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Eindhovense vinding
opent weg naar zelfherstellende 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 chemische reacties op gang brengt
door een hulpstof -een katalysator- 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 gepubliceerd 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 katalysator (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 katalysator kon uitvoeren.
Vergelijkbare constructies zou je
in allerlei materialen kunnen inbouwen, denkt Sijbesma. Bij het
ontstaan van een breuk zou dan
ook automatisch een katalysator
worden vrijgemaakt die bijvoorbeeld via een polymerisatiereactie -waarbij uit aanwezige
bouwstenen
lange
ketens
ontstaan- het materiaal kan herstellen. Sijbesma: “Voor mij als
chemicus is het geweldig om te
zien dat we katalytische activiteit,
een van de basisconcepten van de
scheikunde, nu met mechanische krachten kunnen beheersen. Behalve voor zelfherstellende materialen, zou je dit ook
kunnen toepassen in lab-on-achip systemen of spuitgietprocessen in de industrie.”/

.

Nieuwe voorzitter U-raad
gevonden bij ID
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 studentenMonique Segers.
fractie, of heeft ze
Segers (38) studeerde in
in het verleden al
1998 af bij de TU/e-opleiding andere bestuurlijke ervaring opTechnische
Bedrijfskunde. gedaan? “Nee, ik ben nooit lid
Aansluitend startte zij een geweest van een studentenfractie
loopbaan in het bedrijfsleven. Na en op dit niveau heb ik nog geen
ervaring te hebben opgedaan bij bestuurlijke ervaring, maar wel
Philips Noord-Amerika, Lucent binnen bijvoorbeeld de kinderTechnologies en RET, in de rol opvang en een ouderraad. Dit is
van productmanager, besloot ze voor mij nieuw en ik ben
drie jaar geleden over te stappen benieuwd hoe het gaat uitpaknaar de TU/e.
ken.” Een sterke en gezonde
De rol van voorzitter van de uni- relatie met het College van
versiteitsraad spreekt haar erg Bestuur ziet ze als een belangaan. “Mijn carrière kenmerkt rijke voorwaarde voor succes. Tot
zich door functies in complexe en 1 juli fungeert dr. Jos Maubach,
veeleisende omgevingen”, zegt lid van de personeelsfractie
Segers. “Ik vind het belangrijk PUR/TU-één, nog als plaatsom alle partijen en standpunten vervangend voorzitter./
Ir. Monique Segers,
sinds 2006 programmamanager 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.

.

ROOD in actie t e g en bo ar dr oom
Eindhovense leden van ROOD -de jongerenafdeling
van de SP- ageerden woensdag 8 april tegen de
aanschaf van de boardroom in het Hoofdgebouw. Ze
stellen dat de in hun ogen luxe ruimte -kosten: ruim
zeventigduizend euro- niet te rijmen is met de
huidige bezuinigingen aan de TU/e. Peter van Dam,
woordvoerder van het College van Bestuur, doet de
actie af als ‘goedkope, populistische stemming makerij’.
Vier ROOD-leden, onder wie twee TU/e-studenten,
deelden woensdagochtend flyers uit aan TU/e-mede werkers en -studenten op het Limbopad. “We vinden
dat er meer geld in het onderwijs moet worden
gestoken. We willen mensen vooral aanzetten tot
nadenken”, zegt ROOD-lid en Bouwkundestudent
Jouke de Boer.
CvB-woordvoerder Peter van Dam meldt dat het CvB
gehoor heeft gegeven aan de behoefte van de univer -

siteitsgemeenschap aan een moderne videoconferen ceruimte, die online videovergaderingen met
partners in binnen- en buitenland faciliteert. “De
videoconferenceruimte staat open voor gebruik door
alle leden van de universiteitsgemeenschap. Voor de
keuze van het kwaliteitsniveau waren functionele
eisen leidend. De investering zal snel zijn terug verdiend, omdat videoconferencing jaarlijks tien duizenden euro’s aan reiskosten bespaart. De sug gestie dat de inrichting van de ruimte ten koste gaat
van investeringen in het onderwijs, is volkomen
onterecht. De TU/e geldt juist als een voorbeeld van
een universiteit die bijzonder veel investeert in ict- en
videocollegevoorzieningen voor het onderwijs.”
De ROOD-leden beraden zich op vervolgstappen.

Foto: Peter Spijker

Terlouw roept wetenschappers op tot actie
Technologisch gezien is het
energie- en klimaatprobleem
prima oplosbaar. Het is vooral
het gebrek aan politieke doortastendheid 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 onderzoek- overbracht in de lezing
waarmee hij dinsdagmiddag de
vierde Energy Day afsloot in de
Blauwe Zaal.
De overgang naar een duurzame
energieproductie en het afwenden van een klimaatramp moet
volgens Terlouw door de overheid 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 multinationals bereid zijn hun beleid
te wijzigen, denkt Terlouw. Hij
vindt het echter een utopie te
denken dat het vanzelf goed komt

Foto: Bart van Overbeeke

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 vervuiler moeten betalen.” Ook
wetenschappers hebben volgens
Terlouw een belangrijke taak: zij

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

.
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Lona van Ruitenburg
“De reformatorische vereniging is een veilige basis”
Tekst: Chriz van de Graaf
Foto: Bart van Overbeeke
Lona van Ruitenburg is
studente Technische
Bedrijfskunde voor de
Gezondheidszorg en praeses
van de christelijke studentenvereniging 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.”
Lona is reformatorisch, gereformeerd. De reformatorische kerk
wordt ‘de zwaardere hoek’
genoemd, zegt ze. “Sommigen
vinden ons ‘de strenge kerk’. We
hebben veel tradities en zijn herkenbaar aan ons uiterlijk. Zo
dragen de vrouwen bij ons allemaal 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 landelijke vereniging zijn er conferenties, 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 studentenvereniging: 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 studiegenoten over haar geloof. “Vaak
gaan de vragen vooral over de
verboden in mijn kerk: jullie
mogen geen seks voor het huwelijk, hoe doe je dat? Mensen zijn
niet erg geïnteresseerd in de persoonlijke beleving, maar vooral
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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 gelukkig 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 interesse 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 achterhoofd 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.”/

.

De week van/Theo
Theo Hofman van de faculteit
Werktuigbouwkunde stond vorige week
namens de TU/e op de AutoRAI.
Maandag: In de ochtend gewerkt aan het
college over hybride aandrijflijnen voor
woensdag. Deze week staan ‘hybride transmissies’ 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.
Dinsdag: 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.
Woensdag: In de ochtend nog wat aanpassingen gedaan voor het college. Daarna
een hoofdstuk van een afstudeerverslag
doorgelezen. Zevende en achtste uur
college. Na college afspraak met afstudeerder. Rond half zeven naar huis.
Donderdag: Deze ochtend met wat collega’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 onderzoek. 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.

Vrijdag:
Eerste twee
uur begeleide
zelfstudie
gegeven. In
de middag
begonnen met
het doorlezen van
concept afstudeerverslag. Verder nog twee reviews gedaan
van conferentie artikelen.
Zaterdag: 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.
Zondag: 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.
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Masteropleiding
Automotive Technology
geaccrediteerd
De TU/e-master Automotive
Technology, die in september
van start ging, heeft de beoordeling van de NVAO doorstaan.
Binnen twee weken zal de opleiding 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 multidisciplinaire automotive ingenieurs
afleveren en maakt deel uit van
het Innovatieprogramma HighTech
Automotive
Systems
(HTAS), dat wordt gesteund door
het ministerie van Economische
Zaken. Doel van dit programma
is het versterken van de automotive industrie in ZuidoostBrabant door gerichte samenwerking 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 kernvakken en verdiepende keuzevakken. In het tweede jaar staan
een stage en een afstudeerproject
op het programma. Na afronding
van de opleiding kunnen studenten de auto als systeem zien
en zijn ze gelijktijdig gespecialiseerd 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 Steinbuch op een verdubbeling van de
instroom. “Binnen Europa gaan
we zeer actief werven.” De
huidige problemen in de automotive industrie moeten studenten 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.”/

.

In het kort
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 studiekiezers 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 faculteiten 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 onderzoekslocaties 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 studenten na een screening gewoon aan de slag.” (HOP)

ID laat beursbezoekers het licht zien

Met een ruim veertigkoppige
delegatie, tientallen lezingen en
een nadrukkelijk podium op de
thema-avond over design, was
Industrial Design deze week al
nauwelijks te missen op de
hightech beurs CHI 2009. Maar de
ID’ers namen in Boston geen enkel
risico. Niks simpele shirts-metuniversiteitslogo of brave
(mantel)pakken met een simpele
naambadge erop gespeld; de
ID’ers hulden zich deze week in
opvallende lichtgevende shirts
van Philips LumaLive.
De shirts zijn interactief; de drager
(vooraan op de roltrap ID-mede -

werker Michael Cruz Restrepo) kan
met een sensortje op zijn hand bij voorbeeld de kleuren van objecten
meten, zoals die van de kleding
van passanten of gespreks partners. De kleuren van de ani maties die op het T-shirt voorbij
rollen (waaronder het TU/e-logo
en een opkomende zon), worden
hierop aangepast.
De internationale conferentie over
mens-computerinteractie in
Boston, die jaarlijks duizenden
bezoekers trekt, staat in het teken
van technologieën, ontwerpen en
ideeën die de nieuwe digitale

wereld vormgeven. De ID’ers
geven op het evenement onder
meer presentaties over Eindho vense onderzoeksprojecten en
kunnen de faculteit nog een extra
onder de aandacht brengen
tijdens een speciale designavond,
waarop drie designschools (twee
Amerikaanse en de Eindhovense
ID-faculteit) zichzelf mogen
presenteren.
De beurs wordt vandaag, donder dag 9 april, plenair afgesloten
door TU/e-hoogleraar prof.dr.
Kees Overbeeke. Hij houdt een
voordracht getiteld ‘Dreaming of
the impossible’.

Opleidingsdirecteur W van non-actief
naar buitengewoon verlof
De non-actiefstelling van opleidingsdirecteur
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 karakters 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./

Ach en Wee

.

9 april 2009 Cursor
4/ Nieuws

Folia - Universiteit van Amsterdam

Vrouw en paard
De Amsterdamse Studenten Ruitervereni ging Blok viert haar vijftigjarig bestaan en
dat gaat niet ongemerkt voorbij aan de
Amsterdamse universiteitsbladen: zowel
Folia (UvA) als Ad Valvas (VU) ruimen er
twee pagina’s voor in, met als insteek de
bijzondere band tussen vrouwen en
paarden. In totaal komen dertien vrouwen
aan het woord. Blok-voorzitter Sofieke van
der Velde vertelt hoe haar oude instructeur
reageerde op de suggestie dat wat vrouwen
met paarden hebben seksueel van aard zou
zijn: “Een vrouw leert gewoon graag een
groot beest onder controle te houden en
hem precies te laten doen wat ze wil. Zo kan
ze later beter haar man in bedwang
houden.” Over het gebrek aan mannen bij
de vereniging merkt een andere studente
op: “Vaak zijn ze ook nog eens ‘de man van’.
Loslopende mannen zijn zeldzaam.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Mare - Universiteit Leiden

U-blad - Universiteit Utrecht

1 april-grap werkt te goed

Discriminatie is
soms lekker

Studentenmail via Google

UK bericht op de voorpagina over de 1 aprilgrap die docent Joost Heutink voor zijn
tweedejaars studenten in petto had. Hij
bood de studenten aan om bij wijze van
experiment de vragen voor het tentamen
‘Hersenen en gedrag’ vooraf te kunnen
inzien. Binnen acht uur kreeg de biopsycho loog meer dan honderd mailtjes van studen ten die reageerden op zijn aanbod. In de
jacht op betere rendementen zou de op leiding hebben besloten dat een aantal
studenten de vragen vooraf mochten inzien
en hierover van gedachten konden wisselen
met de docent. Daarbij zou het principe ‘wie
het eerst komt, het eerst maalt’ worden
gehanteerd. Dat bleek niet aan dovenmans oren gericht. Toen studenten bereid bleken
om bruiloften te laten schieten en met een
taxi vanuit Leeuwarden naar Groningen te
komen om de vragen te mogen inzien,
besloot Heutink toe te geven dat het een
grap was.

Mare bericht op de voorpagina over
onderzoek door de Leidse psychologe
Katherine Stroebe naar discriminatie.
Volgens haar kunnen afgewezen sollici tanten discriminatie ook positief ervaren,
mits deze incidenteel is. De sollicitant wijt
zijn afwijzing dan namelijk aan zijn groeps lidmaatschap en niet aan zijn of haar eigen
kwaliteiten. Anderzijds bestaat er bij
mensen grote weerstand om voor zichzelf
toe te geven dat ze worden gediscrimineerd,
omdat ze zich er dan bij neerleggen dat het
in de toekomst weer zal gebeuren, zegt
Stroebe. Die acceptatie kan grote gevolgen
hebben: “Waarom zou je je nog aan de
sociale normen van de samenleving houden
als je zelf niet volgens die normen behan deld wordt?” De psychologe richtte zich op
discriminatie van vrouwen bij sollicitaties,
hoewel ze eigenlijk aan de slag wilde met
allochtone sollicitanten. Stroebe: “Maar in
Leiden heb je nu eenmaal niet zoveel
toegang tot allochtonen.”

De ict-directie van de UU bereidt een advies
voor om studenten te laten overstappen op
Gmail, schrijft U-blad. De huidige mailvoor ziening van de universiteit is aan verbete ring toe: zo kent het een opslagcapaciteit
van ‘slechts’ honderd megabyte.
Uitbreiding tot een gigabyte zou per
student twintig tot dertig euro per jaar
kosten. En dat terwijl Gmail momenteel ruim
zeven gigabyte aanbiedt. Gratis. Omdat
Google een commercieel bedrijf is dat
bovendien de mails van zijn gebruikers
scant, kan de UU haar studenten het
gebruik van Gmail niet opleggen. Iedere
student zal dus afzonderlijk toestemming
worden gevraagd. Als de UU met Google in
zee gaat, kunnen de studenten hun adres
eindigend op @students.uu.nl gewoon
behouden. Wel wordt nog gezocht naar een
manier om een lijst met adressen van mede studenten en docenten in het Gmail-account
te integreren.

(Advertenties)
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Summercourse voor vermarkten ‘groen onderzoek’
Masterstudenten en promovendi die onderzoek doen op
het gebied van ‘groene’ technologie 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 onderzoekers handreikingen te bieden,
onder meer op commercieel
gebied, om meer te doen met hun
onderzoeksresultaten op het
gebied van ‘groene’ technologie
en duurzame energie. Deelnemers 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 stichten. “Hiervoor is een aantal
clusters
van
universiteiten
samengesteld om te bekijken hoe
we kunnen laten zien dat we een
dergelijke samenwerking aankunnen”, verduidelijkt ir. Elco
van Burg, promovendus aan de
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences en
projectmedewerker van de zogeheten SUCCESS business opportunity summerschool. “Eén
van de doelstellingen daarbij is
om te laten zien dat we ook
kunnen valoriseren, oftewel dat
we met ons onderzoek de industrie weten te vinden en maat-

schappelijke waarde weten te
creëren.” Eindhoven richt zich,
samen met de twee Finse instituten, op dit valorisatieaspect.
Belangstellenden voor de summerschools, 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 interessante kansen bieden, “onder
meer omdat daar, met bijvoorbeeld Nokia in de buurt, de
nadruk weer op andere technologieën ligt dan hier.”
De zomercursus wordt betaald
door de organisatie; binnen de
betrokken instellingen wordt
gekeken naar regelingen waarmee bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten 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.

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 onbepaalde 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 kantonrechter 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 inrichting 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 plaatsvinden. Het meubilair was overigens 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 conferentie 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 interactieve producten. Bovendien
kan de jonge generatie zo haar
visie geven. Wij zijn de ontwerpers van de toekomst.” Bij
interactiedesign gaat het om
interactie met de omgeving.
Tieben: “Denk aan een navigatiesysteem 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 aanwezigen kunnen het uitproberen. 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 symposium./

.

Voor meer informatie en inschrijven, zie
www.flirtingwiththefuture.com.

Ruimte voor reflectie
op oude Dommelbrug

Bouwkundestudent Lars Bouwman heeft de eerste prijs gewonnen bij
de CHEOPS-ontwerpwedstrijd Project B. De jury vond zijn ontwerp
STAY de beste nieuwe bestemming van de oude brug over de Dommel,
de oude toegang tot de universiteit. Universiteitssecretaris en jury voorzitter ir. Harry Roumen kondigde aan dat het College van Bestuur
het ontwerp zal proberen te realiseren. Het ontwerp STAY van
Bouwman was volgens de jury uniek voor de locatie en paste het beste
in het nieuwbouwplan van de universiteit, Campus 2020. In het
ontwerp wordt de brug omgevormd tot de vloer van een gebouw dat
open is aan de zijkanten, die uitkijken op de Dommel. De zesdejaars
architectuur reageerde verrast: “Ik had niet verwacht dat ik zou
winnen, want ik vond alle ontwerpen heel goed. Ik heb de plek zelf als
leidraad genomen en heb me ook laten inspireren door het concept
Togu-na. Dat zijn bijzondere plekken waar de dorpsoudsten van het
Dogon-volk nadenken over het leven en de gang van zaken in het dorp.
Vaak is het een rots met een weids uitzicht.”
Overigens is de gemeente van plan een fietspad aan te leggen over
de brug. Dit staat in het onlangs gelanceerde Actieplan Fiets van de
gemeente. Hoe en of dit strookt met het winnende plan is onduidelijk.
Roumen: “Voor zover ik weet is de TU/e eigenaar van de grond, dus
daar hebben wij ook iets over te zeggen.”

TU/e evacueert duizend
mensen bij calamiteitenoefening
De TU/e heeft zo’n duizend vrijwilligers -studenten en medewerkers- nodig
voor een grote calamiteitenoefening in oktober. De groep wordt tijdens de
oefening geëvacueerd; de bedoeling is dat zo’n vierhonderd van hen ook
een nacht doorbrengen op opvanglocaties buiten de campus.
De leiding over de calamiteitenoefening is in handen van het ministerie van
Defensie, dat de universiteit heeft uitgenodigd deel te nemen. De TU/e kan
hierbij haar eigen oefendoelen bepalen, zegt ing. Mirjam Jahnke, hoofd
BedrijfsHulpVerlening van de TU/e. Bij de oefening zijn ook de gemeente,
de Eindhovense brandweer en de geneeskundige hulpverlening betrokken.
Wat de fictieve aanleiding tot de evacuatie gaat zijn, is nog niet bekend.
Het script zal in elk geval gebaseerd zijn op een voorafgaande dreiging,
vertelt Jahnke: “Dit betekent dat een paar dagen een voorwaarschuwing
wordt afgegeven, waarop onze calamiteitenteams en die van de gemeente
zich al moeten beraden hoe ze op de dreiging gaan reageren.”
De totale oefening bestrijkt vier dagen, van donderdag 8 tot en met zondag
11 oktober. De honderden vrijwilligers komen pas op zaterdag in actie, na
het gemeentelijk besluit tot grootschalige ontruiming van het TU/eterrein.
Tijdens de oefening wordt, behalve de grootschalige evacuatie en alles
daaromheen, onder meer ook de rol van verschillende TU/e-diensten
geoefend. Volgens Jahnke worden verschillende processen onder de loep
genomen, zoals de registratie van studenten en medewerkers en de
communicatie vanuit de universiteit naar onder anderen slachtoffers, hun
familieleden en de media.

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 tvprogramma 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

Foto: Bart van Overbeeke

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 zonnepanelen moeten de mensen
mee kunnen nemen als ze rondtrekken.” Stan is tevreden nu hij
hoort dat er zelfs oprolbare zonnepanelen 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 begeleiding 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 startconstructie 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 wigwamconstructie 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!/

.
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Ultrakoude elektronenflitsjes
Elektronenmicroscoop/
Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Met de TITAN beschikt de
TU/e-faculteit Scheikundige
Technologie over misschien
wel de beste elektronenmicroscoop ter wereld voor
het bestuderen van bevroren
samples. Maar om de
dynamiek van moleculen te
kunnen vastleggen, heb je
heel andere elektronenbronnen nodig. De
Roemeense promovendus
Gabriel Taban maakte
daarom als eerste ter wereld
een gepulste elektronenbundel uit een ultrakoud gas.
Dinsdag 7 april promoveerde
hij aan de faculteit
Technische Natuurkunde.
Promovendus Gabriel Taban.

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 geïntegreerd: de aimabele Roemeen spreekt
vloeiend Nederlands, geeft roeitraining
op de Amstel in zijn woonplaats Amsterdam, en wil niet meer uit Nederland weg.
“Hier kan ik me als professional en als
mens beter ontwikkelen dan in Roemenië”, 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 afspelen, zoals het vouwproces van eiwitten.”

Alzheimer
Eiwitten spelen een belangrijke rol bij allerlei 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 aandoening, wil je kunnen zien hoe de eiwitvouwing 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 fotograferen: het is goed te doen om iets te
fotograferen wat stilstaat, zoals een

Betere beelden voor 3D-tv en 3D-video
Dat we met onze ogen diepte kunnen
onderscheiden, vinden we vanzelfsprekend. Dat dit principe helemaal niet
zo eenvoudig is, blijkt wel als je dit
natuurlijke proces probeert na te
bootsen voor 3D-beelden. Elektrotechnicus 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 onderzoeksgroep ‘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 3Dtelevisie. “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 verschillende 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 herberekent 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 ‘diepteinformatie’. De witte beelden zijn ‘dichterbij’ 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 diepteschatting), de ‘compression’ (codering
van het videosignaal) en de ‘rendering’
(beeldreconstructie) van de diepte. Hij
concentreerde zich daarbij op de compression, ofwel dieptecompressie.
“We merkten dat er nog nauwelijks
onderzoek was gedaan naar dieptecompressie 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 verscherpen. “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 gebruikmaakte 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 3Dbeelden te zien met een (rood/groen)
gekleurd brilletje. Inmiddels zijn al televisies 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
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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 elektronenbundel -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 elektronen. Als je die kunt halveren, wordt de
helderheid van de bundel twee keer zo
groot.” Aangezien de temperatuur van
elektronen in standaard elektronenbundels 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 duizendste graad boven het absolute nulpunt
(-273 graden Celsius). Hij onttrok de elektronen 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 fotoionisatie wordt genoemd. Taban: “In
theorie maak je zo elektronen die ongeveer even koud zijn als de atomen. De

elektronen warmen echter nog wel een
paar graden op doordat ze zich herverdelen 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-ionisatie 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 ionisatie. “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 meetsysteem waarmee we dat nauwkeurig
kunnen meten.”
De Roemeen heeft besloten het onderzoek 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.”/

.

Vergeet de recessie, ga gamen. De video gamingindustrie is namelijk ‘booming’ en
wereldwijd al groter dan de filmindustrie.
Ook in Nederland vertegenwoordigen
gamingbedrijven een snel groeiende sector.
Hoog tijd om er eens onderzoek naar te doen,
vond Niek Karsmakers, student Innovation
Management. “Het is een heel turbulente
industrie, waarbinnen enkele grote partijen
als Nintendo, Sony en Microsoft domineren.
Ik wilde weten hoe relatief kleine bedrijven in
Nederland samenwerken om een blok te
vormen tegen de gevestigde orde.”
In Nederland houden 134 bedrijven zich bezig
met videogames. Veertig procent van de
bedrijven richt zich op de ontwikkeling van
‘serious games’: spelletjes met een educa tieve doelstelling. De bedrijven hebben
meestal enkele tientallen jonge medewerkers
in dienst en richten zich sterk op hun kern competentie. Aanvullende kennis en
bekwaamheden halen ze in huis door kort stondige, flexibele allianties aan te gaan met
andere bedrijven. Op grond van kwantitatieve
enquêtes en diepte-interviews bracht
Karsmakers deze samenwerkingsverbanden
in beeld.
“De gamingbedrijven werken vaak samen met
verschillende bedrijven buiten de gaming industrie, bijvoorbeeld telecombedrijven of
bedrijven uit de muziekindustrie”, vertelt de
juist afgestudeerde bedrijfskundig ingenieur.
“De samenwerking richt zich op kleine aspec ten en is flexibel. In de turbulente markt is
snel handelen cruciaal. Samenwerking komt
daarom vaak via via tot stand, zoals bij
sociale netwerken. Er is geen tijd om een
lange checklist af te werken om de juiste
partner te kiezen”, zegt Karsmakers.

De laatste jaren komen er nieuwe bedrijven
op die verschillende partijen aan elkaar
linken. Zij worden daarmee gameproducers.
“Dat is interessant, want hetzelfde is
gebeurd in de film- en de muziekindustrie.
De gamingindustrie, opgekomen in de jaren
negentig, kan veel leren van deze industrie ën.”
Omdat samenwerken essentieel is, is het
belangrijk om te investeren in vaardigheden
die de samenwerking tot een succes maken.
De aanstelling van een manager voor de
samenwerkingsverbanden kan bijvoorbeeld
nuttig zijn, of het opstellen van voorwaarden
waaraan de samenwerking moet voldoen.
“Op dat punt valt nog heel veel winst te halen
in deze sector”, vertelt Karsmakers.
“Gamingbedrijven hadden dat nog totaal niet
op poten.”
Het onderzoek van Karsmakers is uniek. “Het
was pionierswerk, niemand heeft hier eerder
onderzoek naar gedaan. De bedrijven zelf
waren erg geïnteresseerd in een overzicht
van wat zich afspeelt in de sector.”
Hoewel het werken bij een multinational hem
nu erg lokt, sluit Karsmakers een baan in de
gamingindustrie niet uit. “Ik zie dat er
behoefte is aan mensen met bedrijfskundige
kennis. Bovendien zijn de mensen die ik heb
gesproken superenthousiast. Ze houden echt
van hun product.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Milieuvriendelijke virusbatterij

Promovendus Yannick Morvan. Foto: Bart van Overbeeke

3D-beelden is nog altijd lastig. “Het blijft
een uitdagend onderzoeksonderwerp.
Verder moet de filmindustrie ook meewerken 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./

.

Amerikaanse onderzoekers hebben op basis van virussen een oplaadbare batterij ont wikkeld die net zo goed presteert als de standaard lithium-ion batterijen, maar veel
milieuvriendelijker is. De productie van de virusbatterij vereist namelijk geen intensieve
chemische processen en de bestanddelen zijn biologisch afbreekbaar. Chemici van het
Massachusetts Institute of Technology (MIT) pasten een bestaand virus, M13, genetisch
zo aan dat het zichzelf bedekt met kobaltoxide en goud, waardoor het fungeert als de
negatieve elektrode van de batterij. Voor de positieve elektrode -die goed stroom moet
kunnen geleiden- lieten ze hetzelfde virus ijzerfosfaat-ionen verzamelen en zich ver volgens vastzetten op een sterk geleidend netwerk van koolstof nanobuisjes. Het
resultaat kan zich meten met commercieel verkrijgbare oplaadbare batterijen. Dat is
echter niet voldoende om het concept op korte termijn op de markt te brengen. Prof.dr.
Angela Belcher, die het onderzoek leidde, denkt dat het milieuvoordeel niet opweegt
tegen de ontwikkelingskosten nodig om de virusbatterij op grote schaal te kunnen
produceren.
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rienden? 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 ondersteuning biedt aan mensen met uiteenlopende 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

V

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

Thuis(loos) a

Dakloze Henri.

De beveiliging
Onder de brug bij het Studentensport centrum, de parkeergarage onder Kennis poort, achter het Auditorium, in de cara vans op de werf: het zijn geliefde
slaapplekken voor zwervers, weet team leider Hay Becks van de BedrijfsHulp Verlening van de TU/e.
Verschillende instanties in de stad bieden
nachtopvang, maar genoeg slaapplaatsen
zijn er volgens TU/e-beveiliger Becks niet.
Daarom trekt onder meer Kennispoort al
gauw drie, vier keer per week logés, die
wat warmte vinden op het ventilatie rooster van de parkeerkelder. Onder de
brug bij het Studentensportcentrum sliep
een tijdje een zwerver tussen de ratten:
“Hij voerde ze blijkbaar en in ruil daarvoor
hielden zij ‘m warm.”
De zwerversproblematiek op de campus
blijkt een lastige kwestie. “Beveiligers
worden regelmatig aangesproken op het
feit dat er zwervers zitten en dat we daar
iets aan moeten doen. Ook al veroorzaken
ze geen overlast, veel mensen geeft het
toch een beetje een unheimisch gevoel.”
Feit is echter dat daklozen op het
openbare TU/e-terrein mogen verblijven,
tenzij ze rotzooi maken, voorbijgangers
lastigvallen of bijvoorbeeld een straf
hebben openstaan, legt Becks uit.
Negen van de tien keer kan de universiteit
er echter weinig mee, soms tot onbegrip
en ongenoegen van collega’s, weet de
teamleider. “Via onze camera’s zien we
regelmatig agenten die zwervers aan spreken - waarna ze weer weggaan, terwijl
het groepje daklozen er nog zit. Veel
beveiligers hebben daardoor het gevoel
dat het toch geen zin heeft om elke keer de
politie te bellen. Terwijl het POV-team (zie
kader over de politie, red.) ons daar wel
nadrukkelijk om vraagt om de situatie

goed in kaart te kunnen brengen.” Een
goede zaak, vindt Becks: “Aan mij de taak
om alle collega’s daarin op één lijn te
krijgen.”
Om het onderlinge begrip te bevorderen
en elkaar te informeren, heeft de
BedrijfsHulpVerlening de laatste maanden
regelmatig overleg met twee andere
belangrijke partijen als het gaat om
zwervers op het universiteitsterrein: het
genoemde POV-team van de politie en
Novadic-Kentron, netwerk voor versla vingszorg. Becks zocht vorig jaar contact
met dit instituut, nadat de beveiliging
merkte dat steeds meer daklozen het
terrein weten te vinden, vaak met de
nodige dubieuze ‘versnaperingen’ op zak.
“Bij de politie hebben we wel eens een
cursus gehad over de uiterlijke kenmerken
van het gebruik van verschillende soorten
drugs en zo, maar er komt op dat gebied
steeds wat nieuws bij. De mensen van
Novadic zeiden meteen: als jullie ergens
niet uitkomen, bel ons gerust.”
Overigens hangen op de campus bovenal
alcoholisten rond. Een alcoholverbod voor
het terrein ligt volgens Becks allerminst
voor de hand: “Daarmee pak je ook de stu denten, voor wie regelmatig iets wordt ge organiseerd op de campus. Gevolg is wel
dat we nu eigenlijk geen onderscheid
kunnen maken tussen bijvoorbeeld een
student die, met zijn vriendin, op een
bankje gezellig een biertje drinkt en de
zwerver met zijn blikje op het bankje
ernaast.” Maar overlast wordt hoe dan ook
niet geaccepteerd, benadrukt hij. “Er
wordt wel eens ergens gescheten,
gedronken of gespoten. Vooral het laatste
moeten we niet hebben; stel dat een kind
zo’n spuit vindt? Daar zijn we erg alert
op.”

De hulpverlener
Hulp bij kleine dingen, om het leven voor ver slaafde thuislozen toch zo aangenaam mogelijk te
maken. Zo omschrijven Peter Linke en Thijs Eradus
hun taak. De twee maken deel uit van het zo geheten outreachend veiligheidsteam van NovadicKentron, het Brabants instituut dat diverse vormen
van hulpverlening biedt aan mensen met uiteen lopende verslavingen.
Van huis uit zijn ze hulpverleners, maar in hun werk
komen ze pas met hun cliënten in contact als ze
overlast veroorzaken. Een subjectief begrip overi gens, benadrukt Eradus: “Wat de een als hinderlijk
ervaart, doet de ander misschien niks. Hoe dan
ook: als mensen ons ergens over bellen, nemen we
dat serieus.”
Het veiligheidsteam bezoekt dagelijks onder
andere winkeliers, ondernemers en organisaties
zoals de TU/e die last (kunnen) hebben van ver slaafden. Daarnaast zit Novadic regelmatig om de
tafel met andere partijen die met dezelfde proble matiek kampen, zoals de politie en de gemeente.
Het instituut heeft verschillende opvanglocaties in
de stad, waaronder de dagopvang aan de Kanaal dijk-Noord. Onder toezicht van een verpleeg -

kundige wordt hier onder meer methadon vers
en kunnen daklozen in speciale ruimtes hun (z
meegebrachte) drugs gebruiken. Ook is er een
grote huiskamer, zijn er regelmatig activiteite
kunnen cliënten er, tegen kostprijs, bijvoorbe
de was doen, douchen of iets te eten krijgen.
De dagopvang wordt dagelijks door gemiddel
zestig mensen bezocht. De alcoholisten kome
niet graag, zegt Eradus. “Ze mogen er niet dri
en worden sowieso niet graag geassocieerd m
drugsverslaafden.” De vaste kern drunkies in
stad bestaat volgens hem uit zo’n vijftig mens
die onder meer rondhangen op het TU/e-terre
dat sinds een paar maanden ook bij Novadic a
hotspot te boek staat. De medewerkers komen
uit zichzelf, maar vaak ook na meldingen vanu
beveiliging, die volgens Linke erg belangrijk z
“Als overlast niet wordt gemeld, ís die er ook
daar komt het wel op neer. Stel dat de problem
steeds groter wordt en de TU/e stapt op een
bepaald moment naar de gemeente voor maat
regelen, dan kunnen we bij wijze van spreken
laten zien wat dat onderschrijft.”
Bovendien wil ook Novadic, net als de politie,
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que van de Ven
n Overbeeke
e er vaak. Maar het gezelschap
el kan op sommige dagen ook
klozen in Eindhoven weten het
inden: voor een gezamenlijk
k ’s nachts, beschut tegen één
Wie zijn ze, wat brengt hen hier
en ze te maken?
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 netjes 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 gezelligheid, “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.

aan de TU/e

Maar bij mooi weer verdubbelt de consumptie 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 gekkenhuis.” 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 zakelijk 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 regelingen 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 maatschappij - 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 maatschappij’: “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 regelmatig bezoekt, geeft Erwin regelmatig 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 werkgelegenheid 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 verkeerde pad en verloor hij baan, flat, vrouw
en kind. “Ik had nogal veel verplichte vakanties”, zegt hij, doelend op herhaaldelijke verblijven op het politiebureau en
in de gevangenis, vooral wegens vechtpartijen.
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 bijeengeraapt 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.”/

.

Dakloze Erwin.

De politie
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groep zwervers in de stad zo goed mogelijk in beeld
hebben én houden. Eradus: “Als we hun vaste
looproutes en rituelen een beetje kennen, kunnen
we het bijvoorbeeld ook snel constateren als er
eentje uit beeld is.”
Hun cliënten weten omgekeerd wat ze aan het team
hebben, stelt hij. De kans dat ze bijvoorbeeld in
een afkickkliniek komen en daarna met succes het
gewone leven weer oppakken, is overigens klein:
“Onze hulp zit ‘m in kleine dingetjes om het leven
voor hen toch zo aangenaam mogelijk te maken. Zo
letten we op zaken als hygiëne en zorgen we, als
iemand er bijvoorbeeld slecht bijloopt, voor een af spraak met hun case manager.” Want veel zwervers
zijn ook ergens anders al klant, aldus Eradus,
bijvoorbeeld bij de GGZ en stichting Neos.
De groeiende groep Polen in Eindhoven is daarbij
een lastig verhaal, volgens Linke: “Ze zorgen vaak
voor overlast, maar vallen feitelijk niet binnen onze
doelgroep. Ook andere instanties kunnen er weinig
mee, omdat je bijvoorbeeld moeilijk een hulpverle ningstraject kunt uitzetten voor een werkende
thuisloze die veelal nog in Polen verzekerd is. Daar
zal de gemeente iets op moeten verzinnen.”

Hulpverleners zijn ze niet, benadrukken
Jürgen Cornelis en Rick Wicherts. Maar
waar ze kunnen, proberen ze er voor
daklozen te zijn, bijvoorbeeld door ze te
verwijzen naar hulpverlening of andere
instanties: “We zijn niet alleen de boe mannen.” Cornelis en Wicherts zijn
projectleiders van het Project Overlast
Verslaafden van de politie (POV-team).
De groep drank- en drugsverslaafden,
dak- en thuislozen en prostituees,
waarop het POV zich richt, telt in Eind hoven zo’n duizend mensen. Het team
heeft jaarlijks met zo’n tweehonderd van
hen van doen. “Ongeveer 65 daarvan zien
we regelmatig”, aldus Cornelis. Het POVteam is alle dagen van het jaar, bijna de
klok rond, actief. De medewerkers, af komstig van de zeven Eindhovense
politieafdelingen, gaan in koppels de
straat op en houden vooral de circa 45
hotspots in de stad in het vizier.
Negentig procent daarvan is constant,
zoals het station, het Baekelandplein en
parkeergarages door de hele stad.

Het POV-team treedt vooral op bij over tredingen en incidenten en verricht jaar lijks zo’n tweehonderd aanhoudingen.
De meeste hebben te maken met drinken
op plaatsen waar een alcoholverbod
geldt, met openlijk drugsgebruik en het
rondhangen in bijvoorbeeld portieken en
parkeergarages. De overtreder wordt
veelal meegenomen naar het politie bureau, waar hij wordt verhoord en voor geleid aan de hulpofficier van justitie.
Doorgaans wordt de dakloze daarna, met
een proces-verbaal op zak, weer de straat
opgestuurd. Soms na drie kwartier, soms
na een paar dagen of weken, bijvoorbeeld
als nog een straf moest worden uitgezeten.
Verder fungeert het POV onder meer als
klankbord voor de gemeente bij het
bestrijden van overlast. “We houden de
zwerversproblematiek beheersbaar”, stelt
Cornelis, gevraagd naar de effecten. “Ik
vind het belangrijk dat inwoners van de
stad met een veilig gevoel over straat
gaan, zonder bij wijze van spreken over
de daklozen heen te moeten stappen.”

Het aantal overlastmeldingen vanuit
burgers loopt de laatste tijd terug, zegt
hij. Wel verschuiven de accenten in de
problematiek. Had het POV een paar jaar
terug meer te maken met drugsverslaaf den, nu zijn het vooral de zogenoemde
drunkies (alcoholverslaafden) die het
team bezighouden. De groeiende groep
cliënten vanuit het voormalig Oostblok,
voornamelijk Polen, draagt daar zeker
aan bij. Daarbij verschuift ook de groep
zwervers - letterlijk. Cornelis spreekt van
het waterbedeffect: “Als we hier duwen,
komt het elders weer omhoog.” Van dat
laatste ondervindt ook het TU/e-terrein
de gevolgen: sinds een paar maanden
staat de campus, een openbaar terrein,
op de lijst van hotspots waar het POVteam meermalen per week zijn gezicht
laat zien. “We zijn nog volop bezig de
groep zwervers daar in beeld te krijgen”,
aldus Cornelis. “Het is voor ons daarom
belangrijk dat de beveiliging alles aan
ons meldt, zodat we meer grip krijgen op
de situatie.”
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Bibliotheek en
informatievoorziening
Woordenboeken

De Van Dale woordenboeken (editie
2009) zijn als online bestand beschikbaar: Van Dale Online Professioneel. Dat
heeft verschillende voordelen: De verschillende 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 samenwerking 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-notebookgebruikers is de laptopinstallatie een
groot winstpunt. Na de eenmalige installatie -waarbij de woordenboeken in zijn
geheel op het notebook gekopieerd worden- kunnen de woordenboeken namelijk 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 advantages: The various languages can be combined in a single interface, option for
simultaneous search in various languages, the languages may be used integrally, 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 availability 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.

Mensen
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 promotoren zijn prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en
prof.dr.ir. M. Steinbuch.
Ir. B.J.B.M. Wolters verdedigt op woensdag 15 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 ‘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 donderdag 16 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 ‘Extremal combinatorics 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 properties-processing balance’. l’Abee promoveert 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 werkzaam 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.

Studentenleven
Eindhovense Studenten
Wushu Vereniging Qi Dao
Workshop taiji

Principes in de praktijk: Hoe pas je taijiprincipes effectief toe? Je leert het op 18
april in het sportcentrum.
Datum & tijd: Zaterdag 18 april, 10:3016:00 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

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 familiegenealogie, bekijken we jouw functie in je familie. 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 kennismakingsavond 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 MarieJantien Kreeft

Vacatures
Associate Professor (UHD) in
Combinatorial Optimization (V32.041),
Combinatorial Optimization (CO),
department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Vast dienstverband, 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 universiteiten 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).

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 familierelaties, 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

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

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

(Advertenties)

Dé carrièrebeurs voor hoogopgeleide vrouwen en
hoogopgeleid multicultureel talent (m/v).
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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 typically Dutch sport korfball to
the Chinese martial art of Xing
Yi Quan, from team sport
football to individual achievements 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 residence 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 nocturnal 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 international students, from China,
Germany, Poland and other
countries.” Paarhuis can recommend 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 membership fee and the necessary insurances 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 departing 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 contribute to the club and, if applicable, 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 practicing 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 instructor during course hours, so
that he can check whether you
have enough experience to be
granted a sticker without following 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 certificate.
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 Dommelvallei’, located near the SSC. You
can improve your level, whether
as a beginner or as an advanced
player.

Sports card

for sale for staff members and
students of TU/e, Fontys and
Design Academy. Officially registered 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./

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

Check out all the information on
https://venus.tue.nl/sci-cgi/index.opl.

.

Celebrities
There is a fair chance of bumping
into top sportsmen and women at
TU/e. To mention just a few
examples: The Department of
Architecture, Building and
Planning has the basketball player
Michiel van Steenbergen among
its students. He has won a place
within the Junior National
Basketball Team. Cross-country
racer Kobus Hereijgers and cross
specialist in athletics Maikel van
Eekelen study Mechanical
Engineering. When Ruben da Silva
Fernandes is not playing football

Photos: Bart van Overbeeke

with FC Den Bosch, he studies
Biomedical Engineering, as does
top swimmer Joeri Verlinden.
In 2000 Thêta rower Dirk Lippits
won a silver medal at the Olympic
Games in Sydney. At the time he
studied Chemical Engineering and
Chemistry at TU/e.
At present Architecture, Building
and Planning alumnus Vincent
Kortbeek, who joined the Turin
Olympics in his bobsleigh in 2006,
is trying to qualify with his team
for Vancouver 2010 or the Olympic
Winter Games in Russia 2014.

Great Dutch Student Championship
On a national level, Eindhoven scores well at
the GNSK. Last year it won the GNSK general
standing. The GNSK is a huge annual
student sports event, in which about twelve
hundred students compete for the coveted
title in teams from different universities.
This year the program features thirteen
branches of sport. The matches will be held
in Groningen on Friday 5 June and Saturday
6 June. Clubs can register until 23 April with

the Eindhoven Students Sports Federation
(ESSF) at the Sports Center.

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.

Student Sports Gala Eindhoven
Who were the best sportsman, sports woman and sports team students of TU/e
and Fontys in 2008? The winners will be
announced on Tuesday 14 April during a
festive gala in Bongo Beach hall at
Stratumseind in Eindhoven. Sports card
holders were allowed to vote until 6 April.
The night is open to everyone, preferably in

keeping with the Black&White dress code.
Since 2002 the ESSF has organized the
Students Sports Elections of Eindhoven.

The English Page is written by Norbine
Schalij and Ingrid Magilsen. They can be
reached at engcursor@tue.nl.
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Studentenwebsite Shift040
gaat zelfstandig verder

hift040 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 ruimtebeperking 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.

S

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 studenten korte nieuwsstukjes produceren.
“Wanneer je studenten een korte cursus
journalistiek geeft, kunnen ze die stukjes
prima schrijven. Daar heb je geen vierjarige opleiding journalistiek voor nodig.”
Verder is er ruimte voor foto’s van evenementen 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 verenigingen 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 studentenstad te zijn, moet je niet gaan discussiëren 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 studentenstad is, zonder het hardop te hoeven
roepen. Zo stap je over de ‘of’-discussie
heen.” De TU/e was het met deze redenering eens en steunde het initiatief
financieel. Overigens onder de voorwaarde dat de site niet alleen gericht is op
TU/e-studenten. Ook Fontys Eindhoven

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.

en Design Academy behoren tot de doelgroep, 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 vierhonderd 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 stappen ’s avonds in de trein of zitten op hun
kamer en hebben dus eigenlijk geen interesse in het studentenleven. TU/e-studenten 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 studentenleven 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 aansturen 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 werkzaamheden die Jongsma niet meer voor Cursor
kan doen. Er moest een nieuwe, duurzame organisatievorm voor de studentensite worden bedacht.
De keus is daarbij gevallen op verzelfstandiging 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 opgericht 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 organisatie. 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 functionaliteiten op de site moeten komen om studenten te trekken.”
“Met de potentiële jaarinkomsten, die
naar verwachting niet boven de vijftigduizend euro gaan komen, kun je ook
onmogelijk een site draaien, journalisten
vergoedingen geven en ook nog een professional aan de site laten werken.” De
gemeente Eindhoven en de TU/e financieren 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.”/

.

Wat heeft Shift040 studenten te bieden?
“Het is een uitzonderlijke klus voor een studentenbestuur”, stelt
hoofdredacteur van Shift040 Ivo Jongsma. “Er is in Nederland geen
stad waar een dergelijke ‘studentenstad online’-website is.
Studenten krijgen begeleiding op bijvoorbeeld het gebied van boek houding en journalistiek. Daarnaast is er natuurlijk de bedrijfs voering van een mediabedrijfje.” Het doel op langere termijn is dat
de site zichzelf kan bedruipen. Ga er maar aan staan.
Wat Shift040 nog meer te bieden heeft? “Je staat middenin het stu dentenleven. Dat doe je op een overkoepelend niveau, je krijgt dus
een groot netwerk. Je bent bezig met het opzetten van iets wat sterk

lijkt op een bedrijf en doet dit met middelen van iemand anders. Dat
zul je niet vaak meemaken. Je denkt na over functionaliteiten van de
site en over de strategie. Daarbij krijg je een bestuursbeurs, die
gehaald wordt uit de exploitatie van de stichting. Je hoeft bij ons niet
ingeschreven staan bij een studie, dat scheelt je dus bijna 1.600
euro collegegeld per jaar. De maandvergoeding is 260 euro.”
Wie interesse heeft gekregen: bel of mail Ivo Jongsma (0644420799, shift040@gmail.com) of Rudy Hover (06-50601521,
r.hover@student.tue.nl).
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Divinity door harmonieorkest Auletes

/Cabaretesk
natuurkundecollege

Goddelijke muziek in een duivels programma

Nooit eerder werd de compositie Crazy Diamonds Shining
uitgevoerd door een harmonieorkest. Studentenorkest
Auletes durft dit aan in het
project Divinity: een muzikale
reis van de duistere onderwereld naar het hemelse paradijs. Met een harmonieorkest
van negentig muzikanten en
twee topsolisten zal in het
Auditorium van de TU/e op
zaterdagavond 18 april een
muzikaal spektakel plaatsvinden.
‘Goddelijke muziek in een
duivels programma’ is het
thema van het projectconcert
van Auletes, een ondervereniging 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 gelijknamige 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 commissieleden 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 uitgebreid van 45 naar 90 muzikanten.

Björk
In overleg met dirigent Jos
Schroevers ontstond een avondvullend 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 popwereld. 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 hoofdrol in Crazy Diamonds Shining.
De Britse componist Peter
Meechan heeft dit stuk, dat hij
oorspronkelijk voor symfonieorkest 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 uitgevoerd. 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 trombone. Op de vraag wat het mooiste 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.

.

Tijdens zijn natuurkundestudie
aan de universiteit van Gent
begon voor Lieven Scheire een
carrière als stand-up comedian en
televisiemaker. Scheire (1981) wil
de mensen enthousiast maken
voor natuurkundige principes en
prachtige theorieën. In dit college
neemt hij je mee naar de meest
opwindende kanten van de fysica.
De precieze werking van kern splitsing, de kwantummechanica
of de relativiteitstheorie; hij
maakt het allemaal even boeiend.
Scheire won in 2003 het
Groninger Studenten Cabaret
Festival met cabaretgroep
Neveneffecten, waarin ook zijn
neef Jonas Geirnaert zit.
In 2007 kwam er een boek van
Lieven Scheire uit: Lieven Scheire
in zijn element: fysica!. Ook met
dit boek wil hij mensen tonen ont roerend een formule kan zijn, hoe
elegant het universum of hoe
grappig een theorie.
Donderdag 16 april, 20.30 uur,
Gaslab.

/Foto-expo
over ‘Water’

Meer dan honderd foto’s over
water zijn vanaf dinsdag 21 april
te zien in de hal van het
Hoofdgebouw. Die dag wordt om
16.00 uur de fototentoonstelling
‘Water’ geopend. De meer dan
honderd foto’s van achttien inter nationale fotografen, te zien tot
en met 29 mei, vertellen een
veelheid van verhalen over water.
Water dat essentieel is voor al het
leven op aarde en dus ook voor de
mens.
Schoon drinkwater, veilige
kusten, industriële productie en
vruchtbare landbouw, dat alles
vereist technische beheersing
van water. Vaak zijn al deze
vormen van watermanagement
niet duurzaam opgezet.

Debuterend duo wint
voorronde Nootuitgang
Secret Satellite heeft de
Eindhovense voorronde van
Nootuitgang 2009 gewonnen.
De jury van de muzikale singersongwriterstrijd 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 professionals 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 gitarist. “We maken geen makkelijke singer-songwriter-doorhobbelde-gitaar-muziek. Om
mezelf uit te dagen, heb ik mijn
gitaar bijvoorbeeld helemaal
ontstemd. Mede daardoor krijg

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

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

Foto: Roman Signer

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

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 uitnodiging optreden tijdens een
festival in Breda./

.

Op talloze plaatsen stoomt
vervuild water vrij weg, wat leidt
tot onherstelbare schade aan
ecosystemen. Daarnaast zijn op
andere plekken watervoorraden
uitgeput en is de grond compleet
verdord. Zo zijn er intrigerende
foto’s te zien van Benoit Aquin
van een uitgedroogd en door stof stormen geteisterd Chinees
binnenland. Elders worden
mensen weer geteisterd door
krachtige orkanen en een stijgen de zeespiegel. Maar water kan
ook een bron van inspiratie en
genot zijn, in al zijn verschij ningsvormen. Zelfs vervuilde
meren en smeltende ijskappen
kunnen mooi zijn, al is dat een
huiveringwekkende schoonheid.
De expositie is tot stand gekomen
in samenwerking met Studium
Generale, Prix Pricet 2008, het
International Center for Sustain able Excellence en Stichting City dynamiek. Op 30 april, 1, 4, 5 en
21 mei is de expositie gesloten.
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Zwemvierdaagse tijdens
sportkaartvrije week
Agenda
Elke week in Cursor:
de agenda van studenten website Shift040.
Kijk voor meer info op
www.shift040.nl.
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

Studenten en medewerkers
kunnen deze week zonder
sportkaart terecht in het
Studentensportcentrum. Een
goed moment om het zwem men eens onder de aandacht te
brengen, vond de Eindhovense
studenten waterpolo- en zwem vereniging Nayade. Van
maandag 6 april tot en met
donderdag 9 april hield Nayade
een zwemvierdaagse.
Commissievoorzitster Cynthia
Knook vertelt: “We hadden
eerder dit jaar een dag met de
Koninklijke Nederlandse
Zwembond. Daar kwamen we
op het idee voor de vierdaagse.”
Deelnemers konden kiezen
tussen de afstanden van 500,
1000 of 1500 meter. “Maandag avond bleek dat verschillende
zwemmers na 500 meter zagen
dat ze nog wel een paar baantjes
meer konden trekken. Veel
deelnemers zijn uiteindelijk
toch voor de 1000 of 1500 meter
gegaan. We hebben veel posi tieve reacties gehad, zoals ‘we
wisten niet dat het hier zo
gezellig is’.”
Studenten en medewerkers
kunnen deze week ook met veel andere
sporten kennismaken- van atletiek tot zaal voetbal en van pilates tot capoeira. De sport -

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

kaartvrije week duurt nog tot en met vrijdag
10 april.
Foto: Bart van Overbeeke

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
Werktuigbouwkunde, één student Bouwkunde 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 enthousiaste 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 tienduizend 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
studentenstad’.”
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 (afhankelijk van de wind) en
Amsterdam aan. In totaal
doen 525 studenten op 22
schepen mee./

.

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 Nederlandse ‘piloten’ tijdens
het wereldkampioenschap 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 kraanvogel, “zo’n ding dat
Chinezen al duizenden
jaren vouwen.” Van een
knap staaltje luchtballet
was vervolgens allerminst
sprake, maar aerodynamisch bleek het beestje
wél, met een strakke verticale vlucht richting vloer.
Van der Pols originaliteit
werd echter beloond; afgelopen weekend mocht de
wiskundestudent
meedoen aan de landelijke
finale in Leiden. Met verschillende vouwkunstwerken, ontstaan na een lange

nacht experimentele origami, 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 finalevlucht 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 begeleidende
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 horizontale vlucht met een

Jorn van der Pol met zijn WK-ticket.
Foto: Jarno Schurgers

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

.

En hoe is het in Baton Rouge?

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.

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 Engineering van Louisiana
State University (LSU).
Mijn project bestaat uit
het onderzoek naar size
effects in nano-indentation (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 materiaal.
Ik woon hier in een groot
en veel te duur studentencomplex vol met Amerikaanse 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 ontnuchterende spelletjes geleerd zoals
‘Beerpong’ (gespeeld met
de befaamde rode plastic
bekers) en ‘Flipcup’, verplichte nummers op de
feestjes hier.
LSU is een grote universiteit met ongeveer dertigduizend 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 basketbal erg vet en heb dan ook
de meeste thuiswedstrijden van de Tigers bij-

gewoond.
Baton Rouge zelf is een
ietwat saaie stad, maar
met een uurtje ben je in
New Orleans. Een supermooie 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 vooroordelen; ja Amerikanen zijn
dik, vooral hier in het
zuiden. Maar ze zijn
vooral ook superaardig. Ik
heb hier echt veel geweldige mensen leren
kennen en na mijn
afscheidsparty was ik echt
bedroefd dat het er voor

Rick Peters (in het gele T-shirt)

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 studiegenoot Maarten het
nachtleven onveilig te

maken. Ik sluit af in het
altijd zonnige Miami!
Geaux Tigers!
Rick Peters, student
Werktuigbouwkunde
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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 nauwelijks nog om activiteiten 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 Vooruitgang.
Doel van de bijeenkomst is
nieuwe leden en bestuursleden werven. Tijdens de
Intro in augustus staan ze
bovendien op de sportmarkt. 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 afgesproken,
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 overigens wel de bedoeling om
daar weer mee te beginnen. Verder willen we
opnieuw op buitenlandse
duikvakantie, speciale cursussen 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 opleiding zijn bij het SSC./

.

Mail voor meer informatie naar
bestuur@esdvblub.nl.

Icehawks tweede op NSK ijshockey
De Eindhovense ijshockeyvereniging 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, opgedeeld 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.” Amsterdam en Utrecht waren wat
Peters betreft de concurrenten 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 tekenden 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.” /

.

Thêta bereidt zich voor

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

De 126ste editie van universiteitsroeiwedstrijd
Varsity wordt 12 april in
Houten verroeid. De Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta gaat de
competitie tegen andere
roeiverenigingen aan
met veertig studenten uit
eigen gelederen.
Thêta stuurt dit jaar drie
‘eerstejaarswedstrijdploegen’ - studenten die
voor het eerste jaar wedstrijden roeien. Verder zijn
er twee eerstejaars competitieploegen en twee ouderejaars wedstrijdploegen.
Bij de oudejaarsploegen is
ook de Oude vier ondergebracht, als vanouds het
koningsnummer op de
Varsity. Stuurman Marc
Hummelink (Biomedische
Technologie) en de roeiers
Alex van der Gaag (Scheikundige Technologie), Freek
van Lier (Bouwkunde),
Heins Wellen (alumnus

Werktuigbouwkunde) en
Arjan Kuipers (Fontysstudent) 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. Thêtavoorzitter 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 wedstrijden en kijken daarna wel
verder. Ze zijn het jaar goed
begonnen en draaien mee
in de top drie van het eerstejaarsklassement. “/

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Martijn Rooijakkers (tweedejaars Technische Bedrijfskunde) en Daphne Dales (derdejaars Bouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

Joeri Verlinden is 21 jaar en
komt oorspronkelijk uit
Melick. Hij is derdejaars
student Biomedische
Technologie, maar
studeren staat bij hem niet
op de eerste plaats. Hij
heeft namelijk een grote
passie: wedstrijdzwem men. Vorig jaar mocht hij
nét niet naar Olympische
Spelen; hij kwam 0,15
seconde te kort. Hij heeft
dat dit seizoen ruim schoots goedgemaakt: hij
is de eerste Nederlandse
man die onder de 51 secon den zwom op de 100m vlin derslag en hij stond in de
finale van de 100m vlinder slag bij de EK korte baan.
Zijn must-have-item is zijn
MacBook. Verder moet hij
altijd Ice Tea en Brinta in
huis hebben.

Dit lijkt net een gewone
huiskamer, zegt Martijn
meteen. De kamer is erg
netjes, zelfs het bureau is
opgeruimd en geordend.
Waarschijnlijk heeft hij wat
met het merk Apple, want hij
heeft een computer en een
iPod. Wat verder opvalt, zijn
de Chinese tekens op de
muur. Er is niets typisch
mannelijks of vrouwelijks te
zien in de kamer, maar
vanwege de inrichting denkt
Martijn dat het een jongen is.
Hij weet ook zeker dat deze
student Industrial Design
studeert. De kamer is inge richt met oog voor design.
Ook hangen er artistieke
schilderijen en in het rek bij

het bureau zitten knipsels en
tekeningen. Het is een
eerstejaars student, omdat
er weinig boeken staan. Aan
de twee mascottes te zien, is
deze persoon een fanatiek
zwemmer. Dat beeldje zou
een trofee kunnen zijn die hij
daarmee gewonnen heeft. Hij
houdt verder erg van films en
muziek, gezien de vele films.
Zijn must-have-item is een
iPod. Hij houdt van muziek
en heeft die daarom altijd bij
zich. Verder moet hij altijd de
oplader voor zijn iPod in huis
hebben.
Daphne ziet meteen dat dit
de kamer van een jongen is,
onder meer vanwege het etui

op het bureau, want dat is
jongensachtig. Verder vindt
ze dat de kamer een strakke,
lege, maar toch wat chao tische inrichting heeft. Aan
de boeken is te zien dat dit
een student Scheikundige
Technologie is, maar het zou
ook een student Biomedi sche Technologie kunnen
zijn. Het is in ieder geval een
ouderejaars student, wat te
zien is aan de nieuwe
computer; zijn oude TU/elaptop heeft het vast al
begeven. Zijn grootste
hobby zal wel sporten zijn,
gezien de sporttas. Daphne
herkent het logo van de
KNZB, dus dat betekent dat
hij aan watersport doet. Aan

de twee knuffels op de
andere foto is te zien, dat het
hier gaat om een wedstrijd zwemmer. Daarnaast zal
deze student geïnteresseerd
zijn in de oosterse cultuur,
vanwege de schilderingen op
de muur. Zijn must-haveitem zal een bidon zijn voor
tijdens de trainingen. Ook
zal hij altijd z’n iPod bij zich
moeten hebben, want die
staat wel erg opvallend op
het bureau. Verder heeft hij
altijd sportdrankjes en ont bijtspullen in huis, vanwege
de drukke dagen vol sport en
studie.

Volg je hart, kies voor
techniek!
Volg je hart! Nee, geen
reclame voor een nieuw
merk boter, maar de
nieuwe slogan die
scholieren moet overhalen
voor techniek te kiezen.
Een vreemde slogan mijn
inziens. Waar de gemid delde Culturele Antro pologie-student waar schijnlijk zeer
gecharmeerd is van deze
slagzin zie ik het nog niet
zo aanslaan bij toe komstige lichtingen
elektrotechnici. Zover ik
weet, worden zaken als
ratio en analytisch
vermogen hoog gewaar deerd op de technische
universiteit. Motto’s als
‘Je verstand is om keuzes
te begrijpen, niet om ze te
maken’ werden vroeger
niet gebruikt als onder bouwing om voor de TU/e
te kiezen. Nu worden
brieven met vergelijkbare
boodschap naar scho lieren thuis gestuurd.
Tijden veranderen
blijkbaar… Dan maar even
op de site kijken
(www.Technietofwel.nl)
wat de boodschap nou
echt is. Van de voorpagina
word ik niet echt blij:
‘Eindhovens elektronica
concern zoekt innovatieve
medewerkers per medio
2014’. ‘Na de crisis kon ik
als techneut overal aan de
slag’. Welke boodschap
probeert men mij mee te
geven? Als je nú afstu deert heb je even pech?
Techneuten zijn echt
gewild, maar wel alleen
als het goed gaat? Niet
echt een aantrekkelijke
keuze, of je nou je hart of
je verstand volgt.
Techniek is niet iets voor
na de crisis, maar iets van
nu. Techniek kun je ook nu
kiezen op basis van de
feiten. Klein onderaan op
Technietofwel.nl (waarom
dit geen headline is,
ontgaat me volledig):
momenteel 17.000 open staande vacatures in de
technische sector. Mijn
suggestie aan de makers
van deze campagne?
Gebruik je verstand, en
plaats de focus waar hij
voor technici hoort, de
inhoud. Mijn advies aan
alle scholieren die de
campagne meekrijgen:
volg je verstand en kies
voor techniek, je hart zal
zeggen dat het klopt!
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

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

Wiebe Strick / 24 / vijfdejaars
Bouwkunde
Wanneer:
sinds begin maart
Wat:
zelfbewerkte foto
Waarom:
“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.’”

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

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 buitenland 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 component 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 wetenschappelijk 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!’

