ir. R. Henselmans verdedigt op donderdag 2 april zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Non-contact
Measurement Machine for Freeform
Optics’. Henselmans promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir. M. Steinbuch.
Ing. J.A.W. Harings verdedigt op donderdag 2 april zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Shielding and
Mediating Hydrogen Bonding in AmideBased (Marco)Molecules’. Harings
promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren zijn
prof.dr. S. Rastogi en prof.dr. P.J. Lemstra.

Studentenleven
BEST

Meld je nu aan voor BEST
summer courses

Tot en met 5 april kun je je aanmelden
voor BEST (Board of European Students
of Technology) summer courses. Meer
dan vijftig lokale BEST-groepen in
Europa organiseren BEST courses waar
jij naartoe kunt! Madrid, Athene,
Istanbul, Budapest, Lissabon, Wenen en
nog veel meer.
Voor een maximum van 45 euro (excl.
reiskosten) kun jij naar de stad van je
dromen. Een BEST-course is een tweeweekse academische course over een
bepaald technisch onderwerp. Verwacht
een course met een academisch, maar
zeker ook een groot cultureel en sociaal
gehalte. Verwacht twee drukke weken
waarbij je veel nieuwe internationale
vrienden leert kennen.
Kijk voor meer informatie op
www.best.eu.org.

KIVI NIRIA Students
Eindhoven
Hoe koop ik een huis?

De aankoop van een huis is iets complexer dan de aankoop van een nieuwe
spijkerbroek. Er komt van alles bij
kijken, dus goed (financieel) advies is
noodzakelijk.
Speciaal voor TU/e-studenten houdt
Rabobank Eindhoven-Veldhoven in
samenwerking met KIVI NIRIA
Students Eindhoven op 7 april een informatieavond over de aankoop van je eerste woning. Aan het woord komen onder
anderen een hypotheekadviseur van de
bank, de jongst beëdigde notaris van
Nederland en een makelaar die alles kan
vertellen over de huidige woningmarkt.
Datum: dinsdag 7 april 2009 van 18.30 -

22.00 uur inclusief hapje en drankje
Locatie: Rabobank, Kronehoefstraat 87 te
Eindhoven. Informatie: Niels van der
Zwart, yknse-PC@kiviniria.nl.
Aanmelden: www.ykns.nl.

Vrijwilligersprojecten. De Kargadoor,
Oudegracht 36 Utrecht, 13.30 - 17.00.
www.siw.nl

Vacatures

T!NT

Christelijke iftar en eerste zwarte
Jezus-film
Samen een christelijke vastenmaaltijd
eten en vervolgens naar de eerste zwarte
Jezus-film kijken: ‘Son of man’ van Mark
Dornford-May. Het Bijbelse verhaal van
Jezus is overgebracht naar de 21ste eeuw
en gesitueerd in de Afrikaanse townships. Het geeft in zijn actualisering een
zeer realistisch beeld van verderf en verlossing in het hedendaagse Zuid-Afrika
zonder ongeloofwaardig te worden. Zelfs
de zang- en dansscènes doen niets af aan
het realisme, omdat ze plaatsvinden op
momenten waarop men in Zuid-Afrika
ook zou zingen of dansen.
Lijden, sterven én opstanding worden op
zo’n manier verbeeld dat zij geen
geloofskwesties meer zijn, maar ervaringsfeiten en een doorleefde werkelijkheid.
Datum: 8 april
Tijd: 18.30 uur eten, 20.00 uur film
Locatie: cafe T!NT, studentencentrum De
Bunker.
Opgave: tint@tue.nl.

SIW

Vrijwilligerswerk buitenland
Voor korte of lange termijn vrijwilligerswerk in het buitenland doen? Kom zaterdag 4 april naar de informatiemarkt van
SIW Internationale

Medewerk(st)er Frontoffice (V28.028),
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (1,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 5 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.633 t/m 2.324 euro).
Technicus (V36.361), EM, faculteit
Elektrotechniek (0,5 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.267 t/m 3.028 euro).
Postdoc Modular Micro Reactor
Technology Platform (V37.674),
Chemical Reactor Engineering, department of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.379 t/m 3.755 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

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

(Advertenties)

Klinisch fysicus in opleiding
Radiotherapie

Fysicus stralingsdosimetrie
Radiotherapie
De organisatie
Securitas Alert Services B.V. behoort tot de groep Securitas AB, een Zweedse multinational, die wereldwijd gespecialiseerd is in het
leveren van oplossingen voor bewaking, beveiliging en waardetransporten, In Nederland is Securitas Alert Services B.V. marktleider in
beveiliging en telebewaking, met als specialisatie het beheer op afstand van alarmsignalen (monitoring).

Fysicus/mathematicus
modelvorming

Gevraagd Junior Applicatiebeheerder

Meer weten over deze vacature?
www.werken.umcg.nl

Als applicatiebeheerder ben je werkzaam binnen de ICT afdeling en rapporteert je aan de ICT Manager.Je werkt mee aan de
ondersteuning van de bestaande en de verdere uitbouw van de operationele platformen in de meldkamer. Deze toepassingen voor
de verwerking van alarmen, het opsporen van voertuigen of andere mobiele objecten, het aansturen van video systemen zijn cruciale
hulpmiddelen in een continu-operatie. Klemtoon van het applicatieteam ligt op de uitbouw van een productieve en stabiele omgeving
waar steeds nieuwe systemen en platformen naadloos in kunnen geïntegreerd worden. Samen met je collega’s uit andere Securitas
Alert Services landen bouw je op die manier aan een state of the art bewakingsomgeving.

Radiotherapie

Bouwen aan de toekomst van gezondheid

Kernactiviteiten van de functie:
s
/NDERSTEUNEN VAN DE BESTAANDE PLATFORMEN
s
#ONTROLEREN OP DE TECHNISCHE WERKING VAN DE AANWEZIGE SYSTEMEN
s
/PLOSSEN VAN TECHNISCHE PROBLEMEN
s
:ORGDRAGEN VOOR HET OPLOSSEN VAN FUNCTIONELE PROBLEMEN VOOR DE INSTALLATEURS
s
6ERANTWOORDELIJK VOOR HET OPSTELLEN EN BIJHOUDEN VAN RAPPORTAGES
s
"EGELEIDEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN NIEUWE SYSTEMEN
s
-EEDENKEN EN BEGELEIDEN VAN NIEUWE PROJECTEN QUA TECHNIEK
s
7ERKEN MET WEB APPLICATIES )0 PROTOCOLLEN 31, EN DATABASES
Wij vragen:
s
MINIMAAL ("/ WERK EN DENKNIVEAU %NGINEER
s
KENNIS VAN TECHNIEK
s
PROGRAMMATIE KENNIS
s
COMMUNICATIEF VAARDIG
s
ZELFSTANDIG KUNNEN FUNCTIONEREN IN EEN OMGEVING MET HOGE WERKDRUK
s
PROJECTMATIG KUNNEN WERKEN
s
TAALKENNIS ENGELS

Contact:
Securitas Alert Services B.V.
(UMAN 2ELATIONS
4AV %MERENCE 2ENTINCK
Spaarpot 121
 +7 'ELDROP
% MAIL %MERENCERENTINCK ALERT SERVICESNL
OF PER EMAIL NAAR JOBS ALERT SERVICESNL
INFO    
Voor meer bedrijfsinformatie zie internet
www.alert-services.nl.

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

volkskrant.nl/studenten
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Eindhoven Rock city
In the Klokgebouw,
straight across from NS
station Beukenlaan, you
find PopEi. One of the
goals set by this cultural
institution is to support
pop musicians. It does so
by renting out rehearsal
rooms and recording facilities. In addition, PopEi
has a podium where performances or other activities are programmed
every weekend. Cursor
was show round ‘the best
rehearsal room of the
Netherlands’.
That Eindhoven is Rock
city may be regarded as
general knowledge according to Fred Sparringa,
director of PopEi. “Just like
everybody knows that
Rotterdam is Hip-hop city
and Utrecht R&B city.”
Anyone thinking that
Tilburg is Rock city is mistaken. “Tilburg may have
the Fontys Rock academy,
but that is everything it is.
Eindhoven features 463
registered pop bands. They
rehearse mainly in De
Oefenruimte along the
railway line near Tongelre,

in Temporary Art Centre or
with us.” Every week some
eighty to one hundred
bands come to the
Klokgebouw.
Without
driving any neighbors
insane they can make
music there and are
provided with all appliances.
All the rooms in PopEi
have a box-in-a-box construction: each floor stands
on rubber blocks, the walls
and ceilings are decked
with thick layers of rock
wool, all windows have
double glazing and the
whole building is fitted
with sound attenuating
doors. When you do not say
anything yourself, all you
hear is the faint noise of
fans. A train thundering
past remains unnoticed.
Ideal circumstances for
recording a CD, for
instance. “In fact, PopEi is
one big service bureau for
musicians”, says Roy
Bazelmans. He guides
Cursor along the recording
studio,
the
thirteen
rehearsal rooms, the three
dance halls rented by the
Centrum voor de Kunsten,

Christian Iftar
and ‘black’
Jesus film

PopEi is located in the Klokgebouw at Strijp-S. Photos: Bart van Overbeeke

the dressing rooms, the
catering facility and the
concert hall. “Two to three
times every week a wide
variety of bands use this
podium. Our programmer
books anything from rock‘n’-roll to metal, from
dance to reggae. One night
last week we had three big
bands.” By way of fee the
bands are presented with
an audio/video recording
of their performance. “We
aim to help young bands
forward”, says Bazelmans.
“Therefore it is not a good
idea to give them a sum of
money which they may
spend on beer the very
same night. A good
recording helps them to
promote themselves with
other concert halls.”

Stick vending machine

The vending machine for strings and drumsticks.

During our tour we pass
the ‘vending machine for
strings and drumsticks’. By
inserting coins musicians
can get anything from the

machine that they may
need. Forgotten cables,
new batteries, new drumsticks, the commonest
problems can be sorted
here independently. And if
everything fails, they can
turn to the repair shop
along the corridor, where
the technical service can
repair instruments.
Anybody can rent rehearsal
rooms in PopEi. At 5.5
euros per hour you have
forty square meters for use
in
the
daytime.
Soundproof! Players of
wind
instruments,
drummers and other
noisemakers can live it up
here. For equipment they
can rent a safe at twenty
euros a month. If you have
rehearsed long enough and
are ready to record a CD,
thirty euros gives you a
whole hour in the fully
equipped recording studio,
where a sound engineer
lends assistance.
Back to the concert hall on

the ground floor, where
other activities than performances are organized as
well. “Now and then we
have a ‘guitar hero battle’.
A big beamer in the hall
shows two X-box screens.
Using a special guitar with
keys instead of strings, participants can play along in a
karaoke-like manner”, says
Sparringa.
“We
have
noticed that real guitarists
really do not stand any
chance of winning here. It
is a totally different
manner of playing.”/

.

All concerts and activities may
be visited for free. For the
program in PopEi you can check
out www.popei.nl.
PopEi is interested in the wishes
that foreign students may have.
‘What would they like to hear
during their leisure hours?’, is
the question that Bazelmans
would like to get answers to via
roy@popei.nl.

News reports about dismissals and layoffs in the technology
sector
among

others have been quick in
succession over the past
few months. It is quite conceivable that this will have
some impact on the
decisions made by pupils
about their studies, says
drs. Brigitte Rijshouwer,
head
of
the
TU/e
Communication Expertise
Center (CEC). This being at
a time when expectations
are that the need and
opportunities for highly
skilled engineers will in-

crease, if anything; especially when the current
crisis will be over in a few
years (we hope) and the
pupils deciding on their
future studies will enter
the labor market. Executive
Board spokesman Peter
van Dam: “If we should see
a large drop in our influx,
this will in six, seven years
also make itself felt in our
efflux. That would be a
second blow for technology
companies, with the crisis

long gone, because it
would result in a shortage
of staff.”
For this reason the university is brooding over “a
kind of mini-action”, as
Rijshouwer describes it. A
pressing letter in the name
of Rector prof. dr. ir. Hans
van Duijn will soon be sent
to secondary schools, addressed especially to deans
advising pupils in their
choice of studies.
Meanwhile a think-tank

In Vienna you can teach a
robot to walk in a straight
line, in Rome you can
engross yourself in tech &
energy solution of the

future in the course Power
rEvolution. If you wish to
attend a training course in
entrepreneurship you can
select ‘Do you have business plans tonight?’ in
Brussels. These are just a
few examples of more than
fifty courses that will be
organized this summer.
“Students get a glimpse of
a country’s cultural life,
visit companies or fight
each other in groups in a
so-called
‘engineering
competition’. It is a combination between enjoyable
outings and an instructive

time”,
says
Frank
Schoenaker, chairman of
BEST Eindhoven and a
student of Applied Physics.
This winter he himself
went to Russia. “What I do
find special about it is that
you get to know many different
people
during
summer courses. For two
weeks you spend a lot of
time with a group of about
thirty people who share the
same interests, but have
different
backgrounds.
This enables you to
compare student life in different cities that have uni-

versities of technology.”
Schoenaker finds it interesting to observe the differences in study culture
between countries in
northern and southern
Europe. “For example, the
lecturing
method
in
Greece differs from that in
Finland. In Finland professors focus on interaction
with students. In Greece
this is far less so”.
BEST is a non-profit and
non-political organization.
The only condition is registration as a student at TU/e.

The film received a special
commendation as ‘discovery of the year’ at the
film festival in Cannes and
was received warmly by
film critics and visitors
alike. ‘Lake Tahoe’ tells the
story of 16-year-old Juan,
who is in a car accident
and subsequently forages
around the outskirts of a
Mexican ghost city looking
for a spare part.
Meanwhile he has all sorts
of bizarre encounters. To
be seen in De Zwarte Doos
on Thursday 26 March,
Tuesday 31 March and
Wednesday 1 April, always
starting at 20.00 hours.

Student Darwin
was anything
but penniless

No membership of any
organization is required. If
you can be placed, you will
go to another European
country for two weeks and
in addition to traveling
expenses this will cost you
45 euros at most. The costs
involved are so low thanks
to the participation by
sponsors./

For the exact registration procedure and more information
check out www.best.eu.org.

The English Page is
written by Norbine Schalij
and Ingrid Magilsen. They
can be reached at
engcursor@tue.nl.

has been set up together
with high-tech companies
in the region in order to
devise manners in which a
positive message for the
future may be sent, for instance in the form of an
open
letter,
says
Rijshouwer: “It would be
great if a number of CEOs
would emphatically rally to
this letter.”/

.

Get to know another European university
Fancy getting acquainted
with the academic, social
and cultural nature of
another European country than the Netherlands
for two weeks this
summer? Then register
before 5 April for one of
the fifty summer courses
organized by BEST, the
Board of European
Students of Technology.

Lake Tahoe in
Zwarte Doos

During his student days
Charles Darwin spent
more money on shoes
than on study books.
Historians at Cambridge
University have discovered documents listing
the expenditure of the
famous theology student.
While studying theology,
between 1828 and 1831,
Darwin spent slightly over
636 pounds. His tuition
fees were only 37 pounds,
and the rent was 57
pounds, for one of the
finest and most expensive
student digs in Cambridge. As he employed a
staff including a shoeshine boy, someone who
did the dishes and a room
maid, young Darwin had
plenty of leisure time.
Studying was not among
his favorite pastimes: he
preferred to go hunting,
horse riding or collecting
beetles. Darwin also paid
an extra sum for a daily
serving of vegetables at
dinner -meat and beer- in
the refectory of his college.
Darwin’s father, who was a
medical doctor, paid his
son’s bills. (HOP)

TU/e starts mini-campaign at time of crisis
TU/e is designing a ‘miniaction’ to convince pupils
who are deciding on their
future studies at this
time of crisis of the prospects afforded by a
technical study. Before
long the Rector will be
sending secondary
schools a letter on this
subject.

Share a Christian Lent
meal and then watch the
first ‘black’ Jesus film:
‘Son of man’. The biblical
story of Jesus has been
transferred to the 21st
century and situated in
African townships. This
modernized rendering
presents a highly realistic
image of doom and salvation in present-day South
Africa. Suffering, death
and resurrection are portrayed in such a manner
as to stop being religious
issues. Wednesday 8
April, dinner at 18.30
hours, film at 20.00
hours, café T!NT, De
Bunker. Registration:
tint@tue.nl.

.
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Eerst studeren, dan een biertje
edereen kent ze: eerstejaars die
tijdens wekenlange ontgroeningen
bleek en verpieterd in een hoekje van
de collegezaal hangen. En die door alle
inwijdingsrituelen meteen al een fikse
achterstand oplopen. Althans, iedereen
kent de verhalen. Verhalen die bij het
doorvertellen alsmaar groter en groter
worden. Ze stroken niet met de ambities
van de universiteiten
en hogescholen. De
studie moet intensiever en beter. Weg
met de zesjescultuur.
Mede daarom voeren
de TU/e en de TU
Delft in september het
bindend studieadvies
in. Wie onderpresteert, moet opstappen. Een biertje
minder en een boekje
extra dan maar?
Er zijn weliswaar
genoeg verenigingen
die geen noemenswaardige ontgroening
hebben, maar het
cliché -verenigingsleden trappen liever
lol dan dat ze
studeren- heeft zich
diep in het collectieve
bewustzijn genesteld.
Wat klopt er nog van?
De tijden zijn voorbij
dat de ‘eeuwige
student’ avond na
avond aan de bar kon
hangen zonder nog te
weten wat hij ook
alweer studeerde.
Sinds de tempobeurs
houden de meeste
leden de vertraging
(en hun studieschuld) liever enigszins
binnen de perken. Er zijn ook geen harde
aanwijzingen dat verenigingsleden trager
studeren dan anderen. Een onderzoek uit
2006 van de Leidse onderzoeker Dato de
Gruijter lijkt zelfs het tegenovergestelde
te bevestigen: verenigingsleden studeren
net iets sneller dan anderen. Ze durven
dan echter nauwelijks meer hun
schouders onder bestuurswerk te zetten.
De verenigingen krijgen bestuurszetels
maar met moeite bezet, blijkt steeds
vaker.

I

Introductietijd
Samen met de Landelijke Kamer van
Verenigingen (LKvV) hield het Hoger
Onderwijs Persbureau een enquête onder
44 studentenverenigingen. De uitkomst:
steeds meer gezelligheidsverenigingen
houden het studiegedrag van hun leden
-met name van eerstejaars- in de gaten.
Ze moedigen het studeren aan. Dat
begint met een verstandige planning van
de introductietijd - al dan niet onder druk
van de universiteit. Van de 40 verenigingen die de vragenlijst invulden, zorgen 34
ervoor dat de introductie van hun eerstejaars niet samenvalt met de eerste
colleges en werkgroepen. Bij ongeveer de
helft daarvan is de introtijd afgelopen
voordat het academische jaar van start
gaat. De andere helft plant verdere activiteiten in de weekends en avonduren. Eén
vereniging zegt in haar toelichting expliciet geen ‘ontgroening’ te hebben. Van de
vijf die hun introductie laten overlappen
met de eerste colleges, geven er twee hun
feuten de gelegenheid om tussendoor
colleges te volgen.
Noem het regelzucht, noem het verantwoordelijkheidsgevoel, maar hier blijft
het niet bij. Eenderde van de verenigin-

Studie en verenigingsleven/HOP
Archieffoto/Bart van Overbeeke
Studentenverenigingen kiezen eieren voor hun geld en
houden de studieprestaties van hun leden steeds scherper in
de gaten. Zo mag de ontgroening niet meer ten koste gaan
van de studie en nemen ouderejaars nieuwe leden nadrukkelijk onder hun hoede.

gen stelt ook regels aan de ontgroening
door disputen en verenigingshuizen. De
meerderheid zonder zulke regels geeft als
reden dat er geen disputen zijn of dat er
nauwelijks ontgroening door disputen of
huizen plaatsvindt. De verenigingen
houden ook verderop in het jaar rekening
met de studieprestaties van hun leden.
Misschien komt dat doordat de maatschappelijke druk steeds hoger wordt.
Studenten moeten niet alleen op tijd hun
diploma halen, maar liefst ook honour
programmes volgen en excelleren. De
verenigingen willen de goede prestaties
niet ondermijnen, maar er juist aan meewerken. Dat valt af te leiden uit het feit
dat meer dan de helft (55 procent) een
papa-en-mama-systeem heeft ingevoerd,
waarin ouderejaars een groepje eerstejaars onder hun hoede nemen. Het heet
ook wel patronaat, mentoraat of familie.
De verenigingen die zoiets niet hebben,
zeggen vaak dat de disputen die functie
vervullen. Die verplichten hun eerstejaars

bijvoorbeeld om minimaal vier uur per
dag in de bibliotheek te zitten.

Voortgangseisen
Van bestuursleden mag je het goede
voorbeeld verwachten. Veel verenigingen
(45 procent) stellen daarom voortgangseisen aan actieve leden: je mag pas in het
bestuur of in een commissie als je een
minimaal aantal studiepunten hebt
gehaald of je propedeuse op zak hebt.
Elders gelden geen welomlijnde regels
(“we zijn te klein om er een harde eis van
te maken”), maar bij de selectie wordt er
meestal toch een beetje op gelet. Er is
maar één vereniging die de studievoortgang expliciet niet laat meewegen: “Onze
leden komen voor de gezelligheid, niet
voor de studie”. Minder vaak gebeurt het
dat verenigingen voor Big Brother spelen
en de studievoortgang van niet-actieve
leden in de gaten houden. “Wij zijn hun
ouders niet”, schrijven ze desgevraagd,
of: “We kunnen moeilijk van een paar

honderd eerstejaars alle cijferlijsten bijhouden”. Toch denkt bijna een kwart
(22,5 procent) daar anders over. Er zijn
zelfs verenigingen die de behaalde studiepunten van hun leden toegestuurd
krijgen van de universiteit.
Overigens zegt dit laatste percentage niet
alles, want er was enige onduidelijkheid
over de enquêtevraag naar dit onderwerp.
Sommige verenigingen zeggen dat
de sociale controle
sterk is (wie te
vaak dronken aan
de bar hangt, mag
even niet meer
komen) en antwoorden dan “ja,
wij letten op de
studievoortgang
van onze leden”.
Andere zeggen:
“Nee, dat doen wij
niet, maar er is wel
een sterke sociale
controle”.
De Landelijke
Kamer van Verenigingen is aangenaam verrast
door de uitkomst
van de enquête.
“Het is heel positief”, zegt vicepraeses Belén
Bode. “We wisten
dat verenigingen
ermee bezig
waren, maar het is
goed om het bevestigd te zien.” Ze
heeft verschillende
verklaringen voor
de aandacht.
Verenigingen willen uiteraard de band
met universiteiten niet schaden.
Studenten worden bovendien lid om
zichzelf op allerlei manieren te ontwikkelen; ze willen niet alleen ervaring
opdoen in commissies, maar ook samen
studeren. En ze hebben geen zin om als
een stelletje losers in een kringetje te
zitten: “Het is ook niet bevorderlijk voor
de sfeer op een vereniging als leden hun
studie verwaarlozen.”
Stevig studeren is dus goed voor de sfeer.
Zo komen de inspanningen op dat vlak
toch nog in dienst te staan van de gezelligheid./

.

De Eindhovense gezelligheidsverenigingen
Bij het ESC komen eerstejaars niet in aanmerking voor een functie
in het bestuur of bij een commissie. Studiebegeleiding is iets dat
vooral de disputen voor hun rekening nemen, zegt ESC’er Jochem
Pach. Het bestuur heeft geen precies inzicht in de studieresultaten
van de leden. Volgens Pach is het tegenwoordig wel mogelijk om
tussentijds, na één jaar, uit een sociëteitscommissie te stappen,
wanneer dat niet meer te combineren is met je studie. Normaal
heeft iemand er voor twee jaar zitting in.
O o k b i j SSRE z i e t m e n l i e v e r g e e n e e r s t e j a a r s a l d i r e c t i n e e n g r o t e
commissie. Studiebegeleiding zoeken leden bij mensen die dicht
bij hen staan, aldus bestuurslid Veerle Krijns. “Door samen te
studeren, ontstaat er ook een sociale controle op elkaars studie -

voortgang”, zegt Krijns. “Maar onze leden hebben hierbij ook hun
eigen verantwoordelijkheid.” Bij een aanmelding voor commis siewerk wordt vooraf door een SSRE-bestuurslid gecheckt of
diegene dat qua studie ook aankan.
Demos h a n t e e r t d e r e g e l d a t d e g e n e d i e d e d a g e r n a e e n t e n t a m e n
heeft, na twaalf uur de sociëteit moet verlaten. Dat een eerstejaars
al deel uitmaakt van een commissie, mag enkel als die persoon ook
bijna nominaal studeert, aldus bestuurslid Marijke Titulaers.
Sociale controle op een informele basis en studiebegeleiding
binnen disputen is ook bij Demos de manier om het verenigings leven op een verantwoorde wijze te combineren met de studie.
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Drupsteen: het vak doorkruisen als verzeild in een groot avontuur
Buiten zijn vakgebied zal zijn
naam bij niet veel mensen een
bel doen rinkelen, maar in de
praktijk is iedereen wel eens
met zijn werk in aanraking
geweest. Jaap Drupsteen
ontwierp namelijk onder meer
de laatste serie (abstract vormgegeven) guldenbiljetten en
het huidige Nederlandse
paspoort. Op woensdag 1 april
geeft de grafisch ontwerper
aan de TU/e een lezing over zijn
fascinatie voor het samensmeden van beeld en geluid.
Eigenzinnig, baanbrekend, een
fenomeen en illusionair: zomaar
wat termen die, googelend op
zijn naam, de revue passeren.
“Heel mooi hoor”, vindt de 66jarige Drupsteen, “maar het
interesseert me eerlijk gezegd
nauwelijks hoe anderen me
zien. Eigenlijk is vooral verkeerde beeldvorming amusant.”
De laatste jaren maakt
Drupsteen, in samenwerking
met zoon Floris die in zijn voetsporen trad, vooral multimediale
projecten, websites en interactieve producties. Hij begon
ooit bij de Nederlandse televisie,
waar hij voor verschillende omroepen jarenlang onder andere
documentaires en programmaleaders maakte. Later ontwierp
hij onder meer postzegels in

Jaap Drupsteen (rechts) en Piet Jan Blauw tijdens een optreden. Foto: Studio Drupsteen

opdracht van de -toen nog- PTT,
de genoemde bankbiljetten en
de markante kleurrijke glasgevel
van het nieuwe Instituut voor
Beeld en Geluid in Hilversum.
Bij het brede publiek zijn het
wellicht zijn bekendste ontwerpen, maar Drupsteen vindt
andere werken van grotere
betekenis. Hij noemt ‘Hertejoch
Zanker’ (een televisieproductie
gebaseerd op een theaterstuk
van Orkater), ‘Norden’ (een

bewerkte tv-registratie van het
Schönberg Ensemble) en zijn
recentere ‘synchrone motion
graphics’. Samen met kunstenaar Piet Jan Blauw vormt hij
een elektronische muziekgroep
waarbij Drupsteen onder meer
componeert en tijdens optredens videoprojecties verzorgt.
Deze motion graphics, die synchroon met de beats bewegen,
lijken wellicht weinig bijzonder,
beseft de ontwerper, “maar dat

zijn ze, in alle bescheidenheid,
wél. Iets dergelijks zie je namelijk nooit, omdat het animatietechnisch niet te doen is - tenzij
je mijn uitvinding toepast. Als
langdurige synchroniteit het uitgangspunt is geworden, kan de
versmelting van artificieel gegeneerd beeld en geluid heel intensief worden. Daarmee zijn
nieuwe vergezichten geopend
waarin nog eindeloos veel te
ontdekken valt.”

Aan de TU/e wil hij vooral hiervan veel laten zien - hoewel
mogelijk ook (“voor zover dat
mijn publiek of mij niet gaat
vervelen”) flarden uit zijn ‘roemruchte geschiedenis’ voorbijkomen, zoals hij zelf omschrijft.
“Mijn lezing wordt een soort
verslag van hoe je je vakgebied
als verzeild in een groot
avontuur kunt doorkruisen. En
hoe je ermee de diepte in kunt
gaan en nieuwe technieken kunt
omarmen en doorontwikkelen
terwijl je, wellicht omdat je
graag compromisloze keuzes
maakt, wegdrijft van heersende
trends.”
Zijn publiek neemt hij daarbij
hoogst serieus. “Als het gaat om
functionaliteit, begrip of communicatieve helderheid in je
werk, kunnen anderen soms
met één simpele opmerking
essentiële tekortkomingen
blootleggen. Altijd luisteren en
serieus nemen - en je werk
verbeteren, zonder je idioom, je
signatuur, te verknallen. Dat is
kunst ongeveer.”/

.

Woensdag 1 april vanaf 11.45 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. Zie
www.drupsteen.nl en www.bluezone.nl.

Orkanen in het hoofd en in het Gaslab
TU/e-studenten gaan op donderdag 2 april in het Gaslab het
muzikale gevecht aan tijdens
de Eindhovense voorronde van
Nootuitgang: de landelijke
singer-songwriterwedstrijd
voor studenten.
‘He liked my lipgloss, it made
him grin. And I swear it tasted
even better on him.’ Ze is helemaal gek op dit eerste zinnetje
uit één van haar liedjes, zegt
Jeaphianne van Rijn, “maar in
het schrijven van liedjes ben ik
doorgaans niet erg origineel. Ze
gaan meestal over de liefde en
heel erg meisjesachtige dingen.”
Goed zingen kan ze dan weer
wel, “maar als ik ooit zou
kunnen zingen als Pia Douwes,
zou ik pas écht dolgelukkig
zijn.”
Hoewel de tweedejaars Scheikundige Technologie een paar
jaar geleden nog minstens zo’n
tien uur per week in muziek
stak, komt ze daar nu, wegens
studie en bestuursbezigheden,
amper nog aan toe. “Ik treed ook
nauwelijks meer op, maar elke
mogelijkheid die zich voordoet,
grijp ik met beide handen aan.
Door een wedstrijd als Nootuitgang maak ik bovendien weer
eens tijd vrij om een liedje te
schrijven.” Daarbij doet ze graag
opnieuw een gooi naar de landelijke titel, nadat ze vorig jaar in
de finale achter het net viste.

Hurricane
Meedoen aan bijvoorbeeld
X-factor? Jaren terug misschien,
maar nu zou het niet meer haar
ding zijn, zegt Maud Stevers,
“hoewel de deelnemers wél
supervette workshops volgen en
veel leren.” En leren kan ook
Stevers, die zowel de master
Architectuur als HumanTechnology Interaction doet,

naar eigen zeggen
nog volop. Vooral
van de Deense
Cathrine Sadolin
zou ze graag de
fijne kneepjes van
het zingen bijgebracht krijgen:
“In haar boek
beschrijft ze ‘the
complete vocal
technique’ waarin
alle facetten van
het zingen schematisch zijn weergegeven.” Lachend:
“Ik studeer wél aan
een TU, hè?”
Niet dat de techniek domineert
bij het schrijven en zingen. “Het
schrijven is vooral een uitlaatklep om de ‘hurricane in my
head’ wat te kalmeren. Het is
doorgaans nogal druk in mijn
hoofd.” Pure en eenvoudige luisterliedjes brengt ze, “eigenlijk
meer een soort gedichten op
muziek. Doordat ik dingen niet
zo letterlijk zeg, kunnen mensen
mijn teksten op hun eigen
manier uitleggen.”
Stevers deed, net als Van Rijn, al
vaker mee aan Nootuitgang.
“Eén jurylid opperde eerder dat
ik wat meer whisky moest
drinken en sigaren moest roken
om een wat zwoelere stem te
krijgen.” Die tip nam ze maar
niet al te letterlijk, “maar mijn
stem heeft door de jaren heen
wel wat meer body gekregen.”
Een ander jurylid tipte om eens
een steelstring-gitaar te proberen, die wellicht beter bij haar
stemgeluid zou passen. In het
Gaslab pronkt Stevers straks dan
ook gretig met haar hagelnieuwe
‘Seagull’, “een prachtige warme
western. Dat is echt m’n mattie.”

Vaag en zinvol
‘Zelfs in hartje winter is het in

Jeaphianne van Rijn.
Foto: Bart van Overbeeke

mijn hartje zomer.’ Zomaar een
frase uit een liedje? In elk geval
erg typerend voor Hanne & the
Rudes, het duo Ruud van Giels
(TU/e-student Bouwkunde) en
Hanneke Bax (Fontys-studente
Logopedie). Bax schrijft, zingt en
treedt sinds haar vijftiende op
tijdens allerlei open podia. Ze
knutselt al een paar jaar gretig
met teksten, “in een stijl van
vaag tot zinvol die mensen hopelijk aan het denken zet.”
Van Giels is gitarist, treedt zo nu
en dan op met Bouwkundeband
Pur en gaat regelmatig los
tijdens jamsessies in zijn
studentenhuis, waar ook Bax
geregeld een toontje meezingt.
Samen maken ze “toegankelijke
songs met een filosofische
ondertoon”, geïnspireerd door
onder anderen Spinvis, Soko,
Damien Rice, Beatrice van der
Poel en Fixkes. “Kortom:
complex en simpel tegelijkertijd”, aldus Bax.

Muzikale orkaan
‘We’re hesitating all our lives, a
jungle of contagious minds.’
Voor halfzachte sing-a-longs of
bejubelingen van de eeuwige
liefde is de muziekliefhebber bij

Secret Satellite
aan het verkeerde adres.
Het duo Bas
Goudsmit en
Mira de Graaf
wil met ingetogen liedjes,
met elementen
uit de jazz en
Secret Satellite.
pop noir, het
hart van zijn publiek raken. Het
echte gevoel, daar gaat het de
twee om, “zoals wanneer je
alleen bovenin een boom zit,
naar beneden kijkt en ziet dat
het trapje waarmee je naar
boven klom, kapot is. Of als je
een ijsje koopt en wanneer je
hapt, het bolletje van het hoorntje valt”, beschrijft Goudsmit.
De gitarist, student Industrial
Design, treedt vaker op met zijn
band Boolean; het optreden met
zangeres De Graaf (Design
Academy) in het Gaslab wordt
het debuut van het duo. “We
spelen regelmatig in de
huiskamer; het voelt goed om uit
het ritme van alledag te stappen
en rust te nemen om gebeurtenissen te verwerken en om te
zetten in muziek.” Daarbij laten
ze zich onder andere inspireren

door Portishead (“meesters van
de nihilistische muziek”), José
Gonzáles (“prachtig hoe één
man met een gitaar de muziek
kan vullen”) en de Beatles (“thematisch supersterk, simpel
maar toch verrassend”).
Tijdens Nootuitgang hopen de
twee ervaring op te doen, feedback te krijgen en natuurlijk: te
winnen. “Maar ook: samen tot
rust komen in het oog van een
muzikale orkaan, waarin we
anderen willen meenemen.”/

.

Nootuitgang, donderdag 2 april vanaf
20.30 uur in het Gaslab. De landelijke
finale is op 23 mei in Rotterdam.
Zie www.nootuitgang.nl.
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Studenten ontwerpen nieuw Thialf in een etmaal
Agenda
Elke week in Cursor:
de agenda van studenten website Shift040.
Kijk voor meer info op
www.shift040.nl.
31 maart 20.00 - 21.30
Start beginnerscursus
Schermen
Organisator: e.s.s.v. Hoc
Habet
31 maart 21.00 - 23.30
Industria Lustrumfeest
Organisator: Industria
31 maart - 01 april
20.30 - 02.00
Belgische Invasie
Organisator: E.S.H.V. Don
Quishoot
03 april - 05 april 17.00 - 17.00
Windsurfweekend
Organisator: E.S.W.V. Weth

Liters Red Bull en sloten
koffie kwamen er aan te
pas. Bouwkundestudenten werkten
vorige week van woensdag op donderdag 24 uur
lang aan het ontwerp
voor een nieuw Thialf het ijsstadion in Heerenveen. In totaal deden
vijftien groepjes van de
TU/e mee en twee van
Delft. Het was inmiddels
de tiende editie van
24UP, de ontwerpwedstrijd van studievereniging CHEOPS.
Omdat de cafeïne niet
altijd voldoende bleek om
24 uur wakker te blijven,
gingen studenten om toerbeurten slapen, vertelt
Barry Kroon, commissaris
pr bij CHEOPS. Na een
kijkje in het huidige ijs-

stadion trokken de studenten zich terug in skyboxen
in het Abe Lenstra Stadion.
Daar hadden ze de
opdracht in teams van vier
personen op computers
hun visie op het nieuwe
Thialf te ontwerpen. De
resultaten worden binnenkort op de TU/e tentoongesteld.
De opdracht kwam tot
stand in overleg met de
gemeente
Heerenveen,
provincie Friesland, Sportstad Heerenveen en het
Thialf. “Waarom we helemaal naar Friesland zijn
gegaan?
Omdat
deze
opdracht ons het leukste
leek. Bovendien vonden we
het wel mooi om een wat
grotere opdracht uit te
voeren tijdens de tiende
editie”, zegt Kroon. Er zijn
daadwerkelijk
plannen

voor een nieuw Thialf. Dat
zou er rond 2015 moeten
komen. Kroon: “We hopen
uiteraard dat er ook iets van

Vrouwelijke finale NK Beleidsdebatteren

04 april 13.30 - 17.00
Compleet ademen:
Yogaworkshop tegen stress
Organisator: Tint

06 april 09.00 - 17.30
Symposium Automotive
Engineering
Organisator: IEEE Student
Branch Eindhoven

07 april - 08 april 21.00 - 02.00
Feest Everybody Hippie!
Organisator: Intermate

.

Een van de voorrondes. Foto: Bart van Overbeeke

Er was bijzonder veel vrouwelijk debatteer talent tijdens het door SSRE georganiseerde
NK Beleidsdebatteren, afgelopen zaterdag
in het Auditorium. 32 duo’s -waarvan 28 van
SSRE zelf- streden om de debatteerbokaal
en een wintersportreis voor twee.
De finale ging tussen het team Marieke
Oosterbaan/Lisanne Havinga en Filique
Nijenmanting/Judith Kramer. De stelling
was: ‘Veroordeelde pedofielen moeten

chemisch gecastreerd worden’. Na vijf
rondes werd het toernooi uiteindelijk
gewonnen door Kramer en Nijenmanting.
In een reactie op de winst laten ze weten een
beetje verwonderd te zijn. “Toen we keken
naar de poule waarin we ingedeeld waren,
dachten we dat het beter was om maar
gewoon bier te gaan drinken. We dachten:
dat halen we nooit,” zegt Nijenmanting.
(Shift040)

Studenten werkten 24 uur lang
aan het ontwerp voor een nieuw
Thialf.

Don Quishoot wil
tweede kunstgrasveld
Studentenhockeyclub
Don Quishoot wil een
tweede kunstgrasveld
aanleggen. De capaciteit
van het enige veld dat ze
nu tot hun beschikking
hebben, schiet tekort,
door de groei van de vereniging. De kosten van
zo’n veldje: 260.000
euro.

06 april - 10 april 00.00 - 00.30
Sportkaartvrije week
Organisator: ESSF

07 april 18.30 - 20.00
Pasta en Passie: Tango,
El Exilo de Gardel
Organisator: Tint

onze ontwerpen wordt
meegenomen, maar dat is
afwachten.”/

“We merken dat we steeds
meer in de problemen
komen om onze teams te
kunnen laten trainen”,
vertelt bestuursvoorzitter
Joep van Dun. “We hebben
eigenlijk teveel teams om
op één veld te kunnen
indelen. Op zondag zijn
wedstrijden, en doordeweeks moet ieder team
natuurlijk ook kunnen
trainen.”
Oorzaak voor de drukte op
het hockeyveld is de groei
van Don Quishoot. Ter illustratie: vorige zomer had

de hockeyvereniging vier
heren- en twee damesteams, inmiddels zijn dat
zes heren- en vijf damesteams geworden.
Met inmiddels honderdzestig leden wordt het tijd
om de onderhandelingen
te starten. “We willen
binnen een maand met de
directeur van het sportcentrum van de TU/e en
iemand van het College
van Bestuur van de TU/e
gaan zitten om te kijken
naar de mogelijkheden.
Daarnaast zijn we ook nog
aan het bekijken of we
onder
de
noemer
‘studentenstad Eindhoven’
bij de gemeente kunnen
aankloppen.”
(Shift040)/

.

En hoe is het in Melbourne?

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.

Na anderhalve maand in
Melbourne, Australië,
geleefd te hebben, vraag
ik me af hoe ik in hemelsnaam ooit heb kunnen
twijfelen of ik dit wel
moest doen. Wat een
wereldstad! Naast het feit

dat ik mijn winterjas
lekker thuis heb kunnen
laten terwijl jullie nog
zitten te bibberen (oké, op
het moment van typen
regent het pijpenstelen
hier), is hier zo ontzettend veel te doen dat ik
dat met plezier in een
winterjas zou hebben
gedaan.
Op elke hoek is iets te
zien, elke dag is er wel
een gratis festival of
barbecue en met uitgaan
ben je niet beperkt tot
donderdagavond studentenavond. Voor een
goedkope avond kopen
we een pak ‘goon’ voor
tien dollar (vier liter wijn
voor vijf euro). Niet te
drinken, maar prima om
in de ‘mood’ te komen.
Nu ben ik natuurlijk niet
‘all the way’ naar Down

Under gevlogen om me
alleen maar te bezatten.
Ik ben verliefd op de
natuur en architectuur
van Melbourne en ben al
meerdere malen naar
parken, tuinen, musea en
natuurgebieden gereisd.
Ook ben ik lid geworden
van de Outdoor Sports
Club van de RMIT
Universiteit waar ik een
semester als exchange
student volg.
Met de club zijn we vorig
weekend langs de Great
Ocean Road gereisd om
vervolgens ons tentje op
te zetten middenin de
natuur en het hele
weekend te surfen. Het
leek mij belachelijk om in
de regen zonnebrand te
smeren. Nou, dat heb ik
geweten, het gat in de
ozonlaag is ietwat groter

dan ik dacht!
Mijn studie is pittiger dan
verwacht. Ik ben op het
moment van schrijven
twee weken bezig en kom
om in het werk, omdat ik
volgende week al drie
deadlines heb. Het
grootste project waaraan
ik werk, gaat over het ombouwen van een ‘shipping container’ tot een
creatieve ontmoetingsplek voor een achterbuurt
van Melbourne. Verder
heb ik een vak genaamd
Sex Sells, waarbij ik in les
één uitleg kreeg over de
geschiedenis van het
feminisme en vibrators,
hoe grappig is dat?
Tot eind juni verblijf ik
met drie mede-exchange
studenten in een prachtig
luxe appartement
middenin het Stratums-

Inge staat rechts op de foto.

eind van Melbourne.
Daarna reis ik nog een
maand langs de oostkust
van Australië voordat ik
jullie weer kom verblijden
met mijn terugkomst.
Hiernaartoe komen is de
beste beslissing geweest

in mijn leven en ik kan
het echt iedereen
aanraden.

Inge Thomassen, studente
Industrial Design
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Scheikundeborrel in de ‘sneeuw’

Nayade: acht keer goud
op NSK zwemmen
Nayade heeft bewezen
tot de Nederlandse
zwemtop te behoren,
afgelopen weekend in
Groningen. Bij het NSK
zwemmen nam de
Eindhovense studentenzwemclub elf medailles
in ontvangst, waarvan
acht gouden.

Een borrel in de sneeuw bij studie vereniging Japie van Scheikundige
Technologie, zo lijkt het. Maar schijn
bedriegt: de ‘sneeuw’ kwam uit een brand blusapparaat van de brandweer, vertelt
penningmeester Vincent van Duijnhoven
(met snowboard, te midden van zijn mede bestuursleden van Japie). De donderdag borrel van vorige week werd zo omge toverd tot après-skiborrel. Of eigenlijk
een pré-skiborrel: de actie was bedoeld

om aandacht te vragen voor het uitje naar
de langste skihal (640 meter) ter wereld in
het Duitse Bottrop, die Japie op 21 april
bezoekt. Het bestuur begroette de borrel gasten in skikleding met Flugel en
glühwein. De nepsneeuw trok flink wat
bekijks, zegt Van Duijnhoven. “Sommigen
hebben zich meteen aangemeld voor het
ski-uitje. Maar de bus zit nog niet vol.”
Foto: Bart van Overbeeke

Nachttrein Eindhoven blijft

De nachttrein van en naar Eindhoven blijft. Het aantal klanten is gemiddeld hoger dan
verwacht. De nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag is druk genoeg.
Alleen voor de nacht van donderdag op vrijdag blijft vanwege lagere opbrengsten een
bijdrage nodig van de provincie en aangesloten gemeenten (Dordrecht, Breda, Tilburg,
Den Bosch en Eindhoven), zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Provinciale Staten bepalen
of Brabant structureel gaat meebetalen aan het nachtnet of kiest voor een verlenging van
de proef met een jaar.

Nayade moest het vooral
hebben van de estafettes en
de korte afstanden. Zo
wisten de Nayadezwemmers op de 4x50 meter
wissel en de 4x100 meter
vrij bij de mannen met
meer dan een seconde
verschil op de nummer
twee te winnen.
Op het ‘koningsnummer’
-de 100 meter vrij- wisten
twee Nayademannen de
eerste
twee
podiumplekken te bezetten. Met
52.36 en 52.86 seconden
verbeterden Nayadeleden
Rik op ’t Veld en Jeroen
Leuverink hun persoonlijke records.
Kevin Hondsmerk behaalde goud en zilver op
respectievelijk de 200
meter wisselslag en de 100
meter schoolslag. Op de
100 meter schoolslag
kwam Hondsmerk net te
kort op de laatste tien
meter (1.05.1 om 1.05.6).
Peter
van
Heukelem

behaalde tweemaal goud
door te winnen op de twee
rugafstanden, waarvan een
keer met een persoonlijk
record.
Voor de vrouwen van
Nayade moest het vooral
van Josje van Houwelingen
komen, die op twee
afstanden (50 en 100
meter rug) het goud wist te
bemachtigen. De overige
dames deden het minder
succesvol - op een bronzen
plak op de 100 meter
schoolslag na voor Anouk
Meessen.
Trainer Koen de Haan is
meer dan tevreden. “Trots
ben ik. Het is voor mij niet
volledig onverwacht. De
tijden
verbaasden
sommige zwemmers zelf,
ze wisten niet dat ze deze
tijden konden zwemmen.
Dit is een van de piekmomenten van het jaar en
het is mooi dat iedereen nu
top presteert.” Wat De
Haan betreft kun je wel
zeggen dat Nayade dit NSK
domineerde, met 8 maal
goud op 22 onderdelen.
“We zijn geen heel grote
vereniging,
maar
de
kwaliteit is erg hoog.”/

.

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:
Jonathan Baake en Johannes Stoop (beide eerstejaars Werktuigbouwkunde) en
Luuk Heijmans (derdejaars Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van
deze studentenkamer en geven commentaar.

Jan van Vlerken is achttien
jaar en komt oorspronke lijk uit Den Bosch. Hij
studeert voor het eerste
jaar Bouwkunde. Hij is
meteen op kamers gegaan,
want dat leek hem veel
mooier dan heen en weer
reizen. Jan is actief bij
studievereniging CHEOPS;
hij zit bij de BBA (Buiten
Bouwkundige Activiteiten)
en organiseert de
Bouwkunde-feesten. Hij
houdt van sporten; wiel rennen, hockeyen, en
snowboarden doet hij
graag. Verder vindt hij
reizen (bijvoorbeeld door
Europa) ook een toffe
bezigheid. Een van zijn
hobby’s is gitaar spelen;
hij zit op dit moment niet in
een band, maar is wel op
zoek.

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

Jonathan merkt meteen op
dat deze kamer op die van
Johannes lijkt. De smoking,
gitaar, kunst aan de muur en
het spelletje Roller Coaster
Tycoon 2 vallen verder op.
Jonathan denkt dat het een
artistiek persoon is, ook al is
het geen hoogwaardige
kunst. Aan het pak en de
grote sportschoenen is te
zien dat dit de kamer van een
man is. Door de tekenvellen
en het papier denken ze dat
het een student Industrial
Design is. Hij heeft design
aan de muur hangen en een
onvoldoende voor ruimte lijke vormgeving om Bouw kunde te studeren. Jonathan
denkt dat hij derde- of
vierdejaar is, aan de troep te

zien. Hij bedenkt zich echter
snel, het is een eerstejaars!
Dit is heel logisch, want hij
heeft dezelfde laptop als
hijzelf. Jonathan beseft dat
hij zelf ook een rommelig
bureau heeft dus daar hoef je
geen ouderejaars voor te
zijn. Johannes merkt op dat
hij veel met muziek heeft en
dat hij van gamen houdt. Dat
deze student veel aan
sporten doet, is ook overdui delijk. Snowboarden en wiel rennen zorgen voor voldoen de lichaamsbeweging. Hij
wordt misschien gesponsord
door de Rabobank. Wat hij
altijd in huis moet hebben,
is vast een algemeen ant woord: bier. Of toch mis schien sportdrank.

Luuk ziet meteen: hier woont
een jongen, het is niet echt
opgeruimd. Het feit dat hij
schriften gebruikt in plaats
van de gratis collegeblokken
wijst erop dat hij nog niet zo
lang studeert. Het nette pak
suggereert dat hij Techni sche Bedrijfskunde studeert,
maar het klusmateriaal op
zijn bureau wijst in de
richting van Bouwkunde. Dan
ziet Luuk een dictaat liggen
waar ‘BWK EHV’ op staat; het
is een eerstejaars Bouw kunde-student. Het bed valt
erg op omdat het lastig te
bereiken is zo weggestopt
achter het bureau. Maar daar
zal deze toekomstige ar chitect wel een reden voor
hebben. Gitaarspelen is zijn

hobby, aan de twee gitaren
te zien. Aan de helm, bidon
en twee buitenbanden is af te
leiden dat zijn sport wiel rennen is. Ook zal hij graag
tekenen, zegt Luuk, wijzend
naar alle tekeningen aan de
muur. Een poster van het
FSE-feest doet vermoeden
dat deze student actief is bij
CHEOPS. Zijn must-haveitem is zijn fiets, hoewel hij
die niet overal mee naartoe
kan nemen. Wat hij altijd in
huis moet hebben, is een
schroevendraaier, zodat hij
altijd even snel wat kan
fiksen.

Mies, Wim en Tim, wie
kent ze niet (meer)? Een
aantal jaren geleden
gebruikte SIRE de dage lijkse avonturen van deze
drie personages, die uit
een kinderboek leken te
zijn gekropen, om de
doelgroep een spiegel
voor te houden. Mies zit in
de tram en wil liever niet
opstaan voor oma, Wim is
in het park en Wim is stoer
omdat hij Els van alles
naroept en Tim moet een
plas, maar hij kan geen
pot vinden omdat hij
dronken is, dus plast hij
tegen de fiets van Jet. Wie
zichzelf herkent in Mies,
Wim of Tim, zou zich
volgens SIRE moeten reali seren: ‘De maatschappij,
dat ben jij!’. Inmiddels is
de spiegel geen lach spiegel meer waar
getekende jongetjes en
meisje overheen schuiven.
Nee, we zien echte, vol wassen mensen, die tele foongesprekken voeren
terwijl ze bij de kassa
staan of in een vergade ring zitten, die met hun tas
in de bus of in het bus hokje een extra plaats
confisqueren, die in het
openbaar hun neus
snuiten, voorkruipen in de
rij voor het circus, de uit werpselen van hun hond
niet opruimen en afval op
straat dumpen. Echte, vol wassen mensen zoals u en
ik. De kans is dan ook een
stuk groter dat u zichzelf
herkent in een van deze
personages. Maar mis schien denkt u wel: “Ik
wist helemaal niet dat zulk
soort gedrag als asociaal
werd ervaren.” Dat kan
kloppen. Het gaat hier om
onbewust asociaal gedrag.
Soms verdwijnt de wereld
om je heen gewoon even.
Soms heb je even niet in
de gaten dat er ook nog
andere mensen op aarde
zijn. Soms kan je gewoon
even niet begrijpen dat de
wereld niet alleen om jou
draait. Soms denk je
gewoon: “De maat schappij, dat ben ik!”. En
dan houdt SIRE je een
spiegel voor en zegt: “Dat
klopt, de maatschappij,
dat ben jij”. Misschien
wordt het tijd om die
spiegel weg te halen,
zodat mensen ook eens
wat anders kunnen zien
dan alleen maar zichzelf.
Laten we het individu niet
belangrijker maken dan hij
is; de maatschappij, dat
zijn wij!
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica
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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:

Henk van Tilborg / 61 / hoogleraar
Wiskunde
Wanneer: sinds een jaar of drie, vier
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom:
“Ten eerste omdat ik het gewoon mooi
vind. Het zijn twee grote stenen, de zogenaamde
‘Devil’s Marbles’, in het midden van Australië,
tussen Alice Springs en Darwin. De maat van de
stenen, gevormd door erosie, is op zo’n foto
moeilijk te zien, maar als je die twee fietsers rechts
onderin ziet, krijg je een idee. Ik had een jaar sabbatical en heb toen gewerkt aan een universiteit in
Sydney en daarna ben ik met mijn vrouw gaan
reizen in Australië. Blij dat ze er was, ook toen ik
doceerde, want te lang van huis lijkt me niet goed
voor een relatie. Een
andere reden voor deze
desktop-afbeelding is
meer persoonlijk. Als
hier iemand in mijn
kantoor komt en zich afvraagt over mij ‘heeft ie
het lef, does he have the
balls’, hoef ik ze enkel
hierop te wijzen.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel

but many people, most of all
to read the writings on the wall.

er al eeuwen staan, zoals dit anonieme
vers,

‘Please, urinate in the toilet pan’,
schrijft iemand van onze geïnternationaliseerde instelling op de muur van
wc’s in het Hoofdgebouw. In het
Nederlands gaat dat soort aanmaningen tenminste nog op rijm:

Het is niet helemaal netjes, maar het
staat ook op een schijthuisdeur; bovendien heeft het wel wat - iets filosofisch.
Er lijkt niemand meer op wc-deuren of
-muren te schrijven. Kackhuys-verzen,
d.w.z. verzen over wat in sommige
kringen ‘de vrolijke vierkante meter’
heette, waren populair in de zeventiende en achttiende eeuw. Voor voorbeelden verwijs ik naar het verzamelwerk van Gerrit Komrij, die er een heel
boek aan heeft gewijd: Kakafonie Encyclopedie van de stront, de enige
Komrij-bundel die ik niet bezit.
In Leiden was onlangs een actie waarbij
gedichten op muren werden geschreven. Naar het voorbeeld van verzen die

Henny Eman
hier herdacht
heeft ons bier en
plezier gebracht,
en tevens in zijn
Leidsche leven
vrouw en vrind
iets meegegeven.

Heren doe de bril omhoog;
dames zitten ook graag droog.
De tijd van wc-deurpoëzie lijkt voorbij.
Lang geleden stond -we waren ook toen
al internationaal- het volgende vers op
een wc-deur in het Hoofdgebouw:

Some people come to shit and stink,
some others come to sit and think,

In Coimbra kun je bij een universiteitsmuur ontroerde oude mannen aantreffen, teruggekeerd naar de plek waar ze
vijftig of meer jaren geleden hun afstudeervers hebben geschreven.
Op onze campus is weinig dichterlijks.
Ook onze beeldhouwwerken stralen
niet veel poëzie uit; vaak onduidelijke

voorstellingen van dierlijke, plantaardige of abstracte aard. Bij de zuidingang van het Hoofdgebouw staat een
tamme student, uit het eind van de
negentiende eeuw, maar hij lijkt geen
Piet Paaltjes:

Als ik u staar in ‘t blauwend oog,
O Mina, Mina mijn!
Dan krimpt mijn jong studentenhart
Ineen van minnepijn!
Waarom ook hebt ge van dat blonde
haar
Daar de engelen aan te kennen zijn.
Die kon er wat van. Maar ja, geen ingenieur geworden: dominee.
Hadden wij ook maar een theologische
faculteit.

