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ROOD in actie tROOD in actie teeggen boen boarardrdroomoom
EEiinnddhhoovveennssee  lleeddeenn  vvaann  RROOOODD  --ddee  jjoonnggeerreennaaffddeelliinngg
vvaann  ddee  SSPP--  aaggeeeerrddeenn  wwooeennssddaagg  88  aapprriill  tteeggeenn  ddee
aaaannsscchhaaff  vvaann  ddee  bbooaarrddrroooomm  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  ZZee
sstteelllleenn  ddaatt  ddee  iinn  hhuunn  ooggeenn  lluuxxee  rruuiimmttee  --kkoosstteenn::  rruuiimm
zzeevveennttiiggdduuiizzeenndd  eeuurroo--  nniieett  ttee  rriijjmmeenn  iiss  mmeett  ddee
hhuuiiddiiggee  bbeezzuuiinniiggiinnggeenn  aaaann  ddee  TTUU//ee..  PPeetteerr  vvaann  DDaamm,,
wwoooorrddvvooeerrddeerr  vvaann  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr,,  ddooeett  ddee
aaccttiiee  aaff  aallss  ‘‘ggooeeddkkooppee,,  ppooppuulliissttiisscchhee  sstteemmmmiinngg--
mmaakkeerriijj’’..
VViieerr  RROOOODD--lleeddeenn,,  oonnddeerr  wwiiee  ttwweeee  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn,,
ddeeeellddeenn  wwooeennssddaaggoocchhtteenndd  ffllyyeerrss  uuiitt  aaaann  TTUU//ee--mmeeddee--
wweerrkkeerrss  eenn  --ssttuuddeenntteenn  oopp  hheett  LLiimmbbooppaadd..  ““WWee  vviinnddeenn
ddaatt  eerr  mmeeeerr  ggeelldd  iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss  mmooeett  wwoorrddeenn
ggeessttookkeenn..  WWee  wwiilllleenn  mmeennsseenn  vvoooorraall  aaaannzzeetttteenn  ttoott
nnaaddeennkkeenn””,,  zzeeggtt  RROOOODD--lliidd  eenn  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt
JJoouukkee  ddee  BBooeerr..
CCvvBB--wwoooorrddvvooeerrddeerr  PPeetteerr  vvaann  DDaamm  mmeellddtt  ddaatt  hheett  CCvvBB
ggeehhoooorr  hheeeefftt  ggeeggeevveenn  aaaann  ddee  bbeehhooeeffttee  vvaann  ddee  uunniivveerr--

ssiitteeiittssggeemmeeeennsscchhaapp  aaaann  eeeenn  mmooddeerrnnee  vviiddeeooccoonnffeerreenn--
cceerruuiimmttee,,  ddiiee  oonnlliinnee  vviiddeeoovveerrggaaddeerriinnggeenn  mmeett
ppaarrttnneerrss  iinn  bbiinnnneenn--  eenn  bbuuiitteennllaanndd  ffaacciilliitteeeerrtt..  ““DDee
vviiddeeooccoonnffeerreenncceerruuiimmttee  ssttaaaatt  ooppeenn  vvoooorr  ggeebbrruuiikk  ddoooorr
aallllee  lleeddeenn  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiittssggeemmeeeennsscchhaapp..  VVoooorr  ddee
kkeeuuzzee  vvaann  hheett  kkwwaalliitteeiittssnniivveeaauu  wwaarreenn  ffuunnccttiioonneellee
eeiisseenn  lleeiiddeenndd..  DDee  iinnvveesstteerriinngg  zzaall  ssnneell  zziijjnn  tteerruugg--
vveerrddiieenndd,,  oommddaatt  vviiddeeooccoonnffeerreenncciinngg  jjaaaarrlliijjkkss  ttiieenn--
dduuiizzeennddeenn  eeuurroo’’ss  aaaann  rreeiisskkoosstteenn  bbeessppaaaarrtt..  DDee  ssuugg--
ggeessttiiee  ddaatt  ddee  iinnrriicchhttiinngg  vvaann  ddee  rruuiimmttee  tteenn  kkoossttee  ggaaaatt
vvaann  iinnvveesstteerriinnggeenn  iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss,,  iiss  vvoollkkoommeenn
oonntteerreecchhtt..  DDee  TTUU//ee  ggeellddtt  jjuuiisstt  aallss  eeeenn  vvoooorrbbeeeelldd  vvaann
eeeenn  uunniivveerrssiitteeiitt  ddiiee  bbiijjzzoonnddeerr  vveeeell  iinnvveesstteeeerrtt  iinn  iicctt--  eenn
vviiddeeooccoolllleeggeevvoooorrzziieenniinnggeenn  vvoooorr  hheett  oonnddeerrwwiijjss..””  
DDee  RROOOODD--lleeddeenn  bbeerraaddeenn  zziicchh  oopp  vveerrvvoollggssttaappppeenn..  

FFoottoo::  PPeetteerr  SSppiijjkkeerr

Eindhovense vinding
opent weg naar zelf-
herstellende materialen
Onderzoekers van het Instituut
voor Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS) van de TU/e
hebben een manier gevonden
om chemische reacties te
starten door kracht uit te
oefenen. De vinding kan
volgens de onderzoekers
leiden tot de ontwikkeling van
zelfherstellende materialen. 

Scheikundigen weten hoe je che-
mische reacties op gang brengt
door een hulpstof -een kata-
lysator- toe te voegen en deze te
activeren door de temperatuur te
verhogen, maar niet eerder
slaagden onderzoekers erin een
katalysator actief te maken met
mechanische krachten. De
doorbraak werd 6 april gepu-
bliceerd op de site van het nieuwe
tijdschrift Nature Chemistry.
Het TU/e-team, bestaande uit dr.
Alessio Piermattei, dr. Karthik
Sivasubramanian en prof.dr.
Rint Sijbesma van Scheikundige
Technologie, pakten een kata-
lysator (een metaalion) in met
behulp van twee moleculaire
kapjes, waaraan ze een lange

polymeerstaart bevestigden. Het
geheel losten ze op in een
vloeistof. Hierin creëerden de
onderzoekers met ultrageluid
een sterke stroming die hard
genoeg aan de polymeerketens
trok om de moleculaire kapjes
van het metaalion af te trekken,
waardoor deze zijn werk als kata-
lysator kon uitvoeren.
Vergelijkbare constructies zou je
in allerlei materialen kunnen in-
bouwen, denkt Sijbesma. Bij het
ontstaan van een breuk zou dan
ook automatisch een katalysator
worden vrijgemaakt die bij-
voorbeeld via een polymerisatie-
reactie -waarbij uit aanwezige
bouwstenen lange ketens
ontstaan- het materiaal kan her-
stellen. Sijbesma: “Voor mij als
chemicus is het geweldig om te
zien dat we katalytische activiteit,
een van de basisconcepten van de
scheikunde, nu met mecha-
nische krachten kunnen beheer-
sen. Behalve voor zelfherstel-
lende materialen, zou je dit ook
kunnen toepassen in lab-on-a-
chip systemen of spuitgiet-
processen in de industrie.”/.

Nieuwe voorzitter U-raad
gevonden bij ID
Ir. Monique Segers,
sinds 2006 program-
mamanager bij de
faculteit Industrial
Design, gaat per 1 juli
aan de slag als
nieuwe voorzitter van
universiteitsraad. Ze
volgt dr. Laurent
Nelissen op, die begin
november directeur
bedrijfsvoering werd
bij Scheikundige
Technologie.

Segers (38) studeerde in
1998 af bij de TU/e-opleiding
Technische Bedrijfskunde.
Aansluitend startte zij een
loopbaan in het bedrijfsleven. Na
ervaring te hebben opgedaan bij
Philips Noord-Amerika, Lucent
Technologies en RET, in de rol
van productmanager, besloot ze
drie jaar geleden over te stappen
naar de TU/e. 
De rol van voorzitter van de uni-
versiteitsraad spreekt haar erg
aan. “Mijn carrière kenmerkt
zich door functies in complexe en
veeleisende omgevingen”, zegt
Segers. “Ik vind het belangrijk
om alle partijen en standpunten

binnen de U-raad
goed te begrijpen
en er zorg voor te
dragen dat alle
perspectieven op
een eerlijke en
adequate manier
gewogen en
meegenomen
worden.”
Is ze in haar
eigen studietijd
lid geweest van
een studenten-
fractie, of heeft ze

in het verleden al
andere bestuurlijke ervaring op-
gedaan? “Nee, ik ben nooit lid
geweest van een studentenfractie
en op dit niveau heb ik nog geen
bestuurlijke ervaring, maar wel
binnen bijvoorbeeld de kinder-
opvang en een ouderraad. Dit is
voor mij nieuw en ik ben
benieuwd hoe het gaat uitpak-
ken.” Een sterke en gezonde
relatie met het College van
Bestuur ziet ze als een belang-
rijke voorwaarde voor succes. Tot
1 juli fungeert dr. Jos Maubach,
lid van de personeelsfractie
PUR/TU-één, nog als plaats-
vervangend voorzitter./.

Terlouw roept wetenschappers op tot actie
Technologisch gezien is het
energie- en klimaatprobleem
prima oplosbaar. Het is vooral
het gebrek aan politieke door-
tastendheid dat de oplossing
in de weg staat. Dat was de
kern van de boodschap die 
dr. Jan Terlouw, politicus,
schrijver en naar eigen zeggen
in zijn hart vooral nog fysicus -
hij deed dertien jaar onder-
zoek- overbracht in de lezing
waarmee hij dinsdagmiddag de
vierde Energy Day afsloot in de
Blauwe Zaal. 

De overgang naar een duurzame
energieproductie en het afwen-
den van een klimaatramp moet
volgens Terlouw door de over-
heid worden afgedwongen door
om de tafel te gaan met de grote
spelers in het bedrijfsleven. Als
de overheid kan zorgen voor een
eerlijk speelveld, zullen de multi-
nationals bereid zijn hun beleid
te wijzigen, denkt Terlouw. Hij
vindt het echter een utopie te
denken dat het vanzelf goed komt

als het energieprobleem volledig
aan de markt wordt overgelaten.
De huidige financiële crisis toont
dat volgens hem afdoende aan.
“Het is onzin dat Shell subsidie
krijgt om CO2 in de grond te
stoppen. Zij maken miljarden
winst en bovendien zou de ver-
vuiler moeten betalen.” Ook
wetenschappers hebben volgens
Terlouw een belangrijke taak: zij

moeten zich duidelijker uit-
spreken over de gevaren van het
broeikaseffect, liefst zonder de
slagen om de arm die onder-
zoekers beroepshalve plegen te
houden. “Dan geef je politici een
ontsnappingsroute: als weten-
schappers al twijfelen, waarom
zouden wij dan al die moeite
doen?”/.

Foto: Bart van Overbeeke

Monique Segers.
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Theo Hofman van de faculteit
Werktuigbouwkunde stond vorige week

namens de TU/e op de AutoRAI. 

MMaaaannddaagg:: In de ochtend gewerkt aan het
college over hybride aandrijflijnen voor
woensdag. Deze week staan ‘hybride trans-
missies’ op het programma. Later in de
ochtend met studenten om de tafel gezeten
om te helpen bij hun projectrapport. In de
middag een nieuwe projectomschrijving
gemaakt voor komend minorproject. Rond
zeven uur ’s avonds mijn zus en haar vriend
opgehaald van vliegveld Eindhoven.
Nagekletst over hun weekendje Londen.

DDiinnssddaagg:: Vandaag is de officiële opening
van de RAI. Dus vroeg uit de veren om de
trein te halen. We staan op de RAI vanuit
de TU/e met onze elektrische aandrijflijn.
Ik heb onze studenten geholpen met de
stand en de ‘engineering booth’, waar het
publiek zijn eigen ‘ideale’ aandrijflijn kan
ontwerpen. In de loop van de dag twee

interessante contacten opgedaan. Rond
half tien officiële overhandiging actieplan
van Stichting Natuur & Milieu aan premier
Balkenende en minister Eurlings bij de
3TU-stand. Hierna een borrel en rond 
half een thuis.

WWooeennssddaagg:: In de ochtend nog wat aanpas-
singen gedaan voor het college. Daarna
een hoofdstuk van een afstudeerverslag
doorgelezen. Zevende en achtste uur
college. Na college afspraak met afstu-
deerder. Rond half zeven naar huis.

DDoonnddeerrddaagg:: Deze ochtend met wat colle-
ga’s nagesproken over de belevenissen van
de RAI. Half elf vlaai: onze secretaresse
was jarig. Rond elf uur afspraak met een
collega van Elektrotechniek over onder-
zoek. In de middag afspraak met stagiair.
Later in de middag naar het automotive
lab; klein overleg over het hybride TukTuk
project. Om vier uur naar promotie van
collega.

VVrriijjddaagg::
Eerste twee
uur begeleide
zelfstudie
gegeven. In
de middag
begonnen met
het doorlezen van
concept afstudeer-
verslag. Verder nog twee reviews gedaan
van conferentie artikelen. 

ZZaatteerrddaagg:: Beetje uitgeslapen, samen met
mijn vriendin ontbeten om daarna lekker
op de mountainbike te klimmen om door
het bos te racen. Het is superweer. Hierna
boodschappen gedaan en naar Utrecht op
bezoek bij familie.

ZZoonnddaagg:: Vandaag even in de tuin gewerkt.
Het fietsen werkt verslavend; vandaag
wederom even de mountainbike gepakt. In
de middag genieten van het mooie weer in
de tuin. ’s Avonds op bezoek bij vrienden.

Lona is reformatorisch, gerefor-
meerd. De reformatorische kerk
wordt ‘de zwaardere hoek’
genoemd, zegt ze. “Sommigen
vinden ons ‘de strenge kerk’. We
hebben veel tradities en zijn her-
kenbaar aan ons uiterlijk. Zo
dragen de vrouwen bij ons alle-
maal een rok. Het verschil met
andere kerken is lastig uit te
leggen aan een buitenstaander,
omdat christenen allemaal
dezelfde God en hetzelfde doel
hebben, en toch op verschillende

manieren leven.”
De studentenvereniging heeft
een belangrijke plaats in het
leven van Lona. “De vereniging
is een veilige basis, met eigen
mensen. We komen samen om
de Bijbel te bestuderen. We
hebben studiekringen waarin
maatschappelijke onderwerpen
worden besproken en daarnaast
hebben we vergaderingen. De
huishoudelijke gaan over de
vereniging, de openbare
vergadering is een lezing.
Daarnaast hebben we borrels en
weekenden samen. Met de lan-
delijke vereniging zijn er confe-
renties, sportdagen, noem maar
op.” Het is een actieve maar
kleine vereniging: zo’n dertig
leden.
Ze groeide op in Zeeland, in een
reformatorisch gezin, in een
reformatorische gemeenschap,
op een reformatorische school.
“Toen ik naar Eindhoven kwam,
viel ik in een gat. Ik miste
mensen die hetzelfde dachten
als ik en die wisten dat er een

God is die voor je zorgt. Dat is
dan ook het doel van de studen-
tenvereniging: elkaar opvangen,
steunen en met gelijkgestemden
praten over het leven en het
geloof.”
En die steun is nodig, vertelt
Lona. “Tijdens één van de eerste
colleges hier aan de TU/e begon
direct een docent te vloeken. Dat
was wel schrikken. Het is dan
fijn om er met anderen over te
praten hoe je daarmee kunt
omgaan. Je wilt namelijk
mensen over God vertellen en
zorgen dat God niet ‘in zijn
gezicht geslagen wordt’, maar je
wilt ook dat in dit geval de
docent zich niet aangevallen
voelt.”

Ook krijgt ze vragen van studie-
genoten over haar geloof. “Vaak
gaan de vragen vooral over de
verboden in mijn kerk: jullie
mogen geen seks voor het huwe-
lijk, hoe doe je dat? Mensen zijn
niet erg geïnteresseerd in de per-
soonlijke beleving, maar vooral

in de zichtbare zaken. Het is
jammer dat daar de nadruk ligt,
want hier gaat het natuurlijk niet
om. Het zijn ook geen verboden
- we willen die dingen gewoon
niet in ons leven, omdat we
geloven dat het uiteindelijk beter
voor ons is om het niet te doen
en omdat we weten dat God een
goede God is die het beste met
ons voorheeft.”
In het eerste jaar sprak ze
nauwelijks met medestudenten
over haar geloof. Nu gebeurt dat
meer. “Ik wil mijn geloof graag
delen met andere mensen. Mijn
geloof en mijn God is waar mijn
leven om draait, wat me geluk-
kig maakt en dat gun ik anderen
ook. Dat klinkt misschien raar,
maar het is gewoon te mooi om
voor jezelf te houden. Ik praat er
graag over, maar ik zal het niet
forceren. Als iemand geen inte-
resse heeft, spreek ik er niet
over.”
“Studentenleven is voor mij
vooral mijn studie zo goed
mogelijk doen en met vrienden

en de vereniging me verdiepen
in andere zaken.” Het weekend
brengt ze door bij haar vriend in
Apeldoorn of bij haar ouders in
Zeeland. “Daar ga ik op zondag
twee keer naar de kerk, waar een
gedeelte uit de Bijbel uitgelegd
wordt. De zondag is sowieso
belangrijk. Dat is de enige dag
dat het hele gezin bij elkaar is en
niemand werkt. We zijn samen,
eten samen, zijn samen bezig
met het geloof.”
Studeren is voor Lona vooral het
ontplooien van haar talenten.
“Studie is dus ontwikkeling, niet
direct om carrière te maken.
Carrière is niet mijn hoofddoel.
Mijn hoogste doel is dicht bij
God te leven. Al het andere is
belangrijk, maar uiteindelijk
ondergeschikt. In mijn achter-
hoofd weet ik namelijk altijd dat
er meer is dan wat we hier op
aarde zien en beleven, namelijk
een God die er altijd is, die mij
altijd ziet en die mij altijd
begrijpt.”/.

Tekst: Chriz van de Graaf
Foto: Bart van Overbeeke
Lona van Ruitenburg is

studente Technische
Bedrijfskunde voor de

Gezondheidszorg en praeses
van de christelijke studenten-
vereniging Emèt Qenee, een
onderdeel van de C.S.F.R., de
landelijke reformatorische

studentenvereniging. “Ik praat
graag over mijn geloof, maar

zal het niet forceren.”

“De reformatorische vereniging is een veilige basis”

Lona van Ruitenburg

De week van/Theo
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Ach en Wee

Opleidingsdirecteur W van non-actief
naar buitengewoon verlof
De non-actiefstelling van oplei-
dingsdirecteur dr. Annejet
Meijler van Werktuigbouwkunde
is opgeheven en omgezet in een
periode van buitengewoon verlof
tot 1 mei. De faculteit hoopt de
komende weken “in goede
gesprekken met haar te komen
tot een bevredigende afloop voor
alle partijen”, zegt directeur

bedrijfsvoering ir. Alfons Bruekers.
Op de inhoud van de gesprekken
wil Bruekers niet ingaan. Hij zegt
zich te hebben verbaasd over de
berichten in onder andere het
Brabants Dagblad waarin
melding werd gemaakt van
‘verschillen van inzicht en karak-
ters die elkaar niet liggen’. De
directeur benadrukt dat de

huidige gesprekken constructief
verlopen en dat ernaar wordt
gestreefd om nog deze maand tot
een oplossing te komen. Of
Meijler hiermee terugkomt op
haar post, of dat de wegen tussen
haar en de faculteit gaan
scheiden, ligt volgens Bruekers
nog helemaal open./.

ID laat beursbezoekers het licht zien

MMeett  eeeenn  rruuiimm  vveeeerrttiiggkkooppppiiggee
ddeelleeggaattiiee,,  ttiieennttaalllleenn  lleezziinnggeenn  eenn
eeeenn  nnaaddrruukkkkeelliijjkk  ppooddiiuumm  oopp  ddee
tthheemmaa--aavvoonndd  oovveerr  ddeessiiggnn,,  wwaass
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ddeezzee  wweeeekk  aall
nnaauuwweelliijjkkss  ttee  mmiisssseenn  oopp  ddee
hhiigghhtteecchh  bbeeuurrss  CCHHII  22000099..  MMaaaarr  ddee
IIDD’’eerrss  nnaammeenn  iinn  BBoossttoonn  ggeeeenn  eennkkeell
rriissiiccoo..  NNiikkss  ssiimmppeellee  sshhiirrttss--mmeett--
uunniivveerrssiitteeiittssllooggoo  ooff  bbrraavvee
((mmaanntteell))ppaakkkkeenn  mmeett  eeeenn  ssiimmppeellee
nnaaaammbbaaddggee  eerroopp  ggeessppeelldd;;  ddee
IIDD’’eerrss  hhuullddeenn  zziicchh  ddeezzee  wweeeekk  iinn
ooppvvaalllleennddee  lliicchhttggeevveennddee  sshhiirrttss
vvaann  PPhhiilliippss  LLuummaaLLiivvee..
DDee  sshhiirrttss  zziijjnn  iinntteerraaccttiieeff;;  ddee  ddrraaggeerr
((vvoooorraaaann  oopp  ddee  rroollttrraapp  IIDD--mmeeddee--

wweerrkkeerr  MMiicchhaaeell  CCrruuzz  RReessttrreeppoo))  kkaann
mmeett  eeeenn  sseennssoorrttjjee  oopp  zziijjnn  hhaanndd  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  ddee  kklleeuurreenn  vvaann  oobbjjeecctteenn
mmeetteenn,,  zzooaallss  ddiiee  vvaann  ddee  kklleeddiinngg
vvaann  ppaassssaanntteenn  ooff  ggeesspprreekkss--
ppaarrttnneerrss..  DDee  kklleeuurreenn  vvaann  ddee  aannii--
mmaattiieess  ddiiee  oopp  hheett  TT--sshhiirrtt  vvoooorrbbiijj
rroolllleenn  ((wwaaaarroonnddeerr  hheett  TTUU//ee--llooggoo
eenn  eeeenn  ooppkkoommeennddee  zzoonn)),,  wwoorrddeenn
hhiieerroopp  aaaannggeeppaasstt..

DDee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonnffeerreennttiiee  oovveerr
mmeennss--ccoommppuutteerriinntteerraaccttiiee  iinn
BBoossttoonn,,  ddiiee  jjaaaarrlliijjkkss  dduuiizzeennddeenn
bbeezzooeekkeerrss  ttrreekktt,,  ssttaaaatt  iinn  hheett  tteekkeenn
vvaann  tteecchhnnoollooggiieeëënn,,  oonnttwweerrppeenn  eenn
iiddeeeeëënn  ddiiee  ddee  nniieeuuwwee  ddiiggiittaallee

wweerreelldd  vvoorrmmggeevveenn..  DDee  IIDD’’eerrss
ggeevveenn  oopp  hheett  eevveenneemmeenntt  oonnddeerr
mmeeeerr  pprreesseennttaattiieess  oovveerr  EEiinnddhhoo--
vveennssee  oonnddeerrzzooeekksspprroojjeecctteenn  eenn
kkuunnnneenn  ddee  ffaaccuulltteeiitt  nnoogg  eeeenn  eexxttrraa
oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  bbrreennggeenn
ttiijjddeennss  eeeenn  ssppeecciiaallee  ddeessiiggnnaavvoonndd,,
wwaaaarroopp  ddrriiee  ddeessiiggnnsscchhoooollss  ((ttwweeee
AAmmeerriikkaaaannssee  eenn  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
IIDD--ffaaccuulltteeiitt))  zziicchhzzeellff  mmooggeenn
pprreesseenntteerreenn..  
DDee  bbeeuurrss  wwoorrddtt  vvaannddaaaagg,,  ddoonnddeerr--
ddaagg  99  aapprriill,,  pplleennaaiirr  aaffggeessllootteenn
ddoooorr  TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr  pprrooff..ddrr..
KKeeeess  OOvveerrbbeeeekkee..  HHiijj  hhoouuddtt  eeeenn
vvoooorrddrraacchhtt  ggeettiitteelldd  ‘‘DDrreeaammiinngg  ooff
tthhee  iimmppoossssiibbllee’’..

Masteropleiding
Automotive Technology
geaccrediteerd
De TU/e-master Automotive
Technology, die in september
van start ging, heeft de beoor-
deling van de NVAO doorstaan.
Binnen twee weken zal de op-
leiding staan ingeschreven bij
het Centraal Register
Opleidingen Hoger Onderwijs
(CROHO) als een zelfstandige
master. Prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch wil de instroom
komend jaar verdubbelen.

In september vorig jaar gingen
vijftien studenten van start met
de interfacultaire master
Automotive Technology, die toen
nog moest worden getoetst door
de Nederlands Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO).
Het positieve eindoordeel viel
vorige week vrijdag op de mat bij
kartrekker Steinbuch. 
De opleiding gaat multidisci-
plinaire automotive ingenieurs
afleveren en maakt deel uit van
het Innovatieprogramma High-
Tech Automotive Systems
(HTAS), dat wordt gesteund door
het ministerie van Economische
Zaken. Doel van dit programma
is het versterken van de auto-
motive industrie in Zuidoost-
Brabant door gerichte samen-
werking tussen overheden,
kennisinstellingen en bedrijven.
De focus van de opleiding sluit
aan bij de twee researchlijnen in
het innovatieprogramma:

driving guidance (hoe blijft een
auto op de weg in contact met de
omgeving) en vehicle efficiency
(heeft betrekking op schone en
energiezuinige voertuigen). 
De tweejarige opleiding heeft in
het eerste jaar verbredende kern-
vakken en verdiepende keuze-
vakken. In het tweede jaar staan
een stage en een afstudeerproject
op het programma. Na afronding
van de opleiding kunnen stu-
denten de auto als systeem zien
en zijn ze gelijktijdig gespecia-
liseerd in één van de wezenlijke
disciplinaire technologieën van
een voertuig. Steinbuch: “Bij het
zoeken naar een stageplaats
kijken we ook nadrukkelijk naar
de achtergrond van de student.
Voor instromende hbo’ers
zoeken we een onderzoeksstage,
voor buitenlanders een stage in
de regio en voor Nederlandse
studenten zoeken we iets in het
buitenland.” 
Komend studiejaar mikt Stein-
buch op een verdubbeling van de
instroom. “Binnen Europa gaan
we zeer actief werven.” De
huidige problemen in de auto-
motive industrie moeten studen-
ten zeker niet afschrikken bij
hun keuze voor deze master,
meent Steinbuch. “Als deze crisis
weer voorbij is, zal er een
schreeuwende behoefte zijn aan
hun expertise.”/.

Geen Cursor in paasweek
In de paasweek verschijnt Cursor niet op 16 april. De eerstvolgende
papieren versie van Cursor komt uit op donderdag 23 april. Cursor
wenst iedereen fijne paasdagen.

Laptop gestolen
Vrijdag 3 april is rond lunchtijd een laptop gestolen op vloer drie in het
Hoofdgebouw. De laptop zat vast met een kabel, maar het slot was
geforceerd, meldt de TU/e-beveiliging. De ruimte zit achter een deur
met een pasjessysteem. Er is geen verdachte gezien door de beveiliging.

Nieuwe directeur Alumnibureau
Drs. Herman van Hoeven, adjunct-opleidingsdirecteur bij de faculteit
Industrial Engineering & Innovation Sciences, wordt per 1 juni de
nieuwe directeur van het Alumnibureau van de TU/e. Van Hoeven is
zeer positief over de wijze waarop zijn huidige faculteit de relatie
onderhoudt met haar alumni. “Bij IE&IS maken we gebruik van panels
met daarin alumni, waarbij we ze vragen wat ze goed vonden aan de
opleiding en wat ze gemist hebben. Ook de veranderingen die we
willen doorvoeren in ons onderwijs leggen we vooraf aan alumni voor.
Tevens zijn we bezig met het maken van filmpjes, waarin alumni op
hun werkplek iets vertellen over hun baan. Zo verschaffen we studie-
kiezers een goed beeld van wat je met onze studierichtingen kunt doen.
Onze faculteit ziet duidelijke voordelen in een goede band met alumni.”
Van Hoeven heeft de indruk dat die opvatting nog niet bij alle facul-
teiten aan de TU/e in die mate leeft. “Ik zou daar in mijn nieuwe
functie meer aandacht voor willen vragen.” Hij vindt ook dat er meer
gekeken moet worden naar interessante bijscholingsmogelijkheden
voor alumni, bijvoorbeeld voor cursussen voor leidinggevenden die
zijn toegespitst op ingenieurs.
Van Hoeven is zelf alumnus van de Universiteit Utrecht, waar hij
Onderwijskunde studeerde. Sinds 1989 is hij werkzaam aan de TU/e.

Iraanse studenten dagvaarden Nederland
Na lang dreigen heeft de Actiegroep Iraanse studenten de staat voor de
rechter gesleept, meldt het ANP. De groep accepteert niet dat academici
van Iraanse afkomst worden geweerd van studievakken of onderzoeks-
locaties waar ze nucleaire kennis kunnen opdoen. De regeling is in
strijd met artikel 1 van de grondwet, zeggen de Iraanse studenten. De
actiegroep wordt gesteund door de KNAW. De wetenschapsorganisatie
noemde het besluit begin dit jaar onverdedigbaar en waarschuwde
minister Plasterk dat de reputatie van Nederland op het spel staat. Die
zag echter nog geen reden voor het terugdraaien van de wet. “Er is niet
één Iraanse student die zich heeft gemeld voor opleidingen waarin met
nucleaire kennis wordt gewerkt. Bovendien kunnen individuele stu-
denten na een screening gewoon aan de slag.” (HOP)

In het kort
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Folia - Universiteit van Amsterdam

Vrouw en paard
DDee  AAmmsstteerrddaammssee  SSttuuddeenntteenn  RRuuiitteerrvveerreennii--
ggiinngg  BBllookk  vviieerrtt  hhaaaarr  vviijjffttiiggjjaarriigg  bbeessttaaaann  eenn
ddaatt  ggaaaatt  nniieett  oonnggeemmeerrkktt  vvoooorrbbiijj  aaaann  ddee
AAmmsstteerrddaammssee  uunniivveerrssiitteeiittssbbllaaddeenn::  zzoowweell
FFoolliiaa  ((UUvvAA))  aallss  AAdd  VVaallvvaass  ((VVUU))  rruuiimmeenn  eerr
ttwweeee  ppaaggiinnaa’’ss  vvoooorr  iinn,,  mmeett  aallss  iinnsstteeeekk  ddee
bbiijjzzoonnddeerree  bbaanndd  ttuusssseenn  vvrroouuwweenn  eenn
ppaaaarrddeenn..  IInn  ttoottaaaall  kkoommeenn  ddeerrttiieenn  vvrroouuwweenn
aaaann  hheett  wwoooorrdd..  BBllookk--vvoooorrzziitttteerr  SSooffiieekkee  vvaann
ddeerr  VVeellddee  vveerrtteelltt  hhooee  hhaaaarr  oouuddee  iinnssttrruucctteeuurr
rreeaaggeeeerrddee  oopp  ddee  ssuuggggeessttiiee  ddaatt  wwaatt  vvrroouuwweenn
mmeett  ppaaaarrddeenn  hheebbbbeenn  sseekkssuueeeell  vvaann  aaaarrdd  zzoouu
zziijjnn::  ““EEeenn  vvrroouuww  lleeeerrtt  ggeewwoooonn  ggrraaaagg  eeeenn
ggrroooott  bbeeeesstt  oonnddeerr  ccoonnttrroollee  ttee  hhoouuddeenn  eenn
hheemm  pprreecciieess  ttee  llaatteenn  ddooeenn  wwaatt  zzee  wwiill..  ZZoo  kkaann
zzee  llaatteerr  bbeetteerr  hhaaaarr  mmaann  iinn  bbeeddwwaanngg
hhoouuddeenn..””  OOvveerr  hheett  ggeebbrreekk  aaaann  mmaannnneenn  bbiijj
ddee  vveerreenniiggiinngg  mmeerrkktt  eeeenn  aannddeerree  ssttuuddeennttee
oopp::  ““VVaaaakk  zziijjnn  zzee  ooookk  nnoogg  eeeennss  ‘‘ddee  mmaann  vvaann’’..
LLoossllooppeennddee  mmaannnneenn  zziijjnn  zzeellddzzaaaamm..””

UK - Rijksuniversiteit Groningen

1 april-grap werkt te goed
UUKK  bbeerriicchhtt  oopp  ddee  vvoooorrppaaggiinnaa  oovveerr  ddee  11  aapprriill--
ggrraapp  ddiiee  ddoocceenntt  JJoooosstt  HHeeuuttiinnkk  vvoooorr  zziijjnn
ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn  iinn  ppeettttoo  hhaadd..  HHiijj
bboooodd  ddee  ssttuuddeenntteenn  aaaann  oomm  bbiijj  wwiijjzzee  vvaann
eexxppeerriimmeenntt  ddee  vvrraaggeenn  vvoooorr  hheett  tteennttaammeenn
‘‘HHeerrsseenneenn  eenn  ggeeddrraagg’’  vvoooorraaff  ttee  kkuunnnneenn
iinnzziieenn..  BBiinnnneenn  aacchhtt  uuuurr  kkrreeeegg  ddee  bbiiooppssyycchhoo--
lloooogg  mmeeeerr  ddaann  hhoonnddeerrdd  mmaaiillttjjeess  vvaann  ssttuuddeenn--
tteenn  ddiiee  rreeaaggeeeerrddeenn  oopp  zziijjnn  aaaannbboodd..  IInn  ddee
jjaacchhtt  oopp  bbeetteerree  rreennddeemmeenntteenn  zzoouu  ddee  oopp--
lleeiiddiinngg  hheebbbbeenn  bbeessllootteenn  ddaatt  eeeenn  aaaannttaall
ssttuuddeenntteenn  ddee  vvrraaggeenn  vvoooorraaff  mmoocchhtteenn  iinnzziieenn
eenn  hhiieerroovveerr  vvaann  ggeeddaacchhtteenn  kkoonnddeenn  wwiisssseelleenn
mmeett  ddee  ddoocceenntt..  DDaaaarrbbiijj  zzoouu  hheett  pprriinncciippee  ‘‘wwiiee
hheett  eeeerrsstt  kkoommtt,,  hheett  eeeerrsstt  mmaaaalltt’’  wwoorrddeenn
ggeehhaanntteeeerrdd..  DDaatt  bblleeeekk  nniieett  aaaann  ddoovveennmmaannss--
oorreenn  ggeerriicchhtt..  TTooeenn  ssttuuddeenntteenn  bbeerreeiidd  bblleekkeenn
oomm  bbrruuiilloofftteenn  ttee  llaatteenn  sscchhiieetteenn  eenn  mmeett  eeeenn
ttaaxxii  vvaannuuiitt  LLeeeeuuwwaarrddeenn  nnaaaarr  GGrroonniinnggeenn  ttee
kkoommeenn  oomm  ddee  vvrraaggeenn  ttee  mmooggeenn  iinnzziieenn,,
bbeesslloooott  HHeeuuttiinnkk  ttooee  ttee  ggeevveenn  ddaatt  hheett  eeeenn
ggrraapp  wwaass..

Mare - Universiteit Leiden

Discriminatie is
soms lekker
MMaarree  bbeerriicchhtt  oopp  ddee  vvoooorrppaaggiinnaa  oovveerr
oonnddeerrzzooeekk  ddoooorr  ddee  LLeeiiddssee  ppssyycchhoollooggee
KKaatthheerriinnee  SSttrrooeebbee  nnaaaarr  ddiissccrriimmiinnaattiiee..
VVoollggeennss  hhaaaarr  kkuunnnneenn  aaffggeewweezzeenn  ssoolllliiccii--
ttaanntteenn  ddiissccrriimmiinnaattiiee  ooookk  ppoossiittiieeff  eerrvvaarreenn,,
mmiittss  ddeezzee  iinncciiddeenntteeeell  iiss..  DDee  ssoolllliicciittaanntt  wwiijjtt
zziijjnn  aaffwwiijjzziinngg  ddaann  nnaammeelliijjkk  aaaann  zziijjnn  ggrrooeeppss--
lliiddmmaaaattsscchhaapp  eenn  nniieett  aaaann  zziijjnn  ooff  hhaaaarr  eeiiggeenn
kkwwaalliitteeiitteenn..  AAnnddeerrzziijjddss  bbeessttaaaatt  eerr  bbiijj
mmeennsseenn  ggrroottee  wweeeerrssttaanndd  oomm  vvoooorr  zziicchhzzeellff
ttooee  ttee  ggeevveenn  ddaatt  zzee  wwoorrddeenn  ggeeddiissccrriimmiinneeeerrdd,,
oommddaatt  zzee  zziicchh  eerr  ddaann  bbiijj  nneeeerrlleeggggeenn  ddaatt  hheett
iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  wweeeerr  zzaall  ggeebbeeuurreenn,,  zzeeggtt
SSttrrooeebbee..  DDiiee  aacccceeppttaattiiee  kkaann  ggrroottee  ggeevvoollggeenn
hheebbbbeenn::  ““WWaaaarroomm  zzoouu  jjee  jjee  nnoogg  aaaann  ddee
ssoocciiaallee  nnoorrmmeenn  vvaann  ddee  ssaammeennlleevviinngg  hhoouuddeenn
aallss  jjee  zzeellff  nniieett  vvoollggeennss  ddiiee  nnoorrmmeenn  bbeehhaann--
ddeelldd  wwoorrddtt??””  DDee  ppssyycchhoollooggee  rriicchhttttee  zziicchh  oopp
ddiissccrriimmiinnaattiiee  vvaann  vvrroouuwweenn  bbiijj  ssoolllliicciittaattiieess,,
hhooeewweell  zzee  eeiiggeennlliijjkk  aaaann  ddee  ssllaagg  wwiillddee  mmeett
aalllloocchhttoonnee  ssoolllliicciittaanntteenn..  SSttrrooeebbee::  ““MMaaaarr  iinn
LLeeiiddeenn  hheebb  jjee  nnuu  eeeennmmaaaall  nniieett  zzoovveeeell
ttooeeggaanngg  ttoott  aalllloocchhttoonneenn..””

U-blad - Universiteit Utrecht

Studentenmail via Google
DDee  iicctt--ddiirreeccttiiee  vvaann  ddee  UUUU  bbeerreeiiddtt  eeeenn  aaddvviieess
vvoooorr  oomm  ssttuuddeenntteenn  ttee  llaatteenn  oovveerrssttaappppeenn  oopp
GGmmaaiill,,  sscchhrriijjfftt  UU--bbllaadd..  DDee  hhuuiiddiiggee  mmaaiillvvoooorr--
zziieenniinngg  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  iiss  aaaann  vveerrbbeettee--
rriinngg  ttooee::  zzoo  kkeenntt  hheett  eeeenn  ooppssllaaggccaappaacciitteeiitt
vvaann  ‘‘sslleecchhttss’’  hhoonnddeerrdd  mmeeggaabbyyttee..
UUiittbbrreeiiddiinngg  ttoott  eeeenn  ggiiggaabbyyttee  zzoouu  ppeerr
ssttuuddeenntt  ttwwiinnttiigg  ttoott  ddeerrttiigg  eeuurroo  ppeerr  jjaaaarr
kkoosstteenn..  EEnn  ddaatt  tteerrwwiijjll  GGmmaaiill  mmoommeenntteeeell  rruuiimm
zzeevveenn  ggiiggaabbyyttee  aaaannbbiieeddtt..  GGrraattiiss..  OOmmddaatt
GGooooggllee  eeeenn  ccoommmmeerrcciieeeell  bbeeddrriijjff  iiss  ddaatt
bboovveennddiieenn  ddee  mmaaiillss  vvaann  zziijjnn  ggeebbrruuiikkeerrss
ssccaanntt,,  kkaann  ddee  UUUU  hhaaaarr  ssttuuddeenntteenn  hheett
ggeebbrruuiikk  vvaann  GGmmaaiill  nniieett  oopplleeggggeenn..  IIeeddeerree
ssttuuddeenntt  zzaall  dduuss  aaffzzoonnddeerrlliijjkk  ttooeesstteemmmmiinngg
wwoorrddeenn  ggeevvrraaaaggdd..  AAllss  ddee  UUUU  mmeett  GGooooggllee  iinn
zzeeee  ggaaaatt,,  kkuunnnneenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  hhuunn  aaddrreess
eeiinnddiiggeenndd  oopp  @@ssttuuddeennttss..uuuu..nnll  ggeewwoooonn
bbeehhoouuddeenn..  WWeell  wwoorrddtt  nnoogg  ggeezzoocchhtt  nnaaaarr  eeeenn
mmaanniieerr  oomm  eeeenn  lliijjsstt  mmeett  aaddrreesssseenn  vvaann  mmeeddee--
ssttuuddeenntteenn  eenn  ddoocceenntteenn  iinn  hheett  GGmmaaiill--aaccccoouunntt
ttee  iinntteeggrreerreenn..

Cor Cornelisse, System Engineer bij 
Hyves, deed zijn master in Leiden

ICT in Bussiness of Computer Science in Leiden? 
Kom naar de voorlichtingsdag op 16 april en 28 mei. 
Kijk voor het programma op www.mastersinleiden.nl

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

“Tijdens mijn Leidse master leerde ik al de 
moeilijkheidsgraad van problemen inschatten”

Neem een abonnement
� Surf naar volkskrant.nl/studenten
(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

Studenten
50%

korting

volkskrant.nl/studenten

Giro 4663
www.heifer.nl/moederdag

moeder ZKT. Kip
Geef arme boerinnen in Burkina Faso het moederdagcadeau van hun leven!

moederdag
actie

(Advertenties)
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Klokhuis vragendag is vooral ook Klokhuis bouwdag
Een kleine duizend kinderen
waren zondag 5 april naar de
TU/e gekomen voor de
Klokhuis vragendag. Ze
konden alle mogelijke vragen
stellen die met bouwen en
wonen te maken hebben. Naast
het meedoen aan een quiz of
het volgen van uitleg, konden
ze zelf bouwen. De dag was
georganiseerd door tv-
programma Klokhuis, de
Stichting Techniekpromotie en
de TU/e 

“Cement is tijdens het werken zo
zacht als vla, maar later wordt het
heel sterk. Zo sterk dat je er nog
niet eens met acht Mercedessen
doorheen kan rijden”, geeft Jord
den Hollander als antwoord op
de vraag van Marith (8) uit
Roggel. Ze wilde weten waarom
je cement en bakstenen gebruikt

bij het bouwen van een huis. “En
omdat een metselaar langs een
gespannen touwtje zijn stenen
legt, wordt het muurtje geen
soepzooitje”, legt de architect
van het KlokHUIS vervolgens uit

in de Trappenzaal van Vertigo. 
Stan (9) uit Eindhoven vraagt of
er inklapbare zonnepanelen zijn.
“Waarom wil je dat weten?”, is de
verbaasde reactie van Den
Hollander. “Omdat ik met een

uitvinding bezig ben voor een
kas in Afrika. De elektriciteit van
de zon wil ik gebruiken om water
uit de grond te pompen. De zon-
nepanelen moeten de mensen
mee kunnen nemen als ze rond-
trekken.” Stan is tevreden nu hij
hoort dat er zelfs oprolbare zon-
nepanelen te verkrijgen zijn.
De Klokhuis Vragendag hoort bij
de ontwerpwedstrijd ‘Het
Klokhuis bouwt het KlokHUIS’.
De winnende ideeën van zes
kinderen worden gebruikt door
architect Jord den Hollander
voor een ontwerp dat in 2010
word gerealiseerd in Almere
Poort.
Zeventig studenten Bouwkunde
en Industrial Design geven bege-
leiding en uitleg. In het
Auditorium is veel ruimte voor
de activiteit ‘Bouw mee aan ’t
sluiphuis!’. Van doeken,

stokken, elastiekjes, plakband en
klemmetjes wordt een steeds
grotere tent gebouwd door steeds
meer kinderen. Het begin is
lastig. Maar docent Frans van
Gassel maakte een startcon-
structie waarin hij alle knopen 
-verbindingen tussen de
stokken- laat zien. Hij heeft de
kinderen bewust niet van te
voren uitgelegd hoe het moet.
“Daar luisteren ze toch niet naar.
Het beste is dat ze gaandeweg
ontdekken dat de wigwamcon-
structie het beste werkt.” Hoe
groter het sluiphuis wordt, hoe
aantrekkelijker en hoe meer
kinderen meedoen. Eduard (8)
maakt razend enthousiast met
een klemmetje een gele doek vast
aan een stok en heeft helemaal
geen tijd om uit te leggen
waarom hij dat zo doet. Hij wil
verder bouwen!/.

Summercourse voor vermarkten ‘groen onderzoek’
Masterstudenten en promo-
vendi die onderzoek doen op
het gebied van ‘groene’ tech-
nologie en hiermee mogelijk de
markt op willen, kunnen zich
aanmelden voor een Europese
summerschool van de TU/e en
twee Finse instituten. De twee
courses zijn begin juni in
Helsinki en Eindhoven.

Het is de eerste gezamenlijke
summercourse van de TU/e, de
Helsinki University of
Technology en de Helsinki
School of Economics. Doel van de
twee summerschools is onder-
zoekers handreikingen te bieden,
onder meer op commercieel
gebied, om meer te doen met hun
onderzoeksresultaten op het
gebied van ‘groene’ technologie
en duurzame energie. Deel-
nemers wacht onder meer een
aantal lezingen van experts, maar
vooral ook veel sparsessies met
andere deelnemers, om geza-

menlijk aan eigen en andermans
ideeën te werken.
De summercourses maken deel
uit van een Europees project en
dienen als inspiratie voor een nog
groter Europees project: het
European Institute of Innovation
and Technology, oftewel een
soort ‘Europees MIT’ dat de
Europese Commissie wil stich-
ten. “Hiervoor is een aantal
clusters van universiteiten
samengesteld om te bekijken hoe
we kunnen laten zien dat we een
dergelijke samenwerking aan-
kunnen”, verduidelijkt ir. Elco
van Burg, promovendus aan de
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences en
projectmedewerker van de zo-
geheten SUCCESS business op-
portunity summerschool. “Eén
van de doelstellingen daarbij is
om te laten zien dat we ook
kunnen valoriseren, oftewel dat
we met ons onderzoek de indu-
strie weten te vinden en maat-

schappelijke waarde weten te
creëren.” Eindhoven richt zich,
samen met de twee Finse in-
stituten, op dit valorisatieaspect. 
Belangstellenden voor de sum-
merschools, die hiermee 3 ECTS
kunnen verdienen, kunnen bij
hun aanmelding een voorkeur
aangeven voor Eindhoven of
Helsinki. Een cursusweek in
Finland kan volgens Van Burg in-
teressante kansen bieden, “onder
meer omdat daar, met bijvoor-
beeld Nokia in de buurt, de
nadruk weer op andere techno-
logieën ligt dan hier.” 
De zomercursus wordt betaald
door de organisatie; binnen de
betrokken instellingen wordt
gekeken naar regelingen waar-
mee bijvoorbeeld reis- en verblijf-
kosten voor deelnemers kunnen
worden betaald. Aan elke van de
twee cursusweken kunnen
vijftien mensen meedoen./.
Voor meer informatie of aanmelden:
j.c.v.burg@tue.nl of tel. 040-247 2801.

TU/e evacueert duizend 
mensen bij calamiteitenoefening

DDee  TTUU//ee  hheeeefftt  zzoo’’nn  dduuiizzeenndd  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  --ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss--  nnooddiigg
vvoooorr  eeeenn  ggrroottee  ccaallaammiitteeiitteennooeeffeenniinngg  iinn  ookkttoobbeerr..  DDee  ggrrooeepp  wwoorrddtt  ttiijjddeennss  ddee
ooeeffeenniinngg  ggeeëëvvaaccuueeeerrdd;;  ddee  bbeeddooeelliinngg  iiss  ddaatt  zzoo’’nn  vviieerrhhoonnddeerrdd  vvaann  hheenn  ooookk
eeeenn  nnaacchhtt  ddoooorrbbrreennggeenn  oopp  ooppvvaannggllooccaattiieess  bbuuiitteenn  ddee  ccaammppuuss..
DDee  lleeiiddiinngg  oovveerr  ddee  ccaallaammiitteeiitteennooeeffeenniinngg  iiss  iinn  hhaannddeenn  vvaann  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann
DDeeffeennssiiee,,  ddaatt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  hheeeefftt  uuiittggeennooddiiggdd  ddeeeell  ttee  nneemmeenn..  DDee  TTUU//ee  kkaann
hhiieerrbbiijj  hhaaaarr  eeiiggeenn  ooeeffeennddooeelleenn  bbeeppaalleenn,,  zzeeggtt  iinngg..  MMiirrjjaamm  JJaahhnnkkee,,  hhooooffdd
BBeeddrriijjffssHHuullppVVeerrlleenniinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee..  BBiijj  ddee  ooeeffeenniinngg  zziijjnn  ooookk  ddee  ggeemmeeeennttee,,
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  bbrraannddwweeeerr  eenn  ddee  ggeenneeeesskkuunnddiiggee  hhuullppvveerrlleenniinngg  bbeettrrookkkkeenn..  
WWaatt  ddee  ffiiccttiieevvee  aaaannlleeiiddiinngg  ttoott  ddee  eevvaaccuuaattiiee  ggaaaatt  zziijjnn,,  iiss  nnoogg  nniieett  bbeekkeenndd..
HHeett  ssccrriipptt  zzaall  iinn  eellkk  ggeevvaall  ggeebbaasseeeerrdd  zziijjnn  oopp  eeeenn  vvoooorraaffggaaaannddee  ddrreeiiggiinngg,,
vveerrtteelltt  JJaahhnnkkee::  ““DDiitt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  eeeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn  eeeenn  vvoooorrwwaaaarrsscchhuuwwiinngg
wwoorrddtt  aaffggeeggeevveenn,,  wwaaaarroopp  oonnzzee  ccaallaammiitteeiitteenntteeaammss  eenn  ddiiee  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee
zziicchh  aall  mmooeetteenn  bbeerraaddeenn  hhooee  zzee  oopp  ddee  ddrreeiiggiinngg  ggaaaann  rreeaaggeerreenn..””  
DDee  ttoottaallee  ooeeffeenniinngg  bbeessttrriijjkktt  vviieerr  ddaaggeenn,,  vvaann  ddoonnddeerrddaagg  88  ttoott  eenn  mmeett  zzoonnddaagg
1111  ookkttoobbeerr..  DDee  hhoonnddeerrddeenn  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  kkoommeenn  ppaass  oopp  zzaatteerrddaagg  iinn  aaccttiiee,,  nnaa
hheett  ggeemmeeeenntteelliijjkk  bbeesslluuiitt  ttoott  ggrroooottsscchhaalliiggee  oonnttrruuiimmiinngg  vvaann  hheett  TTUU//ee--
tteerrrreeiinn..  
TTiijjddeennss  ddee  ooeeffeenniinngg  wwoorrddtt,,  bbeehhaallvvee  ddee  ggrroooottsscchhaalliiggee  eevvaaccuuaattiiee  eenn  aalllleess
ddaaaarroommhheeeenn,,  oonnddeerr  mmeeeerr  ooookk  ddee  rrooll  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  TTUU//ee--ddiieennsstteenn
ggeeooeeffeenndd..  VVoollggeennss  JJaahhnnkkee  wwoorrddeenn  vveerrsscchhiilllleennddee  pprroocceesssseenn  oonnddeerr  ddee  llooeepp
ggeennoommeenn,,  zzooaallss  ddee  rreeggiissttrraattiiee  vvaann  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  ddee
ccoommmmuunniiccaattiiee  vvaannuuiitt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  nnaaaarr  oonnddeerr  aannddeerreenn  ssllaacchhttooffffeerrss,,  hhuunn
ffaammiilliieelleeddeenn  eenn  ddee  mmeeddiiaa..  

Ruimte voor reflectie 
op oude Dommelbrug

BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  LLaarrss  BBoouuwwmmaann  hheeeefftt  ddee  eeeerrssttee  pprriijjss  ggeewwoonnnneenn  bbiijj
ddee  CCHHEEOOPPSS--oonnttwweerrppwweeddssttrriijjdd  PPrroojjeecctt  BB..  DDee  jjuurryy  vvoonndd  zziijjnn  oonnttwweerrpp
SSTTAAYY  ddee  bbeessttee  nniieeuuwwee  bbeesstteemmmmiinngg  vvaann  ddee  oouuddee  bbrruugg  oovveerr  ddee  DDoommmmeell,,
ddee  oouuddee  ttooeeggaanngg  ttoott  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  UUnniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss  eenn  jjuurryy--
vvoooorrzziitttteerr  iirr..  HHaarrrryy  RRoouummeenn  kkoonnddiiggddee  aaaann  ddaatt  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr
hheett  oonnttwweerrpp  zzaall  pprroobbeerreenn  ttee  rreeaalliisseerreenn..  HHeett  oonnttwweerrpp  SSTTAAYY  vvaann
BBoouuwwmmaann  wwaass  vvoollggeennss  ddee  jjuurryy  uunniieekk  vvoooorr  ddee  llooccaattiiee  eenn  ppaassttee  hheett  bbeessttee
iinn  hheett  nniieeuuwwbboouuwwppllaann  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt,,  CCaammppuuss  22002200..  IInn  hheett
oonnttwweerrpp  wwoorrddtt  ddee  bbrruugg  oommggeevvoorrmmdd  ttoott  ddee  vvllooeerr  vvaann  eeeenn  ggeebboouuww  ddaatt
ooppeenn  iiss  aaaann  ddee  zziijjkkaanntteenn,,  ddiiee  uuiittkkiijjkkeenn  oopp  ddee  DDoommmmeell..  DDee  zzeessddeejjaaaarrss
aarrcchhiitteeccttuuuurr  rreeaaggeeeerrddee  vveerrrraasstt::  ““IIkk  hhaadd  nniieett  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  iikk  zzoouu
wwiinnnneenn,,  wwaanntt  iikk  vvoonndd  aallllee  oonnttwweerrppeenn  hheeeell  ggooeedd..  IIkk  hheebb  ddee  pplleekk  zzeellff  aallss
lleeiiddrraaaadd  ggeennoommeenn  eenn  hheebb  mmee  ooookk  llaatteenn  iinnssppiirreerreenn  ddoooorr  hheett  ccoonncceepptt
TToogguu--nnaa..  DDaatt  zziijjnn  bbiijjzzoonnddeerree  pplleekkkkeenn  wwaaaarr  ddee  ddoorrppssoouuddsstteenn  vvaann  hheett
DDooggoonn--vvoollkk  nnaaddeennkkeenn  oovveerr  hheett  lleevveenn  eenn  ddee  ggaanngg  vvaann  zzaakkeenn  iinn  hheett  ddoorrpp..
VVaaaakk  iiss  hheett  eeeenn  rroottss  mmeett  eeeenn  wweeiiddss  uuiittzziicchhtt..””
OOvveerriiggeennss  iiss  ddee  ggeemmeeeennttee  vvaann  ppllaann  eeeenn  ffiieettssppaadd  aaaann  ttee  lleeggggeenn  oovveerr  
ddee  bbrruugg..  DDiitt  ssttaaaatt  iinn  hheett  oonnllaannggss  ggeellaanncceeeerrddee  AAccttiieeppllaann  FFiieettss  vvaann  ddee
ggeemmeeeennttee..  HHooee  eenn  ooff  ddiitt  ssttrrooookktt  mmeett  hheett  wwiinnnneennddee  ppllaann  iiss  oonndduuiiddeelliijjkk..
RRoouummeenn::  ““VVoooorr  zzoovveerr  iikk  wweeeett  iiss  ddee  TTUU//ee  eeiiggeennaaaarr  vvaann  ddee  ggrroonndd,,  dduuss
ddaaaarr  hheebbbbeenn  wwiijj  ooookk  iieettss  oovveerr  ttee  zzeeggggeenn..””

Verhuizing CEC stagneert door dreigend faillissement
De verhuizing van het
Communicatie Expertise
Centrum (CEC) van Traverse
naar de benedenverdieping van
Laplace, die deze week zou
plaatsvinden, is voor onbe-
paalde tijd uitgesteld. Reden is
het dreigende faillissement
van meubelfabrikant Kembo.

Vrijdag 3 april kreeg Kembo, dat
het CEC van nieuw kantoormeu-

bilair zou voorzien, van de kan-
tonrechter het groene licht om 22
van zijn 57 werknemers te
ontslaan. De verslechterende
economische omstandigheden
hebben het Veenendaalse bedrijf
daartoe gedwongen. Gevolg is dat
er momenteel beslag ligt op de
bezittingen van Kembo en dat
daardoor ook geen meubilair kan
worden geleverd voor de in-
richting van de nieuwe kan-

toortuin van het CEC in Laplace.
De verhuizing die voor deze week
gepland was, viel daarmee in het
water. Vandaag, 9 april, verwacht
het CEC bericht van de curator
over de verdere afwikkeling van
deze kwestie, en aan de hand
daarvan wordt bekeken wanneer
de verhuizing dan kan plaats-
vinden. Het meubilair was ove-
rigens nog niet betaald./.

Conferentie over interactieve systemen
De conferentie ‘Student
Interaction Design and
Research Conference’ (SIDeR)
wordt van 15 tot en met 17 april
aan de TU/e gehouden. Het is
de eerste keer dat deze confe-
rentie buiten Scandinavië
plaatsvindt. Vijf studenten
Industrial Design tekenden
voor de organisatie.
Interactieve systemen staan
centraal. 

Rob Tieben, Hugo Nagtzaam,
Floris Kimman, Serge
Offermans en Ivo Wouters van
studievereniging Lucid wilden
een conferentie organiseren en

de organisatie van SIDeR zocht
een locatie buiten Scandinavië.
De conferentie ‘Flirting with the
future’ werd het resultaat. Rob
Tieben: “We wilden tonen waar
we hier in Eindhoven goed in zijn
en dat is het ontwerpen van
moderne intelligente inter-
actieve producten. Bovendien
kan de jonge generatie zo haar
visie geven. Wij zijn de ont-
werpers van de toekomst.” Bij
interactiedesign gaat het om
interactie met de omgeving.
Tieben: “Denk aan een navigatie-
systeem dat voor motorrijders
moet worden ontworpen.
Normaal gesproken wordt een

paper toegelicht en geïllustreerd
met een bepaald prototype. Wij
hebben het omgedraaid.
Deelnemers demonstreren een
interactief systeem en aan-
wezigen kunnen het uit-
proberen. Het paper ondersteunt
dan het ontwerp en het gebruik.”
Veel deelnemers komen uit
Scandinavië, maar ook landen als
China, Pakistan, Italië en Iran
zijn vertegenwoordigd. Gerard
Kleisterlee, bestuursvoorzitter
van Philips, opent het sym-
posium./.
Voor meer informatie en inschrijven, zie
www.flirtingwiththefuture.com. 

Foto: Bart van Overbeeke
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Ultrakoude elektronenflitsjes

Hij kwam acht jaar geleden vanuit
Boekarest naar Nederland om met een
beurs van de Vrije Universiteit in
Amsterdam te gaan studeren. Inmiddels
is Gabriel Taban (32) volledig geïnte-
greerd: de aimabele Roemeen spreekt
vloeiend Nederlands, geeft roeitraining
op de Amstel in zijn woonplaats Amster-
dam, en wil niet meer uit Nederland weg.
“Hier kan ik me als professional en als
mens beter ontwikkelen dan in Roeme-
nië”, zegt hij.
Deeltjesversnellers vormen de rode draad
in Tabans carrière in Nederland. Zijn
verklaring hiervoor geeft een inkijkje in
geesteswereld van de Roemeen: het ging
hem vooral om het esthetische aspect,
zegt hij: “Ik klink vast niet als een echte
wetenschapper, maar op de een of andere
manier vind ik de geometrie van zo’n

bundel deeltjes heel mooi; het is voor mij
een beeld van schoonheid.” Dus aarzelde
hij niet toen hij voor zijn afstudeerproject
in Amsterdam kon werken met een
ionenversneller. Daarna verkaste hij voor
twee jaar naar Utrecht, opnieuw voor een
versnellerproject. Uiteindelijk vond hij
aan de TU/e een promotieplek in wat
sinds vorig jaar de Coherence and
Quantum Technology Groep heet, bij de
faculteit Technische Natuurkunde. 
“Daar hadden ze een vernieuwend
concept bedacht: het onttrekken van een
elektronenbundel uit een ultrakoud gas
van rubidiumatomen.” Uit een wolkje
koude atomen, zo was de gedachte, kun je
koude elektronen halen. En het voordeel
van koude elektronen is dat ze niet zo
hard alle kanten op bewegen, en je ze
daardoor heel nauwkeurig op een te

bestuderen doel kunt sturen. “We wilden
een elektronenbundel maken waarmee je
processen kunt ‘fotograferen’ die zich
heel snel en op heel kleine schaal afspe-
len, zoals het vouwproces van eiwitten.”

Alzheimer
Eiwitten spelen een belangrijke rol bij al-
lerlei processen in het menselijk lichaam
en om te kunnen functioneren, moeten
ze zichzelf in de juiste vorm vouwen.
Soms gaat er iets mis in het vouwproces,
wat kan leiden tot ziektes als Alzheimer.
Om bijvoorbeeld gerichter te kunnen
zoeken naar een medicijn tegen deze aan-
doening, wil je kunnen zien hoe de eiwit-
vouwing precies in zijn werk gaat. Dat
kan met röntgenstraling, maar ook met
een elektronenbundel, aldus Taban.
“Twee dingen zijn daarbij belangrijk”,

zegt hij. “Je hebt koude elektronen nodig,
die je heel nauwkeurig kunt focusseren
op de plek die je wilt bestuderen. Tegelijk
wil je moleculen die snel bewegen toch
scherp kunnen afbeelden. Daarvoor heb
je een korte sluitertijd nodig, om in
termen van fotografie te blijven.” Snelle
bewegingen kun je volgen door korte
elektronenpulsjes te gebruiken. Om de
bewegingen van moleculen vast te leggen,
mogen de pulsjes niet langer duren dan
ongeveer een tiende picoseconde (een
picoseconde is een miljoenste van een
miljoenste seconde, red.).
Maar zo’n superkorte puls moet wel
genoeg elektronen bevatten om een
heldere afbeelding te kunnen maken.
“Het is alsof je in het donker wilt foto-
graferen: het is goed te doen om iets te
fotograferen wat stilstaat, zoals een

Elektronenmicroscoop/
Tom Jeltes

Foto/Bart van Overbeeke
Met de TITAN beschikt de

TU/e-faculteit Scheikundige
Technologie over misschien

wel de beste elektronen-
microscoop ter wereld voor

het bestuderen van bevroren
samples. Maar om de

dynamiek van moleculen te
kunnen vastleggen, heb je

heel andere elektronen-
bronnen nodig. De

Roemeense promovendus
Gabriel Taban maakte

daarom als eerste ter wereld
een gepulste elektronen-

bundel uit een ultrakoud gas.
Dinsdag 7 april promoveerde

hij aan de faculteit
Technische Natuurkunde.

Betere beelden voor 3D-tv en 3D-video
Dat we met onze ogen diepte kunnen
onderscheiden, vinden we vanzelf-
sprekend. Dat dit principe helemaal niet
zo eenvoudig is, blijkt wel als je dit
natuurlijke proces probeert na te
bootsen voor 3D-beelden. Elektro-
technicus ir. Yannick Morvan bracht
verbeteringen aan in de software
hiervoor. Hij hoopt vandaag, donderdag
9 april, zijn doctorstitel te bemachtigen.

“De stand van je ogen en het kijken met
twee ogen zorgen ervoor dat je diepte
kunt inschatten. Met één oog wordt dat al
lastiger”, legt promovendus Morvan uit.
“Volgens ditzelfde principe maak je
gebruik van meerdere camera’s en
beelden om diepte in film aan te
brengen.” Yannick Morvan, Fransman
van origine, richtte zich vier jaar op het
verbeteren van software voor 3D-tv en 
-video. Hij deed dit bij de onderzoeks-
groep ‘Multimedia Video Coding and
Architectures’ van TU/e-faculteit
Elektrotechniek, in samenwerking met
Philips Research.
Morvan vertelt dat er op dit moment twee
belangrijke applicaties zijn voor 3D-
televisie. “Het scherm genereert ver-

schillende beelden, zodat de kijker zich
vrij kan bewegen en toch 3D kan zien.
Deze systemen hebben een ‘lenticular’,
een soort plastic laag van lenzen op de
pixels. Het licht gaat hierdoor naar ver-
schillende richtingen, zodat het linker- en
rechteroog andere beelden opvangen en
je hersenen de informatie combineren tot
een driedimensionaal beeld.”
“Verder is het zo dat beelden worden
gegenereerd vanuit verschillende hoeken
met meerdere camera’s. Je kunt beelden
‘maken’ die in feite niet bestaan met hulp
van computersoftware. De computer her-
berekent dan de positie vanuit een andere
hoek. Het gecreëerde beeld is een soort
van intermediair tussen twee camera’s,
waardoor de overgang van het ene naar
het andere beeld soepeler verloopt. Je
kunt uiteindelijk met minder camera’s
evenveel 3D-beelden maken”, stelt
Morvan.
De Fransman illustreert: “In sommige
films wordt al gebruikgemaakt van het
effect van het werken met verschillende
camera’s. Denk bijvoorbeeld aan de film
The Matrix. Die special effects maken ze
door vanuit verschillende hoeken met
meerdere camera’s te filmen. Het beeld

vanuit een bepaalde camera bevriezen ze
dan om snel over te schakelen naar een
andere camera.”

Dieptecompressie
Naast het gewone 2D-beeld wordt er een
aparte zwart/wit afbeelding naar het
beeldscherm gestuurd met ‘diepte-
informatie’. De witte beelden zijn ‘dich-
terbij’ dan de donkere beelden. Yannick:
“Door de hoeveelheid pixels kun je
berekenen hoe groot afstanden zijn en
weet je dat de afstand tussen de ene en de
andere persoon bijvoorbeeld drie meter
is.” 
De elektrotechnicus bracht verbeteringen
op drie onderdelen aan: de ‘acquisition’
(verkrijgen van het signaal en diepte-
schatting), de ‘compression’ (codering
van het videosignaal) en de ‘rendering’
(beeldreconstructie) van de diepte. Hij
concentreerde zich daarbij op de com-
pression, ofwel dieptecompressie.
“We merkten dat er nog nauwelijks
onderzoek was gedaan naar dieptecom-
pressie van beelden. Daar zat een hiaat.
We hebben ons deels op verbetering van
de software voor de andere onderdelen
gericht, maar de grootste bijdrage van het

onderzoek ligt in het verbeteren van
software voor dieptecompressie.” Morvan
herschreef de algoritmes en de software,
waardoor onder meer de afstanden beter
berekend worden, informatie efficiënter
wordt overgebracht en de beelden ver-
scherpen. “Je ziet nu vaak dat de beelden
onduidelijk zijn en dat de randen niet
helemaal goed zijn. Wij hebben hierin
verbeteringen aangebracht.”

3D vanaf je bank
Morvan werkte voor zijn onderzoek met
een opstelling van vier camera’s.
Alhoewel hij zo nu en dan ook gebruik-
maakte van eenvoudigere middelen. “Ik
heb wel eens thuis opnames gemaakt
vanuit verschillende hoeken met een
simpele camera. Dat ging ook prima.”
Lang was het alleen mogelijk om 3D-
beelden te zien met een (rood/groen)
gekleurd brilletje. Inmiddels zijn al tele-
visies en -video’s met driedimensionale
beelden op de markt, zij het in beperkte
mate. Je ziet de beelden bijvoorbeeld wel
eens opduiken op grote schermen in
winkelcentra. Het is nu wachten tot je
thuis vanaf de bank 3D-televisie kunt
zien. De omzetting van 2D-materiaal naar

Promovendus Gabriel Taban.
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Milieuvriendelijke virusbatterij
AAmmeerriikkaaaannssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  hheebbbbeenn  oopp  bbaassiiss  vvaann  vviirruusssseenn  eeeenn  ooppllaaaaddbbaarree  bbaatttteerriijj  oonntt--
wwiikkkkeelldd  ddiiee  nneett  zzoo  ggooeedd  pprreesstteeeerrtt  aallss  ddee  ssttaannddaaaarrdd  lliitthhiiuumm--iioonn  bbaatttteerriijjeenn,,  mmaaaarr  vveeeell
mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkkeerr  iiss..  DDee  pprroodduuccttiiee  vvaann  ddee  vviirruussbbaatttteerriijj  vveerreeiisstt  nnaammeelliijjkk  ggeeeenn  iinntteennssiieevvee
cchheemmiisscchhee  pprroocceesssseenn  eenn  ddee  bbeessttaannddddeelleenn  zziijjnn  bbiioollooggiisscchh  aaffbbrreeeekkbbaaaarr..  CChheemmiiccii  vvaann  hheett
MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ((MMIITT))  ppaasstteenn  eeeenn  bbeessttaaaanndd  vviirruuss,,  MM1133,,  ggeenneettiisscchh
zzoo  aaaann  ddaatt  hheett  zziicchhzzeellff  bbeeddeekktt  mmeett  kkoobbaallttooxxiiddee  eenn  ggoouudd,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  ffuunnggeeeerrtt  aallss  ddee
nneeggaattiieevvee  eelleekkttrrooddee  vvaann  ddee  bbaatttteerriijj..  VVoooorr  ddee  ppoossiittiieevvee  eelleekkttrrooddee  --ddiiee  ggooeedd  ssttrroooomm  mmooeett
kkuunnnneenn  ggeelleeiiddeenn--  lliieetteenn  zzee  hheettzzeellffddee  vviirruuss  iijjzzeerrffoossffaaaatt--iioonneenn  vveerrzzaammeelleenn  eenn  zziicchh  vveerr--
vvoollggeennss  vvaassttzzeetttteenn  oopp  eeeenn  sstteerrkk  ggeelleeiiddeenndd  nneettwweerrkk  vvaann  kkoooollssttooff  nnaannoobbuuiissjjeess..  HHeett
rreessuullttaaaatt  kkaann  zziicchh  mmeetteenn  mmeett  ccoommmmeerrcciieeeell  vveerrkkrriijjggbbaarree  ooppllaaaaddbbaarree  bbaatttteerriijjeenn..  DDaatt  iiss
eecchhtteerr  nniieett  vvoollddooeennddee  oomm  hheett  ccoonncceepptt  oopp  kkoorrttee  tteerrmmiijjnn  oopp  ddee  mmaarrkktt  ttee  bbrreennggeenn..  PPrrooff..ddrr..
AAnnggeellaa  BBeellcchheerr,,  ddiiee  hheett  oonnddeerrzzooeekk  lleeiiddddee,,  ddeennkktt  ddaatt  hheett  mmiilliieeuuvvoooorrddeeeell  nniieett  ooppwweeeeggtt
tteeggeenn  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinnggsskkoosstteenn  nnooddiigg  oomm  ddee  vviirruussbbaatttteerriijj  oopp  ggrroottee  sscchhaaaall  ttee  kkuunnnneenn
pprroodduucceerreenn..

VVeerrggeeeett  ddee  rreecceessssiiee,,  ggaa  ggaammeenn..  DDee  vviiddeeoo--
ggaammiinnggiinndduussttrriiee  iiss  nnaammeelliijjkk  ‘‘bboooommiinngg’’  eenn
wweerreellddwwiijjdd  aall  ggrrootteerr  ddaann  ddee  ffiillmmiinndduussttrriiee..
OOookk  iinn  NNeeddeerrllaanndd  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeenn
ggaammiinnggbbeeddrriijjvveenn  eeeenn  ssnneell  ggrrooeeiieennddee  sseeccttoorr..
HHoooogg  ttiijjdd  oomm  eerr  eeeennss  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ttee  ddooeenn,,
vvoonndd  NNiieekk  KKaarrssmmaakkeerrss,,  ssttuuddeenntt  IInnnnoovvaattiioonn
MMaannaaggeemmeenntt..  ““HHeett  iiss  eeeenn  hheeeell  ttuurrbbuulleennttee
iinndduussttrriiee,,  wwaaaarrbbiinnnneenn  eennkkeellee  ggrroottee  ppaarrttiijjeenn
aallss  NNiinntteennddoo,,  SSoonnyy  eenn  MMiiccrroossoofftt  ddoommiinneerreenn..
IIkk  wwiillddee  wweetteenn  hhooee  rreellaattiieeff  kklleeiinnee  bbeeddrriijjvveenn  iinn
NNeeddeerrllaanndd  ssaammeennwweerrkkeenn  oomm  eeeenn  bbllookk  ttee
vvoorrmmeenn  tteeggeenn  ddee  ggeevveessttiiggddee  oorrddee..””
IInn  NNeeddeerrllaanndd  hhoouuddeenn  113344  bbeeddrriijjvveenn  zziicchh  bbeezziigg
mmeett  vviiddeeooggaammeess..  VVeeeerrttiigg  pprroocceenntt  vvaann  ddee
bbeeddrriijjvveenn  rriicchhtt  zziicchh  oopp  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann
‘‘sseerriioouuss  ggaammeess’’::  ssppeelllleettjjeess  mmeett  eeeenn  eedduuccaa--
ttiieevvee  ddooeellsstteelllliinngg..  DDee  bbeeddrriijjvveenn  hheebbbbeenn
mmeeeessttaall  eennkkeellee  ttiieennttaalllleenn  jjoonnggee  mmeeddeewweerrkkeerrss
iinn  ddiieennsstt  eenn  rriicchhtteenn  zziicchh  sstteerrkk  oopp  hhuunn  kkeerrnn--
ccoommppeetteennttiiee..  AAaannvvuulllleennddee  kkeennnniiss  eenn
bbeekkwwaaaammhheeddeenn  hhaalleenn  zzee  iinn  hhuuiiss  ddoooorr  kkoorrtt--
ssttoonnddiiggee,,  fflleexxiibbeellee  aalllliiaannttiieess  aaaann  ttee  ggaaaann  mmeett
aannddeerree  bbeeddrriijjvveenn..  OOpp  ggrroonndd  vvaann  kkwwaannttiittaattiieevvee
eennqquuêêtteess  eenn  ddiieeppttee--iinntteerrvviieewwss  bbrraacchhtt
KKaarrssmmaakkeerrss  ddeezzee  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaannddeenn
iinn  bbeeeelldd..  
““DDee  ggaammiinnggbbeeddrriijjvveenn  wweerrkkeenn  vvaaaakk  ssaammeenn  mmeett
vveerrsscchhiilllleennddee  bbeeddrriijjvveenn  bbuuiitteenn  ddee  ggaammiinngg--
iinndduussttrriiee,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  tteelleeccoommbbeeddrriijjvveenn  ooff
bbeeddrriijjvveenn  uuiitt  ddee  mmuuzziieekkiinndduussttrriiee””,,  vveerrtteelltt  ddee
jjuuiisstt  aaffggeessttuuddeeeerrddee  bbeeddrriijjffsskkuunnddiigg  iinnggeenniieeuurr..
““DDee  ssaammeennwweerrkkiinngg  rriicchhtt  zziicchh  oopp  kklleeiinnee  aassppeecc--
tteenn  eenn  iiss  fflleexxiibbeell..  IInn  ddee  ttuurrbbuulleennttee  mmaarrkktt  iiss
ssnneell  hhaannddeelleenn  ccrruucciiaaaall..  SSaammeennwweerrkkiinngg  kkoommtt
ddaaaarroomm  vvaaaakk  vviiaa  vviiaa  ttoott  ssttaanndd,,  zzooaallss  bbiijj
ssoocciiaallee  nneettwweerrkkeenn..  EErr  iiss  ggeeeenn  ttiijjdd  oomm  eeeenn
llaannggee  cchheecckklliisstt  aaff  ttee  wweerrkkeenn  oomm  ddee  jjuuiissttee
ppaarrttnneerr  ttee  kkiieezzeenn””,,  zzeeggtt  KKaarrssmmaakkeerrss..  

DDee  llaaaattssttee  jjaarreenn  kkoommeenn  eerr  nniieeuuwwee  bbeeddrriijjvveenn
oopp  ddiiee  vveerrsscchhiilllleennddee  ppaarrttiijjeenn  aaaann  eellkkaaaarr
lliinnkkeenn..  ZZiijj  wwoorrddeenn  ddaaaarrmmeeee  ggaammeepprroodduucceerrss..
““DDaatt  iiss  iinntteerreessssaanntt,,  wwaanntt  hheettzzeellffddee  iiss
ggeebbeeuurrdd  iinn  ddee  ffiillmm--  eenn  ddee  mmuuzziieekkiinndduussttrriiee..  
DDee  ggaammiinnggiinndduussttrriiee,,  ooppggeekkoommeenn  iinn  ddee  jjaarreenn
nneeggeennttiigg,,  kkaann  vveeeell  lleerreenn  vvaann  ddeezzee  iinndduussttrriiee--
ëënn..””
OOmmddaatt  ssaammeennwweerrkkeenn  eesssseennttiieeeell  iiss,,  iiss  hheett
bbeellaannggrriijjkk  oomm  ttee  iinnvveesstteerreenn  iinn  vvaaaarrddiigghheeddeenn
ddiiee  ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttoott  eeeenn  ssuucccceess  mmaakkeenn..
DDee  aaaannsstteelllliinngg  vvaann  eeeenn  mmaannaaggeerr  vvoooorr  ddee
ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaannddeenn  kkaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
nnuuttttiigg  zziijjnn,,  ooff  hheett  ooppsstteelllleenn  vvaann  vvoooorrwwaaaarrddeenn
wwaaaarraaaann  ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmooeett  vvoollddooeenn..
““OOpp  ddaatt  ppuunntt  vvaalltt  nnoogg  hheeeell  vveeeell  wwiinnsstt  ttee  hhaalleenn
iinn  ddeezzee  sseeccttoorr””,,  vveerrtteelltt  KKaarrssmmaakkeerrss..
““GGaammiinnggbbeeddrriijjvveenn  hhaaddddeenn  ddaatt  nnoogg  ttoottaaaall  nniieett
oopp  ppootteenn..””

HHeett  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  KKaarrssmmaakkeerrss  iiss  uunniieekk..  ““HHeett
wwaass  ppiioonniieerrsswweerrkk,,  nniieemmaanndd  hheeeefftt  hhiieerr  eeeerrddeerr
oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ggeeddaaaann..  DDee  bbeeddrriijjvveenn  zzeellff
wwaarreenn  eerrgg  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  eeeenn  oovveerrzziicchhtt
vvaann  wwaatt  zziicchh  aaffssppeeeelltt  iinn  ddee  sseeccttoorr..””  
HHooeewweell  hheett  wweerrkkeenn  bbiijj  eeeenn  mmuullttiinnaattiioonnaall  hheemm
nnuu  eerrgg  llookktt,,  sslluuiitt  KKaarrssmmaakkeerrss  eeeenn  bbaaaann  iinn  ddee
ggaammiinnggiinndduussttrriiee  nniieett  uuiitt..  ““IIkk  zziiee  ddaatt  eerr
bbeehhooeeffttee  iiss  aaaann  mmeennsseenn  mmeett  bbeeddrriijjffsskkuunnddiiggee
kkeennnniiss..  BBoovveennddiieenn  zziijjnn  ddee  mmeennsseenn  ddiiee  iikk  hheebb
ggeesspprrookkeenn  ssuuppeerreenntthhoouussiiaasstt..  ZZee  hhoouuddeenn  eecchhtt
vvaann  hhuunn  pprroodduucctt..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

gebouw: je gebruikt dan gewoon een
lange sluitertijd. Maar dat werkt niet voor
bewegende objecten. Daar heb je een flits
voor nodig.” Hoe sneller de beweging en
hoe korter de sluitertijd, des te feller moet
de flits zijn om in die korte tijd toch
genoeg licht -of elektronen- te leveren. En
dat is een flinke uitdaging.

Helderheid
De ‘helderheid’ van een elektronen-
bundel -de belangrijkste maat voor de
kwaliteit- kan volgens Taban worden
vergroot door meer elektronen in de
bundel te stoppen. Maar ook door de
bundel in korte pulsjes op te delen 
-hierdoor is de elektronendichtheid
tijdens de pulsen veel hoger- en door de
temperatuur van de gebruikte elektronen
te verlagen. “Bij de meeste experimenten
proberen ze vooral meer elektronen in de
bundel te krijgen en de doorsnede van de
bundel te verkleinen. Het unieke aan ons
experiment is dat we ons met name
richten op de temperatuur van de elek-
tronen. Als je die kunt halveren, wordt de
helderheid van de bundel twee keer zo
groot.” Aangezien de temperatuur van
elektronen in standaard elektronen-
bundels al snel tienduizend graden is,
valt nog veel winst te behalen met een
koude elektronenbron.
Bij Coherence and Quantum Technology
hadden ze al ervaring met het afkoelen
van atomen met behulp van lasers. De
natuurkundigen gebruiken de kracht die
licht uitoefent op atomen om een wolkje
atomen te vangen op een plek waar zes
laserbundels bij elkaar komen. Voeg
hieraan een magneetveld toe en je hebt
een zogeheten magneto-optische val,
waarin je grofweg een miljard atomen
kunt vangen in een gaswolkje met een
doorsnede van een millimeter.
Het wolkje ultrakoude atomen waaruit
Taban de elektronen losmaakte, had een
temperatuur van ongeveer een duizend-
ste graad boven het absolute nulpunt 
(-273 graden Celsius). Hij onttrok de elek-
tronen door het koude gas te beschijnen
met een laserpuls met net genoeg energie
om elektronen los te maken uit de greep
van hun atomen: een proces dat foto-
ionisatie wordt genoemd. Taban: “In
theorie maak je zo elektronen die onge-
veer even koud zijn als de atomen. De

elektronen warmen echter nog wel een
paar graden op doordat ze zich herver-
delen over het wolkje.”

Elektronenpuls
De elektronen die de Roemeen met de
laserpuls maakte, trok hij vervolgens uit
de koude atoomwolk weg met een
continu aangelegd elektrisch veld. Zo
ontstond een gepulste elektronenbundel.
“Deze methode werkte op zich prima,
maar de pulsjes waren nog niet kort
genoeg om de bewegingen van moleculen
te kunnen volgen. Dat komt doordat de
tijdsduur van de laserpuls bepalend was
voor de lengte van de elektronenpuls.” En
die laserpuls duurde vijf nanoseconde;
heel kort, maar toch zeker duizend keer
langer dan gewenst. 
“Daarom hebben we het aan het eind van
mijn promotie anders aangepakt”, vertelt
Taban. “In plaats van een laserpuls
hebben we een sterk gepulst elektrisch
veld gebruikt om de elektronen van de
atomen te scheiden: dat wordt veld-ioni-
satie genoemd.” Daarvoor moesten de
atomen wel speciaal worden voorbereid:
met laserlicht werden de elektronen in
een wijde baan om de atomen gebracht,
zodat het elektrische veld alleen nog maar
het laatste zetje hoefde te geven voor ioni-
satie. “Voordeel hiervan was dat we het
elektrische veld heel snel kunnen
schakelen, zodat we pulsjes van vijftig
picoseconden konden maken.” Al weet
hij nog niet zeker of dat ook werkelijk is
gelukt, moet Taban toegeven: “We
konden zulke korte pulsen in het lab nog
niet meten. We weten wel zeker dat we
met deze methode kortere pulsen hebben
gemaakt, maar nog niet hoe kort. Mijn
collega’s zijn nu bezig met een meet-
systeem waarmee we dat nauwkeurig
kunnen meten.”
De Roemeen heeft besloten het onder-
zoek de rug toe te keren. “Ik geloof niet
dat ik een echte ‘hardcore’ wetenschapper
ben.” Hij kwam er tijdens zijn promotie
achter dat hij het liefst met en voor
mensen werkt. “Ik zou bijvoorbeeld graag
kinderen met een leerachterstand te
ondersteunen en ze motiveren door
helden uit de wetenschap, cultuur en
sport als voorbeelden te gebruiken. Dat
lijkt me belangrijk en mooi werk.”/.

3D-beelden is nog altijd lastig. “Het blijft
een uitdagend onderzoeksonderwerp.
Verder moet de filmindustrie ook mee-
werken en ervoor openstaan om op een
andere manier te filmen”, verklaart
Morvan.
Morvans resultaten sloegen vorig jaar al

aan tijdens een conferentie in Amerika.
Een Duitse instelling heeft inmiddels
belangstelling getoond om verder te
borduren op zijn onderzoek./.

Promovendus Yannick Morvan. Foto: Bart van Overbeeke
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Vrienden? Nee, dat zijn ze niet. “In
ons leven héb je geen vrienden; ze
naaien elkaar allemaal een oor aan.”

Wel trekken Henri (36) en Erwin (42)
regelmatig met elkaar op. Ze treffen elkaar
bij de nachtopvang van de Eindhovense
stichting Neos (die opvang en onder-
steuning biedt aan mensen met uiteen-
lopende problemen), maar ook overdag,
bijvoorbeeld bij het Leger des Heils en,
vooral als het droog is, op straat.
Het TU/e-terrein is sinds vorig jaar een
geliefde hangplek voor thuislozen. De
gemeentelijke alcoholverboden voor het
gebied rond de Woenselse Markt en de
wijk Woenselse Watermolen hebben hen
doen opschuiven naar de andere kant van
de Kennedylaan. “Het is er lekker rustig”,
vindt Henri. “Je mag bijna nergens nog

drinken en blowen; overal worden we weg-
gejaagd.” Hoe het aan de TU/e zit, weten
de twee niet precies. “De politie zegt vaak
dat het mag, de beveiliging van niet.

OOnnddeerr  ddee  bbrruugg  bbiijj  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrtt--
cceennttrruumm,,  ddee  ppaarrkkeeeerrggaarraaggee  oonnddeerr  KKeennnniiss--
ppoooorrtt,,  aacchhtteerr  hheett  AAuuddiittoorriiuumm,,  iinn  ddee  ccaarraa--
vvaannss  oopp  ddee  wweerrff::  hheett  zziijjnn  ggeelliieeffddee
ssllaaaapppplleekkkkeenn  vvoooorr  zzwweerrvveerrss,,  wweeeett  tteeaamm--
lleeiiddeerr  HHaayy  BBeecckkss  vvaann  ddee  BBeeddrriijjffssHHuullpp--
VVeerrlleenniinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee..  
VVeerrsscchhiilllleennddee  iinnssttaannttiieess  iinn  ddee  ssttaadd  bbiieeddeenn
nnaacchhttooppvvaanngg,,  mmaaaarr  ggeennooeegg  ssllaaaappppllaaaattsseenn
zziijjnn  eerr  vvoollggeennss  TTUU//ee--bbeevveeiilliiggeerr  BBeecckkss  nniieett..
DDaaaarroomm  ttrreekktt  oonnddeerr  mmeeeerr  KKeennnniissppoooorrtt  aall
ggaauuww  ddrriiee,,  vviieerr  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk  llooggééss,,  ddiiee
wwaatt  wwaarrmmttee  vviinnddeenn  oopp  hheett  vveennttiillaattiiee--
rroooosstteerr  vvaann  ddee  ppaarrkkeeeerrkkeellddeerr..  OOnnddeerr  ddee
bbrruugg  bbiijj  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  sslliieepp
eeeenn  ttiijjddjjee  eeeenn  zzwweerrvveerr  ttuusssseenn  ddee  rraatttteenn::
““HHiijj  vvooeerrddee  zzee  bblliijjkkbbaaaarr  eenn  iinn  rruuiill  ddaaaarrvvoooorr
hhiieellddeenn  zziijj  ‘‘mm  wwaarrmm..””
DDee  zzwweerrvveerrsspprroobblleemmaattiieekk  oopp  ddee  ccaammppuuss
bblliijjkktt  eeeenn  llaassttiiggee  kkwweessttiiee..  ““BBeevveeiilliiggeerrss
wwoorrddeenn  rreeggeellmmaattiigg  aaaannggeesspprrookkeenn  oopp  hheett
ffeeiitt  ddaatt  eerr  zzwweerrvveerrss  zziitttteenn  eenn  ddaatt  wwee  ddaaaarr
iieettss  aaaann  mmooeetteenn  ddooeenn..  OOookk  aall  vveerroooorrzzaakkeenn
zzee  ggeeeenn  oovveerrllaasstt,,  vveeeell  mmeennsseenn  ggeeeefftt  hheett
ttoocchh  eeeenn  bbeeeettjjee  eeeenn  uunnhheeiimmiisscchh  ggeevvooeell..””
FFeeiitt  iiss  eecchhtteerr  ddaatt  ddaakklloozzeenn  oopp  hheett
ooppeennbbaarree  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  mmooggeenn  vveerrbblliijjvveenn,,
tteennzziijj  zzee  rroottzzooooii  mmaakkeenn,,  vvoooorrbbiijjggaannggeerrss
llaassttiiggvvaalllleenn  ooff  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  ssttrraaff
hheebbbbeenn  ooppeennssttaaaann,,  lleeggtt  BBeecckkss  uuiitt..  
NNeeggeenn  vvaann  ddee  ttiieenn  kkeeeerr  kkaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
eerr  eecchhtteerr  wweeiinniigg  mmeeee,,  ssoommss  ttoott  oonnbbeeggrriipp
eenn  oonnggeennooeeggeenn  vvaann  ccoolllleeggaa’’ss,,  wweeeett  ddee
tteeaammlleeiiddeerr..  ““VViiaa  oonnzzee  ccaammeerraa’’ss  zziieenn  wwee
rreeggeellmmaattiigg  aaggeenntteenn  ddiiee  zzwweerrvveerrss  aaaann--
sspprreekkeenn  --  wwaaaarrnnaa  zzee  wweeeerr  wweeggggaaaann,,  tteerrwwiijjll
hheett  ggrrooeeppjjee  ddaakklloozzeenn  eerr  nnoogg  zziitt..  VVeeeell
bbeevveeiilliiggeerrss  hheebbbbeenn  ddaaaarrddoooorr  hheett  ggeevvooeell
ddaatt  hheett  ttoocchh  ggeeeenn  zziinn  hheeeefftt  oomm  eellkkee  kkeeeerr  ddee
ppoolliittiiee  ttee  bbeelllleenn..  TTeerrwwiijjll  hheett  PPOOVV--tteeaamm  ((zziiee
kkaaddeerr  oovveerr  ddee  ppoolliittiiee,,  rreedd..))  oonnss  ddaaaarr  wweell
nnaaddrruukkkkeelliijjkk  oomm  vvrraaaaggtt  oomm  ddee  ssiittuuaattiiee

ggooeedd  iinn  kkaaaarrtt  ttee  kkuunnnneenn  bbrreennggeenn..””  EEeenn
ggooeeddee  zzaaaakk,,  vviinnddtt  BBeecckkss::  ““AAaann  mmiijj  ddee  ttaaaakk
oomm  aallllee  ccoolllleeggaa’’ss  ddaaaarriinn  oopp  éééénn  lliijjnn  ttee
kkrriijjggeenn..””
OOmm  hheett  oonnddeerrlliinnggee  bbeeggrriipp  ttee  bbeevvoorrddeerreenn
eenn  eellkkaaaarr  ttee  iinnffoorrmmeerreenn,,  hheeeefftt  ddee
BBeeddrriijjffssHHuullppVVeerrlleenniinngg  ddee  llaaaattssttee  mmaaaannddeenn
rreeggeellmmaattiigg  oovveerrlleegg  mmeett  ttwweeee  aannddeerree
bbeellaannggrriijjkkee  ppaarrttiijjeenn  aallss  hheett  ggaaaatt  oomm
zzwweerrvveerrss  oopp  hheett  uunniivveerrssiitteeiittsstteerrrreeiinn::  hheett
ggeennooeemmddee  PPOOVV--tteeaamm  vvaann  ddee  ppoolliittiiee  eenn
NNoovvaaddiicc--KKeennttrroonn,,  nneettwweerrkk  vvoooorr  vveerrssllaa--
vviinnggsszzoorrgg..  BBeecckkss  zzoocchhtt  vvoorriigg  jjaaaarr  ccoonnttaacctt
mmeett  ddiitt  iinnssttiittuuuutt,,  nnaaddaatt  ddee  bbeevveeiilliiggiinngg
mmeerrkkttee  ddaatt  sstteeeeddss  mmeeeerr  ddaakklloozzeenn  hheett
tteerrrreeiinn  wweetteenn  ttee  vviinnddeenn,,  vvaaaakk  mmeett  ddee
nnooddiiggee  dduubbiieeuuzzee  ‘‘vveerrssnnaappeerriinnggeenn’’  oopp  zzaakk..
““BBiijj  ddee  ppoolliittiiee  hheebbbbeenn  wwee  wweell  eeeennss  eeeenn
ccuurrssuuss  ggeehhaadd  oovveerr  ddee  uuiitteerrlliijjkkee  kkeennmmeerrkkeenn
vvaann  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn
ddrruuggss  eenn  zzoo,,  mmaaaarr  eerr  kkoommtt  oopp  ddaatt  ggeebbiieedd
sstteeeeddss  wwaatt  nniieeuuwwss  bbiijj..  DDee  mmeennsseenn  vvaann
NNoovvaaddiicc  zzeeiiddeenn  mmeetteeeenn::  aallss  jjuulllliiee  eerrggeennss
nniieett  uuiittkkoommeenn,,  bbeell  oonnss  ggeerruusstt..””
OOvveerriiggeennss  hhaannggeenn  oopp  ddee  ccaammppuuss  bboovveennaall
aallccoohhoolliisstteenn  rroonndd..  EEeenn  aallccoohhoollvveerrbboodd  vvoooorr
hheett  tteerrrreeiinn  lliiggtt  vvoollggeennss  BBeecckkss  aalllleerrmmiinnsstt
vvoooorr  ddee  hhaanndd::  ““DDaaaarrmmeeee  ppaakk  jjee  ooookk  ddee  ssttuu--
ddeenntteenn,,  vvoooorr  wwiiee  rreeggeellmmaattiigg  iieettss  wwoorrddtt  ggee--
oorrggaanniisseeeerrdd  oopp  ddee  ccaammppuuss..  GGeevvoollgg  iiss  wweell
ddaatt  wwee  nnuu  eeiiggeennlliijjkk  ggeeeenn  oonnddeerrsscchheeiidd
kkuunnnneenn  mmaakkeenn  ttuusssseenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn
ssttuuddeenntt  ddiiee,,  mmeett  zziijjnn  vvrriieennddiinn,,  oopp  eeeenn
bbaannkkjjee  ggeezzeelllliigg  eeeenn  bbiieerrttjjee  ddrriinnkktt  eenn  ddee
zzwweerrvveerr  mmeett  zziijjnn  bblliikkjjee  oopp  hheett  bbaannkkjjee
eerrnnaaaasstt..””  MMaaaarr  oovveerrllaasstt  wwoorrddtt  hhooee  ddaann  ooookk
nniieett  ggeeaacccceepptteeeerrdd,,  bbeennaaddrruukktt  hhiijj..  ““EErr
wwoorrddtt  wweell  eeeennss  eerrggeennss  ggeesscchheetteenn,,
ggeeddrroonnkkeenn  ooff  ggeessppootteenn..  VVoooorraall  hheett  llaaaattssttee
mmooeetteenn  wwee  nniieett  hheebbbbeenn;;  sstteell  ddaatt  eeeenn  kkiinndd
zzoo’’nn  ssppuuiitt  vviinnddtt??  DDaaaarr  zziijjnn  wwee  eerrgg  aalleerrtt
oopp..””

Daklozen/Moniq
Foto’s/Bart va

Met z’n tweeën of drieën zitten z
rond de bankjes aan de Domme

best uitdijen tot tien of meer. Da
TU/e-terrein steeds vaker te vi

biertje overdag of een slaapplek
van de universiteitsgebouwen. W

en met wie krijge

De beveiliging

De hulpverlener
HHuullpp  bbiijj  kklleeiinnee  ddiinnggeenn,,  oomm  hheett  lleevveenn  vvoooorr  vveerr--
ssllaaaaffddee  tthhuuiisslloozzeenn  ttoocchh  zzoo  aaaannggeennaaaamm  mmooggeelliijjkk  ttee
mmaakkeenn..  ZZoo  oommsscchhrriijjvveenn  PPeetteerr  LLiinnkkee  eenn  TThhiijjss  EErraadduuss
hhuunn  ttaaaakk..  DDee  ttwweeee  mmaakkeenn  ddeeeell  uuiitt  vvaann  hheett  zzoo--
ggeehheetteenn  oouuttrreeaacchheenndd  vveeiilliigghheeiiddsstteeaamm  vvaann  NNoovvaaddiicc--
KKeennttrroonn,,  hheett  BBrraabbaannttss  iinnssttiittuuuutt  ddaatt  ddiivveerrssee  vvoorrmmeenn
vvaann  hhuullppvveerrlleenniinngg  bbiieeddtt  aaaann  mmeennsseenn  mmeett  uuiitteeeenn--
llooppeennddee  vveerrssllaavviinnggeenn..
VVaann  hhuuiiss  uuiitt  zziijjnn  zzee  hhuullppvveerrlleenneerrss,,  mmaaaarr  iinn  hhuunn  wweerrkk
kkoommeenn  zzee  ppaass  mmeett  hhuunn  cclliiëënntteenn  iinn  ccoonnttaacctt  aallss  zzee
oovveerrllaasstt  vveerroooorrzzaakkeenn..  EEeenn  ssuubbjjeeccttiieeff  bbeeggrriipp  oovveerrii--
ggeennss,,  bbeennaaddrruukktt  EErraadduuss::  ““WWaatt  ddee  eeeenn  aallss  hhiinnddeerrlliijjkk
eerrvvaaaarrtt,,  ddooeett  ddee  aannddeerr  mmiisssscchhiieenn  nniikkss..  HHooee  ddaann
ooookk::  aallss  mmeennsseenn  oonnss  eerrggeennss  oovveerr  bbeelllleenn,,  nneemmeenn  wwee
ddaatt  sseerriieeuuss..””
HHeett  vveeiilliigghheeiiddsstteeaamm  bbeezzooeekktt  ddaaggeelliijjkkss  oonnddeerr
aannddeerree  wwiinnkkeelliieerrss,,  oonnddeerrnneemmeerrss  eenn  oorrggaanniissaattiieess
zzooaallss  ddee  TTUU//ee  ddiiee  llaasstt  ((kkuunnnneenn))  hheebbbbeenn  vvaann  vveerr--
ssllaaaaffddeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  zziitt  NNoovvaaddiicc  rreeggeellmmaattiigg  oomm  ddee
ttaaffeell  mmeett  aannddeerree  ppaarrttiijjeenn  ddiiee  mmeett  ddeezzeellffddee  pprroobbllee--
mmaattiieekk  kkaammppeenn,,  zzooaallss  ddee  ppoolliittiiee  eenn  ddee  ggeemmeeeennttee..
HHeett  iinnssttiittuuuutt  hheeeefftt  vveerrsscchhiilllleennddee  ooppvvaannggllooccaattiieess  iinn
ddee  ssttaadd,,  wwaaaarroonnddeerr  ddee  ddaaggooppvvaanngg  aaaann  ddee  KKaannaaaall--
ddiijjkk--NNoooorrdd..  OOnnddeerr  ttooeezziicchhtt  vvaann  eeeenn  vveerrpplleeeegg--

kkuunnddiiggee  wwoorrddtt  hhiieerr  oonnddeerr  mmeeeerr  mmeetthhaaddoonn  vveerrss
eenn  kkuunnnneenn  ddaakklloozzeenn  iinn  ssppeecciiaallee  rruuiimmtteess  hhuunn  ((zz
mmeeeeggeebbrraacchhttee))  ddrruuggss  ggeebbrruuiikkeenn..  OOookk  iiss  eerr  eeeenn
ggrroottee  hhuuiisskkaammeerr,,  zziijjnn  eerr  rreeggeellmmaattiigg  aaccttiivviitteeiittee
kkuunnnneenn  cclliiëënntteenn  eerr,,  tteeggeenn  kkoossttpprriijjss,,  bbiijjvvoooorrbbee
ddee  wwaass  ddooeenn,,  ddoouucchheenn  ooff  iieettss  ttee  eetteenn  kkrriijjggeenn..  
DDee  ddaaggooppvvaanngg  wwoorrddtt  ddaaggeelliijjkkss  ddoooorr  ggeemmiiddddeell
zzeessttiigg  mmeennsseenn  bbeezzoocchhtt..  DDee  aallccoohhoolliisstteenn  kkoommee
nniieett  ggrraaaagg,,  zzeeggtt  EErraadduuss..  ““ZZee  mmooggeenn  eerr  nniieett  ddrrii
eenn  wwoorrddeenn  ssoowwiieessoo  nniieett  ggrraaaagg  ggeeaassssoocciieeeerrdd  mm
ddrruuggssvveerrssllaaaaffddeenn..””  DDee  vvaassttee  kkeerrnn  ddrruunnkkiieess  iinn  
ssttaadd  bbeessttaaaatt  vvoollggeennss  hheemm  uuiitt  zzoo’’nn  vviijjffttiigg  mmeennss
ddiiee  oonnddeerr  mmeeeerr  rroonnddhhaannggeenn  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrree
ddaatt  ssiinnddss  eeeenn  ppaaaarr  mmaaaannddeenn  ooookk  bbiijj  NNoovvaaddiicc  aa
hhoottssppoott  ttee  bbooeekk  ssttaaaatt..  DDee  mmeeddeewweerrkkeerrss  kkoommeenn
uuiitt  zziicchhzzeellff,,  mmaaaarr  vvaaaakk  ooookk  nnaa  mmeellddiinnggeenn  vvaannuu
bbeevveeiilliiggiinngg,,  ddiiee  vvoollggeennss  LLiinnkkee  eerrgg  bbeellaannggrriijjkk  zz
““AAllss  oovveerrllaasstt  nniieett  wwoorrddtt  ggeemmeelldd,,  ííss  ddiiee  eerr  ooookk  
ddaaaarr  kkoommtt  hheett  wweell  oopp  nneeeerr..  SStteell  ddaatt  ddee  pprroobblleemm
sstteeeeddss  ggrrootteerr  wwoorrddtt  eenn  ddee  TTUU//ee  ssttaapptt  oopp  eeeenn
bbeeppaaaalldd  mmoommeenntt  nnaaaarr  ddee  ggeemmeeeennttee  vvoooorr  mmaaaatt
rreeggeelleenn,,  ddaann  kkuunnnneenn  wwee  bbiijj  wwiijjzzee  vvaann  sspprreekkeenn  
llaatteenn  zziieenn  wwaatt  ddaatt  oonnddeerrsscchhrriijjfftt..””
BBoovveennddiieenn  wwiill  ooookk  NNoovvaaddiicc,,  nneett  aallss  ddee  ppoolliittiiee,,  
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Meestal worden we getolereerd.”
Dat neemt niet weg dat beveiligers
regelmatig hun kant opkomen; om te
informeren of ze op de campus thuishoren

en hen op het hart te drukken om het net-
jes te houden. Bijvoorbeeld vorige zomer,
toen een groep daklozen zich, tussen de
studenten, op het gras verzamelde rond
een wegwerpbarbecue’tje. Naar eigen
zeggen ruimen de twee hun rommel zelf
doorgaans wel op, maar verpesten anderen
het voor de groep. Erwin was niet voor
niets jarenlang een einzelgänger. “Zodra
er groepjes ontstaan, beginnen de
problemen.” 
Sinds anderhalf jaar laat hij zich wat vaker
in groepsverband zien: voor de gezel-
ligheid, “maar je gaat er wel meteen méér
door drinken.” In tegenstelling tot Henri
(die per dag vaak twee, maar soms tot vier
literflessen Smirnoff Ice wegwerkt) houdt
hij het bij een jointje en een biertje. Tien
biertjes, om precies te zijn, in halve liters.

Maar bij mooi weer verdubbelt de con-
sumptie al snel. 
Hij blijft naar eigen zeggen goed voor rede
vatbaar. “Anderen pleuren ’s avonds bij de
nachtopvang recht voor je voeten neer. Je
moet je verstand daarom gewoon op nul
zetten, want het is hier soms echt een gek-
kenhuis.” Vaak blijft het bij woorden,
“maar soms vliegen de stenen hier ook
door de ruiten.” Niet dat hij zich er druk
om maakt: “Zolang die steen maar langs
mijn oor af vliegt.”
Erwin is door de wol geverfd: hij heeft al 22
jaar geen thuis meer nadat hij, zowel zake-
lijk als privé, op straat kwam te staan. Het
ging mis toen instanties de voormalige
banketbakker volgens hem van het kastje
naar de muur bleven sturen. Van alle rege-
lingen en paperassen had hij maar weinig

kaas gegeten, waardoor hij twee jaar
lang moest doorkomen zonder ook maar
één cent en daarom ging stelen en
zwartreizen.
Na zeven jaar deed hij een dappere
poging om terug te keren in de maat-
schappij - met succes. Totdat bleek dat
hij nog vier maanden gevangenisstraf
had openstaan wegens diefstallen. Zijn
advocaat drong aan op een alternatieve
straf of boete, maar tevergeefs.
Sindsdien is Erwin klaar met ‘de maat-
schappij’: “Ik heb zo lang gevochten en
het geprobeerd, maar werd steeds weer
teruggetrapt.”
Hij geniet van het zwerversbestaan, zegt
hij. “Die vrijheid en regie laat je, zeker
na zoveel jaar, niet zomaar meer los.”
Vooral zijn moeder, die hij nog re-
gelmatig bezoekt, geeft Erwin re-
gelmatig een goedbedoelde preek,
“maar daarvoor is ze ook mijn moeder.”
Het grootste deel van de seizoenen zou
hij liefst ook in het donker op straat zijn,

maar de sociale dienst dwingt hem de
nachtopvang op te zoeken. Een aantal
dagdelen werkt hij bij Het Bedrijf van
Neos, gericht op activering en werkgele-
genheid voor cliënten. “Het houdt je bezig.
In de zomer ga ik ’s ochtends vroeg liefst
zo snel mogelijk aan het bier, maar ik word
ook ouder, hè? Ik heb al zóveel mensen
zien komen en gaan, maar ben zelf nu nog
redelijk gezond.”

Verplichte vakanties
Henri leeft ‘pas’ sinds een jaar op straat.
Van huisje-boompje-beestje raakte hij door
drank, drugs en foute vrienden op het ver-
keerde pad en verloor hij baan, flat, vrouw
en kind. “Ik had nogal veel verplichte va-
kanties”, zegt hij, doelend op herhaal-
delijke verblijven op het politiebureau en
in de gevangenis, vooral wegens vecht-
partijen.
Contact met zijn dochtertje (nu anderhalf )
en haar moeder heeft hij niet meer. Omdat
zijn vrouw hun kind verwaarloosde, kreeg
Henri de volledige voogdij toegewezen,
“maar ik wil het niet. Ze wordt opgevoed
door pleegouders, maar ik wil er niet eens
achterkomen waar ze is. Ik weet gewoon
dat het misgaat.”
De kans dat hij zijn leven ooit weer bijeen-
geraapt krijgt, is volgens Henri klein. De
eerste grote horde zou het vele papierwerk
zijn. “Er staan soms woorden in waarvan
ik me afvraag of het überhaupt algemeen
beschaafd Nederlands is.”
De sociale dienst heeft hem aangeboden
dat hij begeleid kan wonen wanneer hij
twee maanden bij Het Bedrijf zou werken.
“Maar als dat wonen samen met iemand
anders is, die ik niet ken, gaat het toch mis.
Ik kan daar niet mee omgaan. Nu hoef ik
aan niemand verantwoording af te leggen
en dat bevalt eigenlijk wel.”/.

HHuullppvveerrlleenneerrss  zziijjnn  zzee  nniieett,,  bbeennaaddrruukkkkeenn
JJüürrggeenn  CCoorrnneelliiss  eenn  RRiicckk  WWiicchheerrttss..  MMaaaarr
wwaaaarr  zzee  kkuunnnneenn,,  pprroobbeerreenn  zzee  eerr  vvoooorr
ddaakklloozzeenn  ttee  zziijjnn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddoooorr  zzee  ttee
vveerrwwiijjzzeenn  nnaaaarr  hhuullppvveerrlleenniinngg  ooff  aannddeerree
iinnssttaannttiieess::  ““WWee  zziijjnn  nniieett  aalllleeeenn  ddee  bbooee--
mmaannnneenn..””  CCoorrnneelliiss  eenn  WWiicchheerrttss  zziijjnn
pprroojjeeccttlleeiiddeerrss  vvaann  hheett  PPrroojjeecctt  OOvveerrllaasstt
VVeerrssllaaaaffddeenn  vvaann  ddee  ppoolliittiiee  ((PPOOVV--tteeaamm))..
DDee  ggrrooeepp  ddrraannkk--  eenn  ddrruuggssvveerrssllaaaaffddeenn,,
ddaakk--  eenn  tthhuuiisslloozzeenn  eenn  pprroossttiittuueeeess,,
wwaaaarroopp  hheett  PPOOVV  zziicchh  rriicchhtt,,  tteelltt  iinn  EEiinndd--
hhoovveenn  zzoo’’nn  dduuiizzeenndd  mmeennsseenn..  HHeett  tteeaamm
hheeeefftt  jjaaaarrlliijjkkss  mmeett  zzoo’’nn  ttwweeeehhoonnddeerrdd  vvaann
hheenn  vvaann  ddooeenn..  ““OOnnggeevveeeerr  6655  ddaaaarrvvaann  zziieenn
wwee  rreeggeellmmaattiigg””,,  aalldduuss  CCoorrnneelliiss..  HHeett  PPOOVV--
tteeaamm  iiss  aallllee  ddaaggeenn  vvaann  hheett  jjaaaarr,,  bbiijjnnaa  ddee
kkllookk  rroonndd,,  aaccttiieeff..  DDee  mmeeddeewweerrkkeerrss,,  aaff--
kkoommssttiigg  vvaann  ddee  zzeevveenn  EEiinnddhhoovveennssee
ppoolliittiieeaaffddeelliinnggeenn,,  ggaaaann  iinn  kkooppppeellss  ddee
ssttrraaaatt  oopp  eenn  hhoouuddeenn  vvoooorraall  ddee  cciirrccaa  4455
hhoottssppoottss  iinn  ddee  ssttaadd  iinn  hheett  vviizziieerr..
NNeeggeennttiigg  pprroocceenntt  ddaaaarrvvaann  iiss  ccoonnssttaanntt,,
zzooaallss  hheett  ssttaattiioonn,,  hheett  BBaaeekkeellaannddpplleeiinn  eenn
ppaarrkkeeeerrggaarraaggeess  ddoooorr  ddee  hheellee  ssttaadd..

HHeett  PPOOVV--tteeaamm  ttrreeeeddtt  vvoooorraall  oopp  bbiijj  oovveerr--
ttrreeddiinnggeenn  eenn  iinncciiddeenntteenn  eenn  vveerrrriicchhtt  jjaaaarr--
lliijjkkss  zzoo’’nn  ttwweeeehhoonnddeerrdd  aaaannhhoouuddiinnggeenn..
DDee  mmeeeessttee  hheebbbbeenn  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddrriinnkkeenn
oopp  ppllaaaattsseenn  wwaaaarr  eeeenn  aallccoohhoollvveerrbboodd
ggeellddtt,,  mmeett  ooppeennlliijjkk  ddrruuggssggeebbrruuiikk  eenn  hheett
rroonnddhhaannggeenn  iinn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ppoorrttiieekkeenn  eenn
ppaarrkkeeeerrggaarraaggeess..  DDee  oovveerrttrreeddeerr  wwoorrddtt
vveeeellaall  mmeeeeggeennoommeenn  nnaaaarr  hheett  ppoolliittiiee--
bbuurreeaauu,,  wwaaaarr  hhiijj  wwoorrddtt  vveerrhhoooorrdd  eenn  vvoooorr--
ggeelleeiidd  aaaann  ddee  hhuullppooffffiicciieerr  vvaann  jjuussttiittiiee..
DDoooorrggaaaannss  wwoorrddtt  ddee  ddaakklloozzee  ddaaaarrnnaa,,  mmeett
eeeenn  pprroocceess--vveerrbbaaaall  oopp  zzaakk,,  wweeeerr  ddee  ssttrraaaatt
ooppggeessttuuuurrdd..  SSoommss  nnaa  ddrriiee  kkwwaarrttiieerr,,  ssoommss
nnaa  eeeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn  ooff  wweekkeenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
aallss  nnoogg  eeeenn  ssttrraaff  mmooeesstt  wwoorrddeenn  uuiittggeezzeetteenn..
VVeerrddeerr  ffuunnggeeeerrtt  hheett  PPOOVV  oonnddeerr  mmeeeerr  aallss
kkllaannkkbboorrdd  vvoooorr  ddee  ggeemmeeeennttee  bbiijj  hheett
bbeessttrriijjddeenn  vvaann  oovveerrllaasstt..  ““WWee  hhoouuddeenn  ddee
zzwweerrvveerrsspprroobblleemmaattiieekk  bbeehheeeerrssbbaaaarr””,,  sstteelltt
CCoorrnneelliiss,,  ggeevvrraaaaggdd  nnaaaarr  ddee  eeffffeecctteenn..  ““IIkk
vviinndd  hheett  bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  iinnwwoonneerrss  vvaann  ddee
ssttaadd  mmeett  eeeenn  vveeiilliigg  ggeevvooeell  oovveerr  ssttrraaaatt
ggaaaann,,  zzoonnddeerr  bbiijj  wwiijjzzee  vvaann  sspprreekkeenn  oovveerr
ddee  ddaakklloozzeenn  hheeeenn  ttee  mmooeetteenn  ssttaappppeenn..””  

HHeett  aaaannttaall  oovveerrllaassttmmeellddiinnggeenn  vvaannuuiitt
bbuurrggeerrss  lloooopptt  ddee  llaaaattssttee  ttiijjdd  tteerruugg,,  zzeeggtt
hhiijj..  WWeell  vveerrsscchhuuiivveenn  ddee  aacccceenntteenn  iinn  ddee
pprroobblleemmaattiieekk..  HHaadd  hheett  PPOOVV  eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr
tteerruugg  mmeeeerr  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddrruuggssvveerrssllaaaaff--
ddeenn,,  nnuu  zziijjnn  hheett  vvoooorraall  ddee  zzooggeennooeemmddee
ddrruunnkkiieess  ((aallccoohhoollvveerrssllaaaaffddeenn))  ddiiee  hheett
tteeaamm  bbeezziigghhoouuddeenn..  DDee  ggrrooeeiieennddee  ggrrooeepp
cclliiëënntteenn  vvaannuuiitt  hheett  vvoooorrmmaalliigg  OOoossttbbllookk,,
vvoooorrnnaammeelliijjkk  PPoolleenn,,  ddrraaaaggtt  ddaaaarr  zzeekkeerr
aaaann  bbiijj..  DDaaaarrbbiijj  vveerrsscchhuuiifftt  ooookk  ddee  ggrrooeepp
zzwweerrvveerrss  --  lleetttteerrlliijjkk..  CCoorrnneelliiss  sspprreeeekktt  vvaann
hheett  wwaatteerrbbeeddeeffffeecctt::  ““AAllss  wwee  hhiieerr  dduuwweenn,,
kkoommtt  hheett  eellddeerrss  wweeeerr  oommhhoooogg..””  VVaann  ddaatt
llaaaattssttee  oonnddeerrvviinnddtt  ooookk  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn
ddee  ggeevvoollggeenn::  ssiinnddss  eeeenn  ppaaaarr  mmaaaannddeenn
ssttaaaatt  ddee  ccaammppuuss,,  eeeenn  ooppeennbbaaaarr  tteerrrreeiinn,,
oopp  ddee  lliijjsstt  vvaann  hhoottssppoottss  wwaaaarr  hheett  PPOOVV--
tteeaamm  mmeeeerrmmaalleenn  ppeerr  wweeeekk  zziijjnn  ggeezziicchhtt
llaaaatt  zziieenn..  ““WWee  zziijjnn  nnoogg  vvoolloopp  bbeezziigg  ddee
ggrrooeepp  zzwweerrvveerrss  ddaaaarr  iinn  bbeeeelldd  ttee  kkrriijjggeenn””,,
aalldduuss  CCoorrnneelliiss..  ““HHeett  iiss  vvoooorr  oonnss  ddaaaarroomm
bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  ddee  bbeevveeiilliiggiinngg  aalllleess  aaaann
oonnss  mmeellddtt,,  zzooddaatt  wwee  mmeeeerr  ggrriipp  kkrriijjggeenn  oopp
ddee  ssiittuuaattiiee..””
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ggrrooeepp  zzwweerrvveerrss  iinn  ddee  ssttaadd  zzoo  ggooeedd  mmooggeelliijjkk  iinn  bbeeeelldd
hheebbbbeenn  éénn  hhoouuddeenn..  EErraadduuss::  ““AAllss  wwee  hhuunn  vvaassttee
lloooopprroouutteess  eenn  rriittuueelleenn  eeeenn  bbeeeettjjee  kkeennnneenn,,  kkuunnnneenn
wwee  hheett  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ooookk  ssnneell  ccoonnssttaatteerreenn  aallss  eerr
eeeennttjjee  uuiitt  bbeeeelldd  iiss..””
HHuunn  cclliiëënntteenn  wweetteenn  oommggeekkeeeerrdd  wwaatt  zzee  aaaann  hheett  tteeaamm
hheebbbbeenn,,  sstteelltt  hhiijj..  DDee  kkaannss  ddaatt  zzee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  iinn
eeeenn  aaffkkiicckkkklliinniieekk  kkoommeenn  eenn  ddaaaarrnnaa  mmeett  ssuucccceess  hheett
ggeewwoonnee  lleevveenn  wweeeerr  ooppppaakkkkeenn,,  iiss  oovveerriiggeennss  kklleeiinn::
““OOnnzzee  hhuullpp  zziitt  ‘‘mm  iinn  kklleeiinnee  ddiinnggeettjjeess  oomm  hheett  lleevveenn
vvoooorr  hheenn  ttoocchh  zzoo  aaaannggeennaaaamm  mmooggeelliijjkk  ttee  mmaakkeenn..  ZZoo
lleetttteenn  wwee  oopp  zzaakkeenn  aallss  hhyyggiiëënnee  eenn  zzoorrggeenn  wwee,,  aallss
iieemmaanndd  eerr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  sslleecchhtt  bbiijjlloooopptt,,  vvoooorr  eeeenn  aaff--
sspprraaaakk  mmeett  hhuunn  ccaassee  mmaannaaggeerr..””  WWaanntt  vveeeell  zzwweerrvveerrss
zziijjnn  ooookk  eerrggeennss  aannddeerrss  aall  kkllaanntt,,  aalldduuss  EErraadduuss,,
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  bbiijj  ddee  GGGGZZ  eenn  ssttiicchhttiinngg  NNeeooss..  
DDee  ggrrooeeiieennddee  ggrrooeepp  PPoolleenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  iiss  ddaaaarrbbiijj
eeeenn  llaassttiigg  vveerrhhaaaall,,  vvoollggeennss  LLiinnkkee::  ““ZZee  zzoorrggeenn  vvaaaakk
vvoooorr  oovveerrllaasstt,,  mmaaaarr  vvaalllleenn  ffeeiitteelliijjkk  nniieett  bbiinnnneenn  oonnzzee
ddooeellggrrooeepp..  OOookk  aannddeerree  iinnssttaannttiieess  kkuunnnneenn  eerr  wweeiinniigg
mmeeee,,  oommddaatt  jjee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  mmooeeiilliijjkk  eeeenn  hhuullppvveerrllee--
nniinnggssttrraajjeecctt  kkuunntt  uuiittzzeetttteenn  vvoooorr  eeeenn  wweerrkkeennddee
tthhuuiisslloozzee  ddiiee  vveeeellaall  nnoogg  iinn  PPoolleenn  vveerrzzeekkeerrdd  iiss..  DDaaaarr
zzaall  ddee  ggeemmeeeennttee  iieettss  oopp  mmooeetteenn  vveerrzziinnnneenn..””

aan de TUaan de TU/e/e

Dakloze Erwin.



9 april 2009 Cursor
10/ Universiteitsberichten

Bibliotheek en 
informatievoorziening
Woordenboeken
De Van Dale woordenboeken (editie
2009) zijn als online bestand beschik-
baar: Van Dale Online Professioneel. Dat
heeft verschillende voordelen: De ver-
schillende talen worden in één interface
aangeboden, u kunt meerdere talen
gelijktijdig doorzoeken, de talen kunnen
geïntegreerd gebruikt worden, u kunt
dus ook vertalen van Frans naar Duits, of
van Engels naar Frans.
Van Dale woordenboeken in samenwer-
king met Word. Het is ook mogelijk de
Van Dale woordenboeken op uw pc of
laptop te installeren, om ze te kunnen
gebruiken in samenwerking met
Microsoft Office Word, gebruik daarvoor
de Netwerk- of Laptopinstallatie. Zie het
bericht op de website van de bibliotheek. 
Ook in de trein. Vooral voor TU/e-note-
bookgebruikers is de laptopinstallatie een
groot winstpunt. Na de eenmalige instal-
latie -waarbij de woordenboeken in zijn
geheel op het notebook gekopieerd wor-
den- kunnen de woordenboeken name-
lijk onder alle omstandigheden gebruikt
worden. Ook in de trein. Er is dan geen
netwerkverbinding meer nodig.

Van Dale dictionaires
Van Dale dictionaries (edition 2009) are
available on-line: Van Dale Online
Professioneel. This has several advanta-
ges: The various languages can be com-
bined in a single interface, option for
simultaneous search in various langu-
ages, the languages may be used integ-
rally, you may therefore translate also

from French to German, or from English
to French, platform-independent, so also
available for Unix users. The following
languages are available in the On-line
version:  Present-day Dutch, French,
German and English.
If you wish to use the dictionaries along
with Microsoft Office Word, you must
select Network or Laptop installation
Also in the train available. The availabili-
ty of Van Dale dictionaries
Laptopinstallation means a considerable
advantage for TU/e notebook users. After
one-time installation, during which the
dictionaries are copied to the notebook
entirely, the dictionaries may be used
under all circumstances. Also in the
train for example. No more network
connection is required.

Promoties
J.W. Oosterbeek verdedigt op dinsdag 14
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 ‘Towards a self-aiming microwave
antenna to stabilise fusion plasma’.
Oosterbeek promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promo-
toren zijn prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

Ir. B.J.B.M. Wolters verdedigt op woens-
dag 15 april zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Computational

modelling of fluid-structure interaction
in abdominal aortic aneurysms’. Wolters
promoveert aan de faculteit Biomedische
Technolgie. De promotor is prof.dr.ir.
F.N. van de Vosse.

Lic. T.J.J. Mussche verdedigt op donder-
dag 16 april zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Extremal combina-
torics in generalized Kneser graphs’.
Mussche promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr. A.E. Brouwer en prof.dr.
A.M. Cohen.

Drs. T.E.L. van Pinxteren verdedigt op
donderdag 16 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 ‘Dimensies van de
kinderwereld De invloed van de eerste
ervaren woonsituatie op het individu in
de 20ste eeuw in Nederland.’ Van
Pinxteren promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotoren zijn
prof.mag.arch.ing.dr.h.c. P. Schmid en
prof.dr. W.F.C.M. Derkse.

Ir. R.M.A. l’Abee verdedigt op dinsdag 21
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 ‘Thermoplastic vulcanizates The
rubber particle size to control the proper-
ties-processing balance’. l’Abee promo-
veert bij Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. P.J. Lemstra.

P. Massuthe verdedigt op dinsdag 21
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 ‘Operating Guidelines for Services’.
Massuthe promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr. K.M. van Hee.

Intreerede
Prof.dr.ir. L. Brunsveld houdt op vrijdag
17 april zijn intreerede. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in de Blauwe zaal van het
Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Van molecuul tot cel’. Brunsveld is werk-
zaam aan de faculteit Biomedische
Technologie. 

Afscheid
Na 36 jaar werkzaam geweest te zijn aan
de TU/e, waarvan de laatste dertien jaar
als centrale roostercoördinator, gaat Wim
Timmermans per 1 mei gebruikmaken
van de FPU-regeling. Dienst Interne
Zaken biedt hem een afscheidsreceptie
aan op donderdag 23 april vanaf 16.00
uur in de Senaatszaal van het
Auditorium.

Eindhovense Studenten
Wushu Vereniging Qi Dao
Workshop taiji
Principes in de praktijk: Hoe pas je taiji-
principes effectief toe? Je leert het op 18
april in het sportcentrum.
Datum & tijd: Zaterdag 18 april, 10:30-
16:00 uur.
Locatie: Gymnastiekzaal Studenten
Sportcentrum TU/e.
Kosten: vijf euro voor leden; vijftien euro
voor niet-leden Meer info en opgeven:
www.qidao.nl.

T!NT
Workshop jij en je familie
Je vrienden en je partner kun je kiezen,
maar je familie niet. Sinds je geboren
werd, heb je te maken met familie-
relaties, zowel in jouw oergezin als in
andere familieverbanden. Elk lid van
jouw familie heeft zo zijn of haar eigen
plek en die blijkt van veel meer betekenis
te zijn dan je aanvankelijk zou denken.
Vaak onbewust vervul je een bepaalde rol
en jouw plek bepaalt meer dan je in de
gaten hebt welke dingen jij mag en wat

van jou wordt verwacht.
Het kan van groot belang zijn te weten
waar jij staat, wat jouw functie is en in
hoeverre er een balans is tussen geven
en nemen.
Met jouw stamboom, gekoppeld aan
belangrijke feiten uit je familiegenealo-
gie, bekijken we jouw functie in je fami-
lie. Het kan bevrijdend en verbindend
werken om op deze manier naar je eigen
familie-systeem te kijken.
T!NT nodigt je uit om die uitdaging aan
te gaan. (Ook als je de kennismakings-
avond niet hebt meegemaakt.)
Wanneer? Zaterdag 9 mei
Waar? Cafe T!NT (Bunker)
Hoe laat? Van 10.00 uur tot ongeveer
16.30 uur
Kosten? tien euro (lunch inbegrepen)
Begeleiding? Dirk Strasser en Marie-
Jantien Kreeft

Associate Professor (UHD) in
Combinatorial Optimization (V32.041),
Combinatorial Optimization (CO),
department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4.428 t/m 5.390 euro).

2 PhD Femtosecond electron diffraction
seeing individual atoms in motion
(V34.333), the group Coherence and
Quantum Technology (CQT) of the,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m
2.612 euro).

Trafficmedewerker (V89.113),
Communicatie Expertise Centrum (0,8
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.267 t/m 3.028 euro).

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

www.diversityworks.nl

Dé carrièrebeurs voor hoogopgeleide vrouwen en
hoogopgeleid multicultureel talent (m/v).

Algemeen

Mensen

Studentenleven

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  
ZZee  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr
uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  
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Sporting at TU/e: on land, at sea and in the air
The TU/e Student Sports
Center (SSC) accommodates
more than forty sports clubs
that student scan join. The
options range from the typi-
cally Dutch sport korfball to
the Chinese martial art of Xing
Yi Quan, from team sport
football to individual achieve-
ments in gymnastics; anything
goes.

Kevin Paarhuis, a first-year
student of Industrial and Applied
Mathematics, is one of the
members of table tennis club
Taveres. “In my place of resi-
dence Veldhoven I have been a
member of the table tennis club
for ten years. When I started
studying, I was just in the middle
of a material crisis, unable to
decide between different types of
bats. I moved from long to short
pimples. This compelled me to
adapt my game, for which a lot of
extra practice is required, of
course. As such the two noc-
turnal practice sessions with
Taveres came in very handy.”
Twelve euros per year pays for
Monday and Wednesday training
sessions for Paarhuis, and he has
joined the competition in the first
team. “I like the training at
Taveres because you are given the
opportunity to have fun as well as
a choice of practicing ‘seriously’
and of free play. There are players
who are just beginning, but also
players appearing in the higher
leagues. Taveres has a lot of inter-
national students, from China,
Germany, Poland and other
countries.” Paarhuis can recom-
mend students to join Taveres.
Even if you don’t like playing
table tennis that much, it is still a
very cozy club. Recently we had a
kind of quiz night, for example.”

Gliding
Two years ago Chemical
Engineering alumnus Tom
Jansen joined ZES, because he
wanted to learn how to glide. “It is
a fantastic thing to do, but you do
need to put in a huge number of
hours. I myself am at the airfield
of air-force base De Peel every
free weekend day, from 8 a.m. till
10 p.m. On average we make four
flights a day, depending on the
weather.” Anyone who wants to
join can start at once. The mem-
bership fee and the necessary in-
surances set you back about 500
euros per year. That allows you to
fly as often as you want. Every
flying day there are instructors
present at De Peel to give gliding
lessons. To get there, you can
hitch a ride on a club car depar-
ting from Eindhoven. “After
about 80 starts you can fly alone”,
Jansen explains. “All it takes is
the approval of an instructor. If
you want to obtain a license, you
follow theory lessons and take a
practical examination. This is
possible after you have made 150
solo flights.” Last week Jansen
graduated from Chemical

Engineering and Chemistry.
Nevertheless he continues to fly
with ZES. “All members can stay
after their graduation. Only after
a number of years of flying do you
have enough experience to con-
tribute to the club and, if appli-
cable, to teach.” ZES organizes a
gliding camp abroad every year,
and in spring and autumn they
camp out at De Peel for a week.
“Last summer we were in
Germany for two weeks. The fact
that about seventy-five percent of
the members were present there
says a lot about the congenial
atmosphere within the club”,
Jansen indicates.
Anyone interested can establish
contact via nieuweleden@zweef
vliegen.nu. 

Fitness
Apart from free sport and prac-
ticing at a club, courses are
organized at the Student Sports
Center throughout the year.
Sometimes these courses may be
attended free of charge. That
applies to tennis, squash, fitness
and cardio fitness. For the two
last-mentioned sports, a course is

compulsory. If you want to go in
for fitness, you need to have a
certain amount of knowledge
about the equipment, otherwise
you may sustain injuries. You get
to know these machines during
the course. After this you are
given a fitness sticker and can go
in for this without limitation. If
you are already experienced in
fitness, you don’t need to follow a
course. Just report at the in-
structor during course hours, so
that he can check whether you
have enough experience to be
granted a sticker without fol-
lowing a course.
There are also special courses
that do carry costs. This is
because participants are trained
to attain a diploma or a license, or
because the sport takes place at
external locations. Think of
horseback riding, diving, or
obtaining a golf proficiency certi-
ficate. 
Via the website of the Student
Sports Center you can register for
four different kinds of golf
courses. These courses are given
at ‘Driving Range De Dommel-
vallei’, located near the SSC. You
can improve your level, whether
as a beginner or as an advanced
player.

Sports card
There are countless possibilities
to go in for sports at TU/e, but all
of these require a sports card. It is

for sale for staff members and
students of TU/e, Fontys and
Design Academy. Officially regis-
tered partners of sports card
holders can also buy cards.
A student card or a staff
member’s badge and 69 euros
gives you entrance to the Sports
Center for a full academic year.
As of 1 May you only pay 25 euros
for a sports card for the rest of the
academic year. A photo is made
on the spot and two minutes later
you can get started.
There are four categories in
which the SSC has organized its
huge offer. You can sport within a
club, join group lessons, sport
alone or follow a special course.
All the information is available
on the website, where you can
study the offer, reserve a sports
facility or register for a course.
The site also has an English
version.
On weekdays the SSC is open
from 08.00 to 23.00 hours and
on Saturdays from 09.00 to
17.00 hours. On Sundays the SSC
is open in part.
Erasmus students studying at
TU/e temporarily are not
required to buy sports cards for a
whole academic year. These
foreign students can buy sports
cards every month up to a
maximum of five months./.
Check out all the information on
https://venus.tue.nl/sci-cgi/index.opl. 

Student Sports Gala Eindhoven
WWhhoo  wweerree  tthhee  bbeesstt  ssppoorrttssmmaann,,  ssppoorrttss--
wwoommaann  aanndd  ssppoorrttss  tteeaamm  ssttuuddeennttss  ooff  TTUU//ee
aanndd  FFoonnttyyss  iinn  22000088??  TThhee  wwiinnnneerrss  wwiillll  bbee
aannnnoouunncceedd  oonn  TTuueessddaayy  1144  AApprriill  dduurriinngg  aa
ffeessttiivvee  ggaallaa  iinn  BBoonnggoo  BBeeaacchh  hhaallll  aatt
SSttrraattuummsseeiinndd  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  SSppoorrttss  ccaarrdd
hhoollddeerrss  wweerree  aalllloowweedd  ttoo  vvoottee  uunnttiill  66  AApprriill..
TThhee  nniigghhtt  iiss  ooppeenn  ttoo  eevveerryyoonnee,,  pprreeffeerraabbllyy  iinn

kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  BBllaacckk&&WWhhiittee  ddrreessss  ccooddee..
SSiinnccee  22000022  tthhee  EESSSSFF  hhaass  oorrggaanniizzeedd  tthhee
SSttuuddeennttss  SSppoorrttss  EElleeccttiioonnss  ooff  EEiinnddhhoovveenn..

Celebrities
TThheerree  iiss  aa  ffaaiirr  cchhaannccee  ooff  bbuummppiinngg
iinnttoo  ttoopp  ssppoorrttssmmeenn  aanndd  wwoommeenn  aatt
TTUU//ee..  TToo  mmeennttiioonn  jjuusstt  aa  ffeeww
eexxaammpplleess::  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff
AArrcchhiitteeccttuurree,,  BBuuiillddiinngg  aanndd
PPllaannnniinngg  hhaass  tthhee  bbaasskkeettbbaallll  ppllaayyeerr
MMiicchhiieell  vvaann  SStteeeennbbeerrggeenn  aammoonngg
iittss  ssttuuddeennttss..  HHee  hhaass  wwoonn  aa  ppllaaccee
wwiitthhiinn  tthhee  JJuunniioorr  NNaattiioonnaall
BBaasskkeettbbaallll  TTeeaamm..  CCrroossss--ccoouunnttrryy
rraacceerr  KKoobbuuss  HHeerreeiijjggeerrss  aanndd  ccrroossss
ssppeecciiaalliisstt  iinn  aatthhlleettiiccss  MMaaiikkeell  vvaann
EEeekkeelleenn  ssttuuddyy  MMeecchhaanniiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg..  WWhheenn  RRuubbeenn  ddaa  SSiillvvaa
FFeerrnnaannddeess  iiss  nnoott  ppllaayyiinngg  ffoooottbbaallll

wwiitthh  FFCC  DDeenn  BBoosscchh,,  hhee  ssttuuddiieess
BBiioommeeddiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg,,  aass  ddooeess
ttoopp  sswwiimmmmeerr  JJooeerrii  VVeerrlliinnddeenn..
IInn  22000000  TThhêêttaa  rroowweerr  DDiirrkk  LLiippppiittss
wwoonn  aa  ssiillvveerr  mmeeddaall  aatt  tthhee  OOllyymmppiicc
GGaammeess  iinn  SSyyddnneeyy..  AAtt  tthhee  ttiimmee  hhee
ssttuuddiieedd  CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd
CChheemmiissttrryy  aatt  TTUU//ee..
AAtt  pprreesseenntt  AArrcchhiitteeccttuurree,,  BBuuiillddiinngg
aanndd  PPllaannnniinngg  aalluummnnuuss  VViinncceenntt
KKoorrttbbeeeekk,,  wwhhoo  jjooiinneedd  tthhee  TTuurriinn
OOllyymmppiiccss  iinn  hhiiss  bboobbsslleeiigghh  iinn  22000066,,
iiss  ttrryyiinngg  ttoo  qquuaalliiffyy  wwiitthh  hhiiss  tteeaamm
ffoorr  VVaannccoouuvveerr  22001100  oorr  tthhee  OOllyymmppiicc
WWiinntteerr  GGaammeess  iinn  RRuussssiiaa  22001144..

Great Dutch Student Championship 
OOnn  aa  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  EEiinnddhhoovveenn  ssccoorreess  wweellll  aatt
tthhee  GGNNSSKK..  LLaasstt  yyeeaarr  iitt  wwoonn  tthhee  GGNNSSKK  ggeenneerraall
ssttaannddiinngg..  TThhee  GGNNSSKK  iiss  aa  hhuuggee  aannnnuuaall
ssttuuddeenntt  ssppoorrttss  eevveenntt,,  iinn  wwhhiicchh  aabboouutt  ttwweellvvee
hhuunnddrreedd  ssttuuddeennttss  ccoommppeettee  ffoorr  tthhee  ccoovveetteedd
ttiittllee  iinn  tteeaammss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  uunniivveerrssiittiieess..
TThhiiss  yyeeaarr  tthhee  pprrooggrraamm  ffeeaattuurreess  tthhiirrtteeeenn
bbrraanncchheess  ooff  ssppoorrtt..  TThhee  mmaattcchheess  wwiillll  bbee  hheelldd
iinn  GGrroonniinnggeenn  oonn  FFrriiddaayy  55  JJuunnee  aanndd  SSaattuurrddaayy
66  JJuunnee..  CClluubbss  ccaann  rreeggiisstteerr  uunnttiill  2233  AApprriill  wwiitthh

tthhee  EEiinnddhhoovveenn  SSttuuddeennttss  SSppoorrttss  FFeeddeerraattiioonn
((EESSSSFF))  aatt  tthhee  SSppoorrttss  CCeenntteerr..  

Photos: Bart van Overbeeke

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

No Cursor in Easter week
In the Easter week there will be no Cursor
on 16 April. The next paper version of
Cursor will appear on 23 April. News
coverage on our website will continue, see
www.tue.nl/cursor. Cursor wishes all its
readers happy Easter holidays.



Shift040 werd bijna een jaar geleden
opgezet door Jongsma, toen voltijd
in dienst van Cursor. Als redacteur

van het weekblad zag hij dat het aanbod
van studentennieuws veel groter was dan
Cursor wekelijks kwijt kon. Een stap naar
internet lag voor de hand, omdat ruimte-
beperking hier nauwelijks een rol speelt,
het nieuws sneller bij de consument is en
omdat het aansluit bij de manier waarop
studenten steeds meer hun nieuws
zoeken: online.

De site verscheen eind mei 2008 zonder
veel tamtam voor het eerst op het net, met
als hoofdbestanddeel het brengen van
nieuws. Jongsma, als krantenjournalist
ruime ervaring in het maken van nieuws,
ging samen met een redactie van stu-
denten korte nieuwsstukjes produceren.
“Wanneer je studenten een korte cursus
journalistiek geeft, kunnen ze die stukjes
prima schrijven. Daar heb je geen vier-
jarige opleiding journalistiek voor nodig.”
Verder is er ruimte voor foto’s van evene-
menten en neemt de site met regelmaat
een kijkje in studentenhuizen. Uiteraard
kan de bezoeker reageren op bijna alles
wat op Shift040 verschijnt. Onlangs is er
een agenda aan de site toegevoegd.
Hierop kunnen studenten en vereni-
gingen zelf hun activiteiten publiceren.
Het primaire doel van de site: studenten
informatie aanreiken waarmee ze beter
een studentenleven kunnen ontplooien in
Eindhoven. Zaken als: wat is er te doen,
wat speelt er, en wat vinden anderen
ervan.
Het secundaire doel: een katalysator zijn
voor Eindhoven studentenstad. Dit is voor
de gemeente en de universiteit van belang
omdat ze met het imago studentenstad
meer jonge, talentvolle mensen kunnen
trekken. Shift040 sluit volgens Jongsma
naadloos aan bij deze ambitie van
Eindhoven en de TU/e. Op een podium
gaan staan en roepen ‘Eindhoven is een
studentenstad’, brengt volgens hem de
gewenste situatie niet dichterbij. Een
studentennieuwssite draagt daar wél 
aan bij, is zijn overtuiging. 
“Wanneer je de wens hebt een studen-
tenstad te zijn, moet je niet gaan discus-
siëren over de vraag of Eindhoven een
studentenstad is. Je brengt gewoon het
nieuws over alle studentenactiviteiten in
Eindhoven, waarmee je laat zien dat
Eindhoven wel degelijk een studenten-
stad is, zonder het hardop te hoeven
roepen. Zo stap je over de ‘of’-discussie
heen.” De TU/e was het met deze rede-
nering eens en steunde het initiatief
financieel. Overigens onder de voor-
waarde dat de site niet alleen gericht is op
TU/e-studenten. Ook Fontys Eindhoven

en Design Academy behoren tot de doel-
groep, die daarmee 25.000 studenten
omvat.

Bereik
De site weet in het afgelopen jaar een
vaste groep bezoekers aan zich te binden.
Op dit moment ongeveer twintigduizend
pageviews per maand, zo’n twee- tot vier-
honderd bezoekers per dag - een aantal
dat langzaam toeneemt. Dit bevestigt
voor Jongsma de vooronderstelling dat de
Eindhovense student graag over zichzelf
en het studentenleven leest. Daarnaast 
is er een behoefte bij verenigingen om
informatie over zichzelf te verspreiden.
Jongsma is tevreden over de stijgende lijn
in het bereik van de site, al weet hij dat er
nog een lastige taak ligt. “De vaste lezers
van Shift040 zijn vooral de actieven, die
een grote interesse in het studentenleven
hebben en bijvoorbeeld ook de besturen
vormen. Deze mensen kun je nog redelijk
gemakkelijk bereiken”, zegt Jongsma. De
uitdaging is om de groep aan te spreken
die geen intrinsieke interesse heeft in het
studentenleven in Eindhoven. “Zij stap-
pen ’s avonds in de trein of zitten op hun
kamer en hebben dus eigenlijk geen inte-
resse in het studentenleven. TU/e-studen-
ten zijn bijvoorbeeld gemiddeld 6,5 jaar

als student in een stad aanwezig. Als je er
al die tijd in slaagt niet mee te doen aan
het studentenleven, dan wil je blijkbaar
écht niet. Die mensen willen wij toch
meekrijgen.” Hoe? “Door de content toch
interessant te maken voor deze groep.
Door bijvoorbeeld meer ‘fun’ op te
nemen. In de hoop dat ze, wanneer ze
voor de fun op de site komen, ook lezen
wat er allemaal aan leuks in het studen-
tenleven te doen is. En dan misschien
toch activiteiten gaan bezoeken of ergens
aan deelnemen.”

Verzelfstandigen
Vrij snel na de start werd duidelijk dat het
runnen van Shift040 meer tijd kostte dan
Jongsma aanvankelijk dacht. Het aan-
sturen van de studentenredactie, het
werven van sponsoren en alle andere
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om
een nieuwssite te draaien, vergden een
bijna fulltime inspanning. Daarbij raakte
het geld op, dat voor een groot deel gaat
naar het opvangen van de werkzaam-
heden die Jongsma niet meer voor Cursor
kan doen. Er moest een nieuwe, duur-
zame organisatievorm voor de studenten-
site worden bedacht.
De keus is daarbij gevallen op verzelfstan-
diging tot een onafhankelijke stichting,

die gedraaid moet gaan worden door een
bestuur van studenten. Dat zal bestaan
uit een hoofdredacteur, een webmaster,
een voorzitter en een penningmeester.
Kortom: er wordt een mediabedrijf op-
gericht dat vanaf september 2009 op de
schouders rust van studenten die er met
een bestuursbeurs fulltime mee aan de
slag gaan. Jongsma heeft verschillende
redenen voor deze stap. “Op de eerste
plaats zit de site nu niet op de juiste plek.
Shift040 valt onder de TU/e en Cursor,
waarmee het door de lezers wordt gezien
als een medium van de universiteit. En
voor de TU/e is het onderhouden van een
website met studentennieuws geen
kerntaak. Daarom moet het uit die orga-
nisatie. Vervolgens zijn er meer mensen
nodig. Dat betekent meer ideeën, meer
tijd en meer handjes om er een betere site
van te maken en aan de man te brengen.
Als die ideeën dan ook nog van studenten
komen die de doelgroep kennen omdat ze
de doelgroep zíjn, dan is de kans groter
dat het een succes wordt, dan wanneer ik
er als journalist deeltijd mee bezig ben.
Studenten weten wat er speelt, ze hebben
een netwerk en ze weten welke functiona-
liteiten op de site moeten komen om stu-
denten te trekken.” 
“Met de potentiële jaarinkomsten, die
naar verwachting niet boven de vijftig-
duizend euro gaan komen, kun je ook
onmogelijk een site draaien, journalisten
vergoedingen geven en ook nog een pro-
fessional aan de site laten werken.” De
gemeente Eindhoven en de TU/e finan-
cieren het komende jaar, en uiteindelijk
zal Shift040 zichzelf kunnen bedruipen,
zo is de ambitie. Maar de financiën zijn
niet de grootste horde die genomen moet
worden, vertelt Jongsma. “Dat is het
vinden van een bestuur, van vier mensen
die dit Eindhovense studentenplatform
verder van de grond willen trekken.”/.
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Studentenwebsite Shift040 
gaat zelfstandig verder

Wat heeft Shift040 studenten te bieden?
““HHeett  iiss  eeeenn  uuiittzzoonnddeerrlliijjkkee  kklluuss  vvoooorr  eeeenn  ssttuuddeenntteennbbeessttuuuurr””,,  sstteelltt
hhooooffddrreeddaacctteeuurr  vvaann  SShhiifftt004400  IIvvoo  JJoonnggssmmaa..  ““EErr  iiss  iinn  NNeeddeerrllaanndd  ggeeeenn
ssttaadd  wwaaaarr  eeeenn  ddeerrggeelliijjkkee  ‘‘ssttuuddeenntteennssttaadd  oonnlliinnee’’--wweebbssiittee  iiss..
SSttuuddeenntteenn  kkrriijjggeenn  bbeeggeelleeiiddiinngg  oopp  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  bbooeekk--
hhoouuddiinngg  eenn  jjoouurrnnaalliissttiieekk..  DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  eerr  nnaattuuuurrlliijjkk  ddee  bbeeddrriijjffss--
vvooeerriinngg  vvaann  eeeenn  mmeeddiiaabbeeddrriijjffjjee..””  HHeett  ddooeell  oopp  llaannggeerree  tteerrmmiijjnn  iiss  ddaatt
ddee  ssiittee  zziicchhzzeellff  kkaann  bbeeddrruuiippeenn..  GGaa  eerr  mmaaaarr  aaaann  ssttaaaann..  
WWaatt  SShhiifftt004400  nnoogg  mmeeeerr  ttee  bbiieeddeenn  hheeeefftt??  ““JJee  ssttaaaatt  mmiiddddeenniinn  hheett  ssttuu--
ddeenntteennlleevveenn..  DDaatt  ddooee  jjee  oopp  eeeenn  oovveerrkkooeeppeelleenndd  nniivveeaauu,,  jjee  kkrriijjggtt  dduuss
eeeenn  ggrroooott  nneettwweerrkk..  JJee  bbeenntt  bbeezziigg  mmeett  hheett  ooppzzeetttteenn  vvaann  iieettss  wwaatt  sstteerrkk

lliijjkktt  oopp  eeeenn  bbeeddrriijjff  eenn  ddooeett  ddiitt  mmeett  mmiiddddeelleenn  vvaann  iieemmaanndd  aannddeerrss..  DDaatt
zzuull  jjee  nniieett  vvaaaakk  mmeeeemmaakkeenn..  JJee  ddeennkktt  nnaa  oovveerr  ffuunnccttiioonnaalliitteeiitteenn  vvaann  ddee
ssiittee  eenn  oovveerr  ddee  ssttrraatteeggiiee..  DDaaaarrbbiijj  kkrriijjgg  jjee  eeeenn  bbeessttuuuurrssbbeeuurrss,,  ddiiee
ggeehhaaaalldd  wwoorrddtt  uuiitt  ddee  eexxppllooiittaattiiee  vvaann  ddee  ssttiicchhttiinngg..  JJee  hhooeefftt  bbiijj  oonnss  nniieett
iinnggeesscchhrreevveenn  ssttaaaann  bbiijj  eeeenn  ssttuuddiiee,,  ddaatt  sscchheeeelltt  jjee  dduuss  bbiijjnnaa  11..660000
eeuurroo  ccoolllleeggeeggeelldd  ppeerr  jjaaaarr..  DDee  mmaaaannddvveerrggooeeddiinngg  iiss  226600  eeuurroo..””

WWiiee  iinntteerreessssee  hheeeefftt  ggeekkrreeggeenn::  bbeell  ooff  mmaaiill  IIvvoo  JJoonnggssmmaa  ((0066--
4444442200779999,,  sshhiifftt004400@@ggmmaaiill..ccoomm))  ooff  RRuuddyy  HHoovveerr  ((0066--5500660011552211,,
rr..hhoovveerr@@ssttuuddeenntt..ttuuee..nnll))..

Shift040/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke

Een website van en voor studenten, als informatiebron voor
en aanjager van het studentenleven in Eindhoven. Dat is de

inzet van Shift040, een website met voornamelijk nieuws over
het studentenleven, ondergebracht bij weekblad Cursor.

Maar Shift040 zit daar, ondanks de journalistieke habitat,
niet goed. Daarom gaat oprichter en Cursorredacteur ir. Ivo
Jongsma op zoek naar een studentenbestuur en een eigen

redactieruimte. Zodat Shift040 zelfstandig verder 
kan groeien.
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/Cabaretesk
natuurkunde-
college
TTiijjddeennss  zziijjnn  nnaattuuuurrkkuunnddeessttuuddiiee
aaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann  GGeenntt
bbeeggoonn  vvoooorr  LLiieevveenn  SScchheeiirree  eeeenn
ccaarrrriièèrree  aallss  ssttaanndd--uupp  ccoommeeddiiaann  eenn
tteelleevviissiieemmaakkeerr..  SScchheeiirree  ((11998811))  wwiill
ddee  mmeennsseenn  eenntthhoouussiiaasstt  mmaakkeenn
vvoooorr  nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  pprriinncciippeess  eenn
pprraacchhttiiggee  tthheeoorriieeëënn..  IInn  ddiitt  ccoolllleeggee
nneeeemmtt  hhiijj  jjee  mmeeee  nnaaaarr  ddee  mmeeeesstt
ooppwwiinnddeennddee  kkaanntteenn  vvaann  ddee  ffyyssiiccaa..
DDee  pprreecciieezzee  wweerrkkiinngg  vvaann  kkeerrnn--
sspplliittssiinngg,,  ddee  kkwwaannttuummmmeecchhaanniiccaa
ooff  ddee  rreellaattiivviitteeiittsstthheeoorriiee;;  hhiijj
mmaaaakktt  hheett  aalllleemmaaaall  eevveenn  bbooeeiieenndd..
SScchheeiirree  wwoonn  iinn  22000033  hheett
GGrroonniinnggeerr  SSttuuddeenntteenn  CCaabbaarreett
FFeessttiivvaall  mmeett  ccaabbaarreettggrrooeepp
NNeevveenneeffffeecctteenn,,  wwaaaarriinn  ooookk  zziijjnn
nneeeeff  JJoonnaass  GGeeiirrnnaaeerrtt  zziitt..
IInn  22000077  kkwwaamm  eerr  eeeenn  bbooeekk  vvaann
LLiieevveenn  SScchheeiirree  uuiitt::  LLiieevveenn  SScchheeiirree
iinn  zziijjnn  eelleemmeenntt::  ffyyssiiccaa!!..  OOookk  mmeett
ddiitt  bbooeekk  wwiill  hhiijj  mmeennsseenn  ttoonneenn  oonntt--
rrooeerreenndd  eeeenn  ffoorrmmuullee  kkaann  zziijjnn,,  hhooee
eelleeggaanntt  hheett  uunniivveerrssuumm  ooff  hhooee
ggrraappppiigg  eeeenn  tthheeoorriiee..
DDoonnddeerrddaagg  1166  aapprriill,,  2200..3300  uuuurr,,
GGaassllaabb..

/Foto-expo 
over ‘Water’
MMeeeerr  ddaann  hhoonnddeerrdd  ffoottoo’’ss  oovveerr
wwaatteerr  zziijjnn  vvaannaaff  ddiinnssddaagg  2211  aapprriill
ttee  zziieenn  iinn  ddee  hhaall  vvaann  hheett
HHooooffddggeebboouuww..  DDiiee  ddaagg  wwoorrddtt  oomm
1166..0000  uuuurr  ddee  ffoottootteennttoooonnsstteelllliinngg
‘‘WWaatteerr’’  ggeeooppeenndd..  DDee  mmeeeerr  ddaann
hhoonnddeerrdd  ffoottoo’’ss  vvaann  aacchhttttiieenn  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ffoottooggrraaffeenn,,  ttee  zziieenn  ttoott
eenn  mmeett  2299  mmeeii,,  vveerrtteelllleenn  eeeenn
vveeeellhheeiidd  vvaann  vveerrhhaalleenn  oovveerr  wwaatteerr..
WWaatteerr  ddaatt  eesssseennttiieeeell  iiss  vvoooorr  aall  hheett
lleevveenn  oopp  aaaarrddee  eenn  dduuss  ooookk  vvoooorr  ddee
mmeennss..  
SScchhoooonn  ddrriinnkkwwaatteerr,,  vveeiilliiggee
kkuusstteenn,,  iinndduussttrriiëëllee  pprroodduuccttiiee  eenn
vvrruucchhttbbaarree  llaannddbboouuww,,  ddaatt  aalllleess
vveerreeiisstt  tteecchhnniisscchhee  bbeehheeeerrssiinngg
vvaann  wwaatteerr..  VVaaaakk  zziijjnn  aall  ddeezzee
vvoorrmmeenn  vvaann  wwaatteerrmmaannaaggeemmeenntt
nniieett  dduuuurrzzaaaamm  ooppggeezzeett..  

OOpp  ttaalllloozzee  ppllaaaattsseenn  ssttoooommtt
vveerrvvuuiilldd  wwaatteerr  vvrriijj  wweegg,,  wwaatt  lleeiiddtt
ttoott  oonnhheerrsstteellbbaarree  sscchhaaddee  aaaann
eeccoossyysstteemmeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  zziijjnn  oopp
aannddeerree  pplleekkkkeenn  wwaatteerrvvoooorrrraaddeenn
uuiittggeeppuutt  eenn  iiss  ddee  ggrroonndd  ccoommpplleeeett
vveerrddoorrdd..  ZZoo  zziijjnn  eerr  iinnttrriiggeerreennddee
ffoottoo’’ss  ttee  zziieenn  vvaann  BBeennooiitt  AAqquuiinn
vvaann  eeeenn  uuiittggeeddrrooooggdd  eenn  ddoooorr  ssttooff--
ssttoorrmmeenn  ggeetteeiisstteerrdd  CChhiinneeeess
bbiinnnneennllaanndd..  EEllddeerrss  wwoorrddeenn
mmeennsseenn  wweeeerr  ggeetteeiisstteerrdd  ddoooorr
kkrraacchhttiiggee  oorrkkaanneenn  eenn  eeeenn  ssttiijjggeenn--
ddee  zzeeeessppiieeggeell..  MMaaaarr  wwaatteerr  kkaann
ooookk  eeeenn  bbrroonn  vvaann  iinnssppiirraattiiee  eenn
ggeennoott  zziijjnn,,  iinn  aall  zziijjnn  vveerrsscchhiijj--
nniinnggssvvoorrmmeenn..  ZZeellffss  vveerrvvuuiillddee
mmeerreenn  eenn  ssmmeelltteennddee  iijjsskkaappppeenn
kkuunnnneenn  mmooooii  zziijjnn,,  aall  iiss  ddaatt  eeeenn
hhuuiivveerriinnggwweekkkkeennddee  sscchhoooonnhheeiidd..
DDee  eexxppoossiittiiee  iiss  ttoott  ssttaanndd  ggeekkoommeenn
iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee,,  PPrriixx  PPrriicceett  22000088,,  hheett
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  SSuussttaaiinn--
aabbllee  EExxcceelllleennccee  eenn  SSttiicchhttiinngg  CCiittyy--
ddyynnaammiieekk..  OOpp  3300  aapprriill,,  11,,  44,,  55  eenn
2211  mmeeii  iiss  ddee  eexxppoossiittiiee  ggeessllootteenn..

Divinity door harmonieorkest Auletes

Goddelijke muziek in een duivels programma

Nooit eerder werd de compo-
sitie Crazy Diamonds Shining
uitgevoerd door een harmonie-
orkest. Studentenorkest
Auletes durft dit aan in het
project Divinity: een muzikale
reis van de duistere onder-
wereld naar het hemelse para-
dijs. Met een harmonieorkest
van negentig muzikanten en
twee topsolisten zal in het
Auditorium van de TU/e op
zaterdagavond 18 april een
muzikaal spektakel plaats-
vinden.

‘Goddelijke muziek in een
duivels programma’ is het
thema van het projectconcert
van Auletes, een ondervereni-
ging van de Eindhovense
studentenmuziekvereniging
Quadrivium. Hoogtepunt is de
uitvoering van The Divine
Comedy, een symfonie van de
Amerikaan Robert W. Smith. In
zijn compositie van een half uur
geeft hij een beeld van het gelijk-
namige literaire werk van Dante
Alighieri. In De Goddelijke
Komedie wordt Dantes fictieve
reis door het hiernamaals
beschreven: van de hel via de
louteringsberg naar de hemel.
De rest van de concertavond is

op het thema van dit werk
gebaseerd.
“We beginnen met mysterieuze
muziek waarin de sfeer van een
hel naar voren komt en werken
vervolgens in elf nummers naar
een hemels slot”, zegt Hugo van
Lint, projectleider van Divinity.
Anderhalf jaar geleden is de
masterstudent Embedded
Systems met zes andere com-
missieleden begonnen met de
organisatie van het grote
Quadriviumproject van 2009.
“De Goddelijke Komedie wilden
we per se uitvoeren en daar is
het thema vervolgens omheen
gebouwd. Het was een wens van
ons studentenharmonieorkest
Auletes om met goede solisten

samen te werken.” Speciaal voor
de gelegenheid is Auletes uit-
gebreid van 45 naar 90 muzi-
kanten.

Björk
In overleg met dirigent Jos
Schroevers ontstond een avond-
vullend programma. Direct was
saxofonist Johan van der Linden
enthousiast om mee te doen. Hij
hoort tot de besten uit zijn
genre. De andere soliste bij
Divinity is zangeres Merel
Koman. De Limburgse studeert
aan het conservatorium in
Utrecht en staat bekend als een
enorm talent in de jazz- en pop-
wereld. Met haar bijzondere
stem kan zij het hemelse gevoel

versterken in enkele mooie
lichte werken zoals ‘It’s oh so
quiet’ van Björk en ‘Heaven’ dat
we kennen van eerst Bryan
Adams en toen de Nederlandse
zangeres Do. 
Van der Linden speelt de hoofd-
rol in Crazy Diamonds Shining.
De Britse componist Peter
Meechan heeft dit stuk, dat hij
oorspronkelijk voor symfonie-
orkest en sopraansaxofoon
geschreven heeft, gearrangeerd
voor het harmonieorkest. “Dat
betekent onder andere dat de
strijkers eruit zijn gelaten en er
blazers bij zijn gekomen. Zo is
het nog nooit voor publiek uit-
gevoerd. Toen Meechan van ons
plan hoorde, heeft hij contact
gezocht. Hij vindt het een eer
dat wij het spelen maar zal niet
komen luisteren”, zegt Hugo
van Lint.
Zelf speelt de projectleider trom-
bone. Op de vraag wat het mooi-
ste stuk van de avond voor hem
is zegt hij diplomatiek dat hij niet
kan kiezen: “Juist de afwisseling
is zo interessant. Ik verheug me
wel op de uitsmijter ‘Bacchus on
Blue Ridge van Joseph Horovitz.
Dat is een licht en vrolijk stuk.”/.
Meer informatie en kaartverkoop op
www.studentenmuziek.nl/divinity.

Debuterend duo wint
voorronde Nootuitgang
Secret Satellite heeft de
Eindhovense voorronde van
Nootuitgang 2009 gewonnen.
De jury van de muzikale singer-
songwriterstrijd in het Gaslab,
op donderdag 2 april, vond het
debuterende duo het meest
compleet en origineel.

Bas Goudsmit (TU/e-student
Industrial Design) en zijn
vriendin Mira de Graaf (Design
Academy), die Secret Satellite
vormen, maakten in het Gaslab
hun podiumdebuut. “We deden
vooral mee om feedback van pro-
fessionals te krijgen. Die eerste
prijs kwam echt onverwacht”,
zegt Goudsmit, die zelf vooral
Hanne & the Rudes ‘vet goed en
professioneel’ vond. 
Ook de enthousiaste respons
van het publiek verraste de gita-
rist. “We maken geen makke-
lijke singer-songwriter-door-
hobbelde-gitaar-muziek. Om
mezelf uit te dagen, heb ik mijn
gitaar bijvoorbeeld helemaal
ontstemd. Mede daardoor krijg

je muziek die niet heel
gemakkelijk te inter-
preteren is, of te
linken is aan een
bepaalde stijl.”
Secret Satellite wil
zich overigens niet
principieel afzetten
tegen de heersende
muzikale orde,
beklemtoont Goud-
smit: “We willen
vooral nieuwe dingen
ontdekken en iets
eigens neerzetten.” In
het Gaslab resulteerde
dat onder meer in
subtiele regen-
klanken, die zangeres De Graaf
produceerde met behulp van een
kartonnen bak gevuld met amar-
antzaadjes. 

Workshop
Secret Satellite mag Eindhoven
vertegenwoordigen tijdens de
landelijke finale van Nootuit-
gang, op zaterdag 23 mei in
Rotterdam. Ook al heeft de

lokale winst hen danig verrast;
het duo gaat een serieuze gooi
doen naar de landelijke eer en
glorie. “Ik zou het stom vinden
om er bij voorbaat vanuit te gaan
dat we in Rotterdam door de
concurrentie weggebonjourd
worden.” Alle finalisten krijgen
voorafgaand aan de eindstrijd
een workshop van zangeres
Giovanca.

Jurylid en zangeres Jess had in
Eindhoven onverwachts een
tweede prijs in de aanbieding
voor Hanne & the Rudes,
bestaand uit TU/e’er Ruud van
Giels (Bouwkunde) en Hanneke
Bax (Fontys Logopedie): het duo
mag binnenkort op haar uit-
nodiging optreden tijdens een
festival in Breda./.

Secret Satellite in het Gaslab. Foto: Niek Brunninkhuis (PHOTO40)

Foto: Roman Signer
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En hoe is het in Baton Rouge?

Hey y’all!

Op dit moment zit ik voor
mijn stage in Baton
Rouge, Louisiana. Of
‘Batn Roosj’ zoals de
Amerikanen het zeggen.
Ik loop hier stage bij het

Department of Civil and
Environmental Engi-
neering van Louisiana
State University (LSU).
Mijn project bestaat uit
het onderzoek naar size
effects in nano-indenta-
tion (hardheidstesten op
nano-niveau). Hierbij
treedt een merkwaardig
effect op; hoe kleiner de
indringdiepte in het
materiaal, des te groter is
de hardheid van het mate-
riaal.
Ik woon hier in een groot
en veel te duur studenten-
complex vol met Ameri-
kaanse studenten, vlakbij
de campus. Mijn roomies,
drie lieve Amerikaanse
meiden, hebben me al
snel wegwijs gemaakt
hier. De eerste week
stonden er meteen een
hoop feestjes op het

programma. Ik heb hier
de nodige ontnuchteren-
de spelletjes geleerd zoals
‘Beerpong’ (gespeeld met
de befaamde rode plastic
bekers) en ‘Flipcup’, ver-
plichte nummers op de
feestjes hier.
LSU is een grote univer-
siteit met ongeveer dertig-
duizend studenten. Sport
is hier heel belangrijk en
dat is ook één van de
redenen dat ik naar een
Amerikaanse universiteit
wilde voor mijn stage.
American football is hier
dé sport, gevolgd door
baseball en basketball.
LSU wordt ook wel eens
gekscherend Louisiana
Sports University
genoemd. Ik vind basket-
bal erg vet en heb dan ook
de meeste thuiswedstrij-
den van de Tigers bij-

gewoond.
Baton Rouge zelf is een
ietwat saaie stad, maar
met een uurtje ben je in
New Orleans. Een super-
mooie Europees getinte
stad waar genoeg te
beleven is. Vooral het
beroemde French Quarter
is een belevenis. Waar
Eindhoven trots is op
Stratumseind, heeft New
Orleans Bourbon Street.
Vooral tijdens Mardi Gras
(soort van carnaval) was
het hier fantastisch.
Wat betreft de vooroor-
delen; ja Amerikanen zijn
dik, vooral hier in het
zuiden. Maar ze zijn
vooral ook superaardig. Ik
heb hier echt veel gewel-
dige mensen leren
kennen en na mijn
afscheidsparty was ik echt
bedroefd dat het er voor

mij bijna op zit.
Gelukkig heb ik nog een
paar vette weken in het
vooruitzicht, zo ga ik nog
een week naar New York
om daar met studie-
genoot Maarten het
nachtleven onveilig te

maken. Ik sluit af in het
altijd zonnige Miami!

Geaux Tigers!

Rick Peters, student
Werktuigbouwkunde

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.

EEllkkee  wweeeekk  iinn  CCuurrssoorr::  
ddee  aaggeennddaa  vvaann  ssttuuddeenntteenn--

wweebbssiittee  SShhiifftt004400..  
KKiijjkk  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoo  oopp

wwwwww..sshhiifftt004400..nnll..

09 april - 10 april 17.00 - 00.00
Huizen & Disputenrace
Organisator: ESR Thêta

09 april - 10 april 21.00 - 04.00
Open Feest bij Demos met

duizend liter gratis bier
Organisator: ESV Demos

13 april - 19 april 00.00 - 00.30
Race of the Classics

Organisator: Industria

14 april 19.00 - 23.30
Studenten Sportgala

Organisator: ESSF

15 april - 17 april 09.00 - 21.00
Conferentie SIDeR ‘09 - Flirting

with the Future
Organisator: Lucid

15 april 19.00 - 23.00
Bordspellenavond

Organisator: ESRG Knights of
the Kitchen Table

15 april - 16 april 21.00 - 02.30
Don Quishoot feest

Organisator: ESHV Don
Quishoot

18 april 20.00 - 23.00
Concert Harmonieorkest:

Divinity
Organisator: ESMG

Quadrivium

25 april 00.00 - 23.30
Batavierenrace

Organisator: ESSF

06 mei 19.00 - 23.00
Rollenspelavond

Organisator: ESRG Knights of
the Kitchen Table

Agenda

Rick Peters (in het gele T-shirt)

TU/e-student in race voor titel ‘King of Paper Wings’
Met een gevouwen
kraanvogel kwalificeerde
hij zich voor de landelijke
finale, een papieren
rendier bezorgde hem
een ticket voor het WK.
Jorn van der Pol, student
Technische Wiskunde, is
één van de drie Neder-
landse ‘piloten’ tijdens
het wereldkampioen-
schap Red Bull Paper
Wings, op 1 en 2 mei in
Salzburg.

Wat nu toch wel menens
wordt, begon op 17 maart
uit pure gekkigheid, zegt
Van der Pol. Tijdens de
voorronde in Eindhoven

ging hij de categorie
Aerobatics de strijd aan
met een papieren kraan-
vogel, “zo’n ding dat
Chinezen al duizenden
jaren vouwen.” Van een
knap staaltje luchtballet
was vervolgens allerminst
sprake, maar aerodyna-
misch bleek het beestje
wél, met een strakke ver-
ticale vlucht richting vloer.
Van der Pols originaliteit
werd echter beloond; af-
gelopen weekend mocht de
wiskundestudent mee-
doen aan de landelijke
finale in Leiden. Met ver-
schillende vouwkunstwer-
ken, ontstaan na een lange

nacht experimentele origa-
mi, toog hij naar Vliegbasis
Valkenburg - maar de slee
van het papieren rendier
van zijn voorkeur bleek de
reis niet te hebben overleefd. 
Voor zijn eerste finale-
vlucht gebruikte hij als
alternatief een simpel
vliegtuigje, dat tot weinig
spectaculaire figuren
kwam. Hoogst overtuigd
van zijn totale gebrek aan
winstkans, fröbelde de
student voor zijn tweede
poging alsnog een klein
rendiertje in elkaar dat hij
bovenop het vliegtuigje
plantte. En met aerobatisch
succes: ‘Van der Pol ver-

blufte de jury
met loopings
en een ware
knife edge’,
jubelt Red
Bull in zijn
persbericht. 
Zelf denkt de
student dat
vooral zijn
fraaie bege-
leidende
verhaal, dat
het vliegtuig
in de lucht de
‘s’ van Santa Claus had
gemaakt, indruk heeft
gemaakt op de jury. Van
een knife edge, een hori-
zontale vlucht met een

gekanteld toestel, was de
student zich geen moment
bewust: “Ik heb zelfs
moeten opzoeken wat dat
is.”/.

Zwemvierdaagse tijdens
sportkaartvrije week

SSttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss
kkuunnnneenn  ddeezzee  wweeeekk  zzoonnddeerr
ssppoorrttkkaaaarrtt  tteerreecchhtt  iinn  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..  EEeenn
ggooeedd  mmoommeenntt  oomm  hheett  zzwweemm--
mmeenn  eeeennss  oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  ttee
bbrreennggeenn,,  vvoonndd  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ssttuuddeenntteenn  wwaatteerrppoolloo--  eenn  zzwweemm--
vveerreenniiggiinngg  NNaayyaaddee..  VVaann
mmaaaannddaagg  66  aapprriill  ttoott  eenn  mmeett
ddoonnddeerrddaagg  99  aapprriill  hhiieelldd  NNaayyaaddee
eeeenn  zzwweemmvviieerrddaaaaggssee..  
CCoommmmiissssiieevvoooorrzziittsstteerr  CCyynntthhiiaa
KKnnooookk  vveerrtteelltt::  ““WWee  hhaaddddeenn
eeeerrddeerr  ddiitt  jjaaaarr  eeeenn  ddaagg  mmeett  ddee
KKoonniinnkklliijjkkee  NNeeddeerrllaannddssee
ZZwweemmbboonndd..  DDaaaarr  kkwwaammeenn  wwee
oopp  hheett  iiddeeee  vvoooorr  ddee  vviieerrddaaaaggssee..””
DDeeeellnneemmeerrss  kkoonnddeenn  kkiieezzeenn
ttuusssseenn  ddee  aaffssttaannddeenn  vvaann  550000,,
11000000  ooff  11550000  mmeetteerr..  ““MMaaaannddaagg--
aavvoonndd  bblleeeekk  ddaatt  vveerrsscchhiilllleennddee
zzwweemmmmeerrss  nnaa  550000  mmeetteerr  zzaaggeenn
ddaatt  zzee  nnoogg  wweell  eeeenn  ppaaaarr  bbaaaannttjjeess
mmeeeerr  kkoonnddeenn  ttrreekkkkeenn..  VVeeeell
ddeeeellnneemmeerrss  zziijjnn  uuiitteeiinnddeelliijjkk
ttoocchh  vvoooorr  ddee  11000000  ooff  11550000  mmeetteerr
ggeeggaaaann..  WWee  hheebbbbeenn  vveeeell  ppoossii--
ttiieevvee  rreeaaccttiieess  ggeehhaadd,,  zzooaallss  ‘‘wwee
wwiisstteenn  nniieett  ddaatt  hheett  hhiieerr  zzoo
ggeezzeelllliigg  iiss’’..””  
SSttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss
kkuunnnneenn  ddeezzee  wweeeekk  ooookk  mmeett  vveeeell  aannddeerree
ssppoorrtteenn  kkeennnniissmmaakkeenn--  vvaann  aattlleettiieekk  ttoott  zzaaaall--
vvooeettbbaall  eenn  vvaann  ppiillaatteess  ttoott  ccaappooeeiirraa..  DDee  ssppoorrtt--

kkaaaarrttvvrriijjee  wweeeekk  dduuuurrtt  nnoogg  ttoott  eenn  mmeett  vvrriijjddaagg
1100  aapprriill..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Industria klaar voor
Race of the Classics
Er moet deze week nog
wat eten worden inge-
slagen, maar dan zijn de
32 TU/e-studenten er
toch een heel eind klaar
voor: de Race of the
Classics. Volgens initia-
tiefnemer studievereni-
ging Industria (School of
Industrial Engineering)
is het de eerste keer dat
een Eindhovens team
meedoet aan de zeilwed-
strijd voor studenten.

De race wordt van 13 tot en
met 19 april gehouden. De
TU/e vaardigt een team van
32 studenten af; 29
bedrijfskundigen, één
student Werktuigbouw-
kunde, één student Bouw-
kunde en één student
Biomedische Technologie. 
De studenten waren vorig
jaar in een mum van tijd
geworven. Rick Coppens,
voorzitter van Industria:
“We hebben een heel en-
thousiaste commissie en
er bleek veel animo voor
om mee te doen.” Het idee
om eens aan de Race of the
Classics mee te doen
bestond al langer bij
Industria. “Het bestuur

voor ons speelde al met dit
idee. Wij hebben er op
doorgepakt. Omdat we nu
45 jaar bestaan, vonden we
het bovendien een prima
gelegenheid.”

Inmiddels heeft Industria
bijna vijftienduizend euro
aan sponsorgelden weten
te vergaren. “We gingen
aanvankelijk voor tien-
duizend euro en zijn blij
dat het meer is geworden.
Vooral van de gemeente en
stichting Citydynamiek
hebben we een fors bedrag
gehad, in het kader van
‘Eindhoven studenten-
stad’.” 
Zelfs een deel van het eten
is gesponsord. “Van een
landbouwer krijgen we
vijftig kilo aardappelen”,
zegt Coppens lachend. 
De Eindhovense delegatie
vaart 13 april vanuit
Rotterdam uit met de boot
Swaensborgh. De teams
doen achtereenvolgens
Oostende, Lowestoft of
Ramsgate in Engeland (af-
hankelijk van de wind) en
Amsterdam aan. In totaal
doen 525 studenten op 22
schepen mee./.

Jorn van der Pol met zijn WK-ticket. 
Foto: Jarno Schurgers
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DDiitt  lliijjkktt  nneett  eeeenn  ggeewwoonnee
hhuuiisskkaammeerr,,  zzeeggtt  MMaarrttiijjnn
mmeetteeeenn..  DDee  kkaammeerr  iiss  eerrgg
nneettjjeess,,  zzeellffss  hheett  bbuurreeaauu  iiss
ooppggeerruuiimmdd  eenn  ggeeoorrddeenndd..
WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  hheeeefftt  hhiijj  wwaatt
mmeett  hheett  mmeerrkk  AAppppllee,,  wwaanntt  hhiijj
hheeeefftt  eeeenn  ccoommppuutteerr  eenn  eeeenn
iiPPoodd..  WWaatt  vveerrddeerr  ooppvvaalltt,,  zziijjnn
ddee  CChhiinneessee  tteekkeennss  oopp  ddee
mmuuuurr..  EErr  iiss  nniieettss  ttyyppiisscchh
mmaannnneelliijjkkss  ooff  vvrroouuwweelliijjkkss  ttee
zziieenn  iinn  ddee  kkaammeerr,,  mmaaaarr
vvaannwweeggee  ddee  iinnrriicchhttiinngg  ddeennkktt
MMaarrttiijjnn  ddaatt  hheett  eeeenn  jjoonnggeenn  iiss..
HHiijj  wweeeett  ooookk  zzeekkeerr  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
ssttuuddeeeerrtt..  DDee  kkaammeerr  iiss  iinnggee--
rriicchhtt  mmeett  oooogg  vvoooorr  ddeessiiggnn..
OOookk  hhaannggeenn  eerr  aarrttiissttiieekkee
sscchhiillddeerriijjeenn  eenn  iinn  hheett  rreekk  bbiijj

hheett  bbuurreeaauu  zziitttteenn  kknniippsseellss  eenn
tteekkeenniinnggeenn..  HHeett  iiss  eeeenn
eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntt,,  oommddaatt
eerr  wweeiinniigg  bbooeekkeenn  ssttaaaann..  AAaann
ddee  ttwweeee  mmaassccootttteess  ttee  zziieenn,,  iiss
ddeezzee  ppeerrssoooonn  eeeenn  ffaannaattiieekk
zzwweemmmmeerr..  DDaatt  bbeeeellddjjee  zzoouu
eeeenn  ttrrooffeeee  kkuunnnneenn  zziijjnn  ddiiee  hhiijj
ddaaaarrmmeeee  ggeewwoonnnneenn  hheeeefftt..  HHiijj
hhoouuddtt  vveerrddeerr  eerrgg  vvaann  ffiillmmss  eenn
mmuuzziieekk,,  ggeezziieenn  ddee  vveellee  ffiillmmss..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn
iiPPoodd..  HHiijj  hhoouuddtt  vvaann  mmuuzziieekk
eenn  hheeeefftt  ddiiee  ddaaaarroomm  aallttiijjdd  bbiijj
zziicchh..  VVeerrddeerr  mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  ddee
ooppllaaddeerr  vvoooorr  zziijjnn  iiPPoodd  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn..  

DDaapphhnnee  zziieett  mmeetteeeenn  ddaatt  ddiitt
ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  jjoonnggeenn  iiss,,
oonnddeerr  mmeeeerr  vvaannwweeggee  hheett  eettuuii

oopp  hheett  bbuurreeaauu,,  wwaanntt  ddaatt  iiss
jjoonnggeennssaacchhttiigg..  VVeerrddeerr  vviinnddtt
zzee  ddaatt  ddee  kkaammeerr  eeeenn  ssttrraakkkkee,,
lleeggee,,  mmaaaarr  ttoocchh  wwaatt  cchhaaoo--
ttiisscchhee  iinnrriicchhttiinngg  hheeeefftt..  AAaann
ddee  bbooeekkeenn  iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  ddiitt
eeeenn  ssttuuddeenntt  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  iiss,,  mmaaaarr  hheett  zzoouu
ooookk  eeeenn  ssttuuddeenntt  BBiioommeeddii--
sscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  kkuunnnneenn
zziijjnn..  HHeett  iiss  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  eeeenn
oouuddeerreejjaaaarrss  ssttuuddeenntt,,  wwaatt  ttee
zziieenn  iiss  aaaann  ddee  nniieeuuwwee
ccoommppuutteerr;;  zziijjnn  oouuddee  TTUU//ee--
llaappttoopp  hheeeefftt  hheett  vvaasstt  aall
bbeeggeevveenn..  ZZiijjnn  ggrroooottssttee
hhoobbbbyy  zzaall  wweell  ssppoorrtteenn  zziijjnn,,
ggeezziieenn  ddee  ssppoorrttttaass..  DDaapphhnnee
hheerrkkeenntt  hheett  llooggoo  vvaann  ddee
KKNNZZBB,,  dduuss  ddaatt  bbeetteekkeenntt  ddaatt
hhiijj  aaaann  wwaatteerrssppoorrtt  ddooeett..  AAaann

ddee  ttwweeee  kknnuuffffeellss  oopp  ddee
aannddeerree  ffoottoo  iiss  ttee  zziieenn,,  ddaatt  hheett
hhiieerr  ggaaaatt  oomm  eeeenn  wweeddssttrriijjdd--
zzwweemmmmeerr..  DDaaaarrnnaaaasstt  zzaall
ddeezzee  ssttuuddeenntt  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd
zziijjnn  iinn  ddee  oooosstteerrssee  ccuullttuuuurr,,
vvaannwweeggee  ddee  sscchhiillddeerriinnggeenn  oopp
ddee  mmuuuurr..  ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  zzaall  eeeenn  bbiiddoonn  zziijjnn  vvoooorr
ttiijjddeennss  ddee  ttrraaiinniinnggeenn..  OOookk
zzaall  hhiijj  aallttiijjdd  zz’’nn  iiPPoodd  bbiijj  zziicchh
mmooeetteenn  hheebbbbeenn,,  wwaanntt  ddiiee
ssttaaaatt  wweell  eerrgg  ooppvvaalllleenndd  oopp
hheett  bbuurreeaauu..  VVeerrddeerr  hheeeefftt  hhiijj
aallttiijjdd  ssppoorrttddrraannkkjjeess  eenn  oonntt--
bbiijjttssppuulllleenn  iinn  hhuuiiss,,  vvaannwweeggee
ddee  ddrruukkkkee  ddaaggeenn  vvooll  ssppoorrtt  eenn
ssttuuddiiee..  

JJooeerrii  VVeerrlliinnddeenn  iiss  2211  jjaaaarr  eenn
kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt
MMeelliicckk..  HHiijj  iiss  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee,,  mmaaaarr
ssttuuddeerreenn  ssttaaaatt  bbiijj  hheemm  nniieett
oopp  ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss..  HHiijj
hheeeefftt  nnaammeelliijjkk  eeeenn  ggrroottee
ppaassssiiee::  wweeddssttrriijjddzzwweemm--
mmeenn..  VVoorriigg  jjaaaarr  mmoocchhtt  hhiijj
nnéétt  nniieett  nnaaaarr  OOllyymmppiisscchhee
SSppeelleenn;;  hhiijj  kkwwaamm  00,,1155
sseeccoonnddee  ttee  kkoorrtt..  HHiijj  hheeeefftt
ddaatt  ddiitt  sseeiizzooeenn  rruuiimm--
sscchhoooottss  ggooeeddggeemmaaaakktt::  hhiijj
iiss  ddee  eeeerrssttee  NNeeddeerrllaannddssee
mmaann  ddiiee  oonnddeerr  ddee  5511  sseeccoonn--
ddeenn  zzwwoomm  oopp  ddee  110000mm  vvlliinn--
ddeerrssllaagg  eenn  hhiijj  ssttoonndd  iinn  ddee
ffiinnaallee  vvaann  ddee  110000mm  vvlliinnddeerr--
ssllaagg  bbiijj  ddee  EEKK  kkoorrttee  bbaaaann..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  zziijjnn
MMaaccBBooookk..  VVeerrddeerr  mmooeett  hhiijj
aallttiijjdd  IIccee  TTeeaa  eenn  BBrriinnttaa  iinn
hhuuiiss  hheebbbbeenn..

Het sleutelgat

VVoollgg  jjee  hhaarrtt,,  kkiieess  vvoooorr
tteecchhnniieekk!!
VVoollgg  jjee  hhaarrtt!!  NNeeee,,  ggeeeenn
rreeccllaammee  vvoooorr  eeeenn  nniieeuuww
mmeerrkk  bbootteerr,,  mmaaaarr  ddee
nniieeuuwwee  ssllooggaann  ddiiee
sscchhoolliieerreenn  mmooeett  oovveerrhhaalleenn
vvoooorr  tteecchhnniieekk  ttee  kkiieezzeenn..
EEeenn  vvrreeeemmddee  ssllooggaann  mmiijjnn
iinnzziieennss..  WWaaaarr  ddee  ggeemmiidd--
ddeellddee  CCuullttuurreellee  AAnnttrroo--
ppoollooggiiee--ssttuuddeenntt  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  zzeeeerr
ggeecchhaarrmmeeeerrdd  iiss  vvaann  ddeezzee
ssllaaggzziinn  zziiee  iikk  hheett  nnoogg  nniieett
zzoo  aaaannssllaaaann  bbiijj  ttooee--
kkoommssttiiggee  lliicchhttiinnggeenn
eelleekkttrrootteecchhnniiccii..  ZZoovveerr  iikk
wweeeett,,  wwoorrddeenn  zzaakkeenn  aallss
rraattiioo  eenn  aannaallyyttiisscchh
vveerrmmooggeenn  hhoooogg  ggeewwaaaarr--
ddeeeerrdd  oopp  ddee  tteecchhnniisscchhee
uunniivveerrssiitteeiitt..  MMoottttoo’’ss  aallss
‘‘JJee  vveerrssttaanndd  iiss  oomm  kkeeuuzzeess
ttee  bbeeggrriijjppeenn,,  nniieett  oomm  zzee  ttee
mmaakkeenn’’  wweerrddeenn  vvrrooeeggeerr
nniieett  ggeebbrruuiikktt  aallss  oonnddeerr--
bboouuwwiinngg  oomm  vvoooorr  ddee  TTUU//ee
ttee  kkiieezzeenn..  NNuu  wwoorrddeenn
bbrriieevveenn  mmeett  vveerrggeelliijjkkbbaarree
bbooooddsscchhaapp  nnaaaarr  sscchhoo--
lliieerreenn  tthhuuiiss  ggeessttuuuurrdd..
TTiijjddeenn  vveerraannddeerreenn
bblliijjkkbbaaaarr……  DDaann  mmaaaarr  eevveenn
oopp  ddee  ssiittee  kkiijjkkeenn
((wwwwww..TTeecchhnniieettooffwweell..nnll))
wwaatt  ddee  bbooooddsscchhaapp  nnoouu
eecchhtt  iiss..  VVaann  ddee  vvoooorrppaaggiinnaa
wwoorrdd  iikk  nniieett  eecchhtt  bblliijj::
‘‘EEiinnddhhoovveennss  eelleekkttrroonniiccaa
ccoonncceerrnn  zzooeekktt  iinnnnoovvaattiieevvee
mmeeddeewweerrkkeerrss  ppeerr  mmeeddiioo
22001144’’..  ‘‘NNaa  ddee  ccrriissiiss  kkoonn  iikk
aallss  tteecchhnneeuutt  oovveerraall  aaaann  ddee
ssllaagg’’..  WWeellkkee  bbooooddsscchhaapp
pprroobbeeeerrtt  mmeenn  mmiijj  mmeeee  ttee
ggeevveenn??  AAllss  jjee  nnúú  aaffssttuu--
ddeeeerrtt  hheebb  jjee  eevveenn  ppeecchh??
TTeecchhnneeuutteenn  zziijjnn  eecchhtt
ggeewwiilldd,,  mmaaaarr  wweell  aalllleeeenn
aallss  hheett  ggooeedd  ggaaaatt??  NNiieett
eecchhtt  eeeenn  aaaannttrreekkkkeelliijjkkee
kkeeuuzzee,,  ooff  jjee  nnoouu  jjee  hhaarrtt  ooff
jjee  vveerrssttaanndd  vvoollggtt..
TTeecchhnniieekk  iiss  nniieett  iieettss  vvoooorr
nnaa  ddee  ccrriissiiss,,  mmaaaarr  iieettss  vvaann
nnuu..  TTeecchhnniieekk  kkuunn  jjee  ooookk  nnuu
kkiieezzeenn  oopp  bbaassiiss  vvaann  ddee
ffeeiitteenn..  KKlleeiinn  oonnddeerraaaann  oopp
TTeecchhnniieettooffwweell..nnll  ((wwaaaarroomm
ddiitt  ggeeeenn  hheeaaddlliinnee  iiss,,
oonnttggaaaatt  mmee  vvoolllleeddiigg))::
mmoommeenntteeeell  1177..000000  ooppeenn--
ssttaaaannddee  vvaaccaattuurreess  iinn  ddee
tteecchhnniisscchhee  sseeccttoorr..  MMiijjnn
ssuuggggeessttiiee  aaaann  ddee  mmaakkeerrss
vvaann  ddeezzee  ccaammppaaggnnee??
GGeebbrruuiikk  jjee  vveerrssttaanndd,,  eenn
ppllaaaattss  ddee  ffooccuuss  wwaaaarr  hhiijj
vvoooorr  tteecchhnniiccii  hhoooorrtt,,  ddee
iinnhhoouudd..  MMiijjnn  aaddvviieess  aaaann
aallllee  sscchhoolliieerreenn  ddiiee  ddee
ccaammppaaggnnee  mmeeeekkrriijjggeenn::
vvoollgg  jjee  vveerrssttaanndd  eenn  kkiieess
vvoooorr  tteecchhnniieekk,,  jjee  hhaarrtt  zzaall
zzeeggggeenn  ddaatt  hheett  kklloopptt!!

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

TTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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:
Martijn Rooijakkers (tweedejaars Technische Bedrijfskunde) en Daphne Dales (der-
dejaars Bouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

De 126ste editie van uni-
versiteitsroeiwedstrijd
Varsity wordt 12 april in
Houten verroeid. De Eind-
hovense Studenten Roei-
vereniging Thêta gaat de
competitie tegen andere
roeiverenigingen aan
met veertig studenten uit
eigen gelederen.

Thêta stuurt dit jaar drie
‘eerstejaarswedstrijd-
ploegen’ - studenten die
voor het eerste jaar wed-
strijden roeien. Verder zijn
er twee eerstejaars compe-
titieploegen en twee oude-
rejaars wedstrijdploegen.
Bij de oudejaarsploegen is
ook de Oude vier onderge-
bracht, als vanouds het
koningsnummer op de
Varsity. Stuurman Marc
Hummelink (Biomedische
Technologie) en de roeiers
Alex van der Gaag (Schei-
kundige Technologie), Freek
van Lier (Bouwkunde),
Heins Wellen (alumnus

Werktuigbouwkunde) en
Arjan Kuipers (Fontys-
student) trekken dit jaar
aan de riemen in de Oude
vier. In de Oude vieren van
andere verenigingen doen
dit jaar roeiers uit de
Holland acht mee, pittige
concurrentie dus. Thêta-
voorzitter Karel Sormani
denkt desondanks dat de
vier een finaleplaats
kunnen halen. 
In de eerstejaars Zware
acht zitten studenten die
vorig jaar zijn geworven via
de actie Olympische
droom. Het uiteindelijke
doel van deze roeiers is de
Olympische Spelen van
2012 in Londen. Sormani:
“Ze concentreren zich
vooralsnog op het winnen
van belangrijke wedstrij-
den en kijken daarna wel
verder. Ze zijn het jaar goed
begonnen en draaien mee
in de top drie van het eer-
stejaarsklassement. “/.

Icehawks tweede op NSK ijshockey
De Eindhovense ijshoc-
keyvereniging Icehawks
is vrijdag 3 april tweede
geworden op het NSK
ijshockey in Twente. 

Zes teams deden mee aan
het NSK op 2 en 3 april, op-
gedeeld in twee poules.
Eindhoven kwam als
tweede uit de poule, na
Groningen, waarvan de
Eindhovenaren een maal
wonnen (3-0) en een maal
verloren (1-2). In de halve
finale werd Amsterdam

verslagen (3-1), en in de
finale kwamen de
Icehawks Groningen weer
tegen. Die partij eindigde
in een kansloze 0-3.
Icehawksvoorzitter Victor
Peters is tevreden met de
tweede plaats. “De eerste
plek van Groningen stond
vooraf buiten kijf.” Amster-
dam en Utrecht waren wat
Peters betreft de concur-
renten voor de tweede
plaats. “Utrecht zijn we
niet tegengekomen, en
Amsterdam hebben we vrij

gemakkelijk aan de kant
gezet.”
Wel kwamen de Icehawks
de Utrechtse goalie nog op
hun weg tegen. Die stond
ineens bij Groningen in
het doel tijdens de finale.
De Eindhovenaren teken-
den protest aan, maar
tevergeefs. Het team uit
Groningen telt overigens
wel meer ‘vreemdelingen’.
“Ze hebben veel studenten
uit Scandinavië, dat zijn
heel erg sterke spelers.” /.

Het water staat Blub aan de lippen
Studentenduikvereniging
Blub wil nieuw leven in
de vereniging blazen. En
dat is hoognodig, zegt
Robin Blaauw, secretaris
van Blub. “We bestaan nu
vijf jaar. De eerste paar
jaar waren we nog erg
actief, met trainingen en
duikreizen naar het
buitenland. Vooral dit
collegejaar lukt het nau-
welijks nog om activi-
teiten op poten te
zetten.” 

Het huidige bestuur
bestaat uit drie personen,
van wie alleen Blaauw nog
aan de TU/e studeert. Geen
van hen woont in
Eindhoven. Daarom is er
hard versterking nodig,
betoogt Blaauw. Om leden
en bestuursleden te

werven, houdt het bestuur
op donderdag 23 april een
borrel in café De Vooruit-
gang.
Doel van de bijeenkomst is
nieuwe leden en bestuurs-
leden werven. Tijdens de
Intro in augustus staan ze
bovendien op de sport-
markt. Op dit moment
heeft Blub nog dertig
leden, maar die doen nog
maar weinig samen.
Blaauw: “Voorheen werd er
nog wel eens in het
clubhuis in de W-hal afge-
sproken, maar daar
moesten we vorig jaar uit.
Onder de leden zijn veel
afgestudeerden.
Tegenwoordig spreken de
mensen vaak af buiten
Blub om. We hebben zelfs
geen zwembadtrainingen
meer, omdat daar te weinig

animo voor was. Het is ove-
rigens wel de bedoeling om
daar weer mee te begin-
nen. Verder willen we
opnieuw op buitenlandse
duikvakantie, speciale cur-
sussen als nachtduiken
aanbieden en weekend
tripjes maken.” 
Een verklaring voor het
gebrek aan belangstelling
heeft Blaauw niet. “De
beginnerscursussen die
het Sportcentrum geeft,
zitten altijd aardig vol. De
meesten halen misschien
een brevet om in tropische
landen te duiken en niet in
het Nederlandse water.”
Om Blub-lid te worden,
moet je een openwater
brevet hebben of in oplei-
ding zijn bij het SSC./.
Mail voor meer informatie naar
bestuur@esdvblub.nl. 

Van links naar rechts: stuurman Marc Hummelink (met petje), Alex van
der Gaag, Freek van Lier, Arjan Kuipers en Heins Wellen.
Foto: Paul Bloemen

Thêta bereidt zich voor

op Varsity
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Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Die Deutsche Zahl ist sehr gemäcklich;
mann macht nur etwas davon’. Elke
Nederlander zal begrijpen wat hier
bedoeld wordt, maar voor de meeste
Duitsers zal het een raadsel zijn. Ik ken
ook een Franse onzinzin: ‘De l’autre
côté de l’Oeuf on a un beau visage sur
Ventre Fossé’. Deze moet ik ‘vertalen’
want praktisch niemand kent nog een
woord Frans, afgezien misschien van
woorden op een spijskaart: ‘Aan de
andere kant van het Ei (IJ) heeft men
een mooi gezicht op Buiksloot’. Voor
huidige en latere generaties blijven
alleen Engelse grollen over, zoals ‘the
bad man makes his breakfast’: ‘de

badman maakt zijn broek vast’. 
Ook onze universiteit richt zich op
Engels. Nou zal ik de laatste zijn om te
beweren dat studenten, medewerkers
en bestuur uitgestudeerd zijn in het
Engels, maar er kan toch geen bezwaar
tegen zijn dat de betere student, de
geïnteresseerde medewerker of zelfs
een belangstellend bestuurslid ook iets
van Frans, Duits, Spaans, Italiaans of
Russisch opsteekt. Waar studenten
gestimuleerd worden om het buiten-
land op te zoeken, zou het voor de hand
liggen deze studenten een cursus in de
taal van dat buitenland aan te bieden.
Omdat alle taal met moedertaal begint,
zou het niet gek zijn cursussen
Nederlands te geven, en niet alleen aan
buitenlandse studenten; ook autoch-

tonen kunnen nog wat leren. Op alle
Amerikaanse universiteiten zijn
colleges Engels verplicht. Andere
verplichtingen daar betreffen colleges
Amerikaanse geschiedenis en een
elementaire cursus in een niet-Engelse
taal. Van dat laatste komt soms weinig
terecht, maar ook het pogen is schoon.
Het leren van een taal heeft niet alleen
praktische kanten; je kunt een brood
kopen en de weg vragen, maar het heeft
nadrukkelijk ook een culturele kant.
Het is een vreugde om Madame Bovary
in het Frans te lezen, The God of Small
Things in het Engels of Sternstunden
der Menschheit in het Duits, zij het met
een woordenboek onder handbereik.
Omdat ze ook deze culturele compo-
nent hebben, kunnen de taalcursussen

misschien beter worden ondergebracht
bij Studium Generale.
Maar ja, cultuur! ‘Wenn ich das Wort
Kultur höre, entsichere ich meinen
Browning!’, schijnt een hoge Nazi
gezegd te hebben. Daarmee willen wij
als instituut van hoger- en wetenschap-
pelijk onderwijs toch niet geassocieerd
worden. 
Omdat het, zo lees ik in Cursor, niet om
een ‘financiële bezuiniging’ gaat,
concludeer ik dat het een culturele
bezuiniging betreft, die geen geld
oplevert. Ik weet niet wat ik daarmee
aan moet, maar dat kan toch niet
stroken met de ‘branding’ van onze
universiteit. De Grote Roerganger zei
het al: ‘Laat duizend bloemen bloeien!’

WWiiee:: Wiebe Strick / 24 / vijfdejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds begin maart
WWaatt:: zelfbewerkte foto
WWaaaarroomm:: “Het is een combinatie van Barok
Frans behang. Een echte wallpaper. De foto heb
ik zelf gemaakt in het grote warenhuis
Lafayette in Parijs. Met mijn vriendin was ik
daar een midweekje rond carnaval. Nee, niets
gekocht daar, veel te duur, m’n vriendin trok
een willekeurig blousje uit de rekken en las het
prijskaartje: 600,- euro!
Ik vind vooral de combi mooi: bouwstijl en
behangstijl die in elkaar overvloeien. Ik heb ‘m
zo gemaakt dat ik m’n
icoontjes makkelijk
links kan plaatsen,
want ik probeer wel zo
netjes mogelijk te
zijn… met de nadruk
op ‘probeer.’”

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

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


