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U-raad oneens met aanpak CTT:

“Uniek talenaanbod
CTT behouden”
De universiteitsraad wil dat
het College van Bestuur zijn
beslissing om sterk te snoeien
in de talencursussen van het
Centrum voor Communicatie,
Taal en Techniek (CTT) heroverweegt. Het CvB wil dat het CTT
alleen nog Engels en Nederlands aanbiedt en ziet het als
de eigen verantwoordelijkheid
van de student als hij of zij nog
een andere taal wil leren.
In de U-raadsvergadering van
maandag 20 april werden de
wijzigingen die per 1 september
worden doorgevoerd bij het CTT
uitvoerig bediscussieerd. Met de
beslissing dat het CTT een onderdeel wordt van het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU), had geen van de fracties
een probleem. Maar voor de
rigoureuze beperking van het
cursusaanbod tot enkel nog de
talen Engels en Nederlands, was
geen begrip. Op dit moment
wordt ook Frans, Duits, Spaans,
Italiaans en Russisch aangeboden. Collegelid mr. Jo van
Ham verdedigde de beslissing
van het CvB door erop te wijzen
dat de voertaal in de wetenschappelijke wereld Engels is en dat het
daarom logisch is om die taal wél
aan te bieden. Volgens Van Ham
is het aan de student zelf om te
beslissen of hij of zij een andere
taal dan Engels wil leren, en zijn
er voldoende instellingen in en
rondom Eindhoven waar men
dat kan doen.
Stefan Wouters, fractielid van
studentengroepering PF, somde
mede namens de andere fracties
een reeks argumenten op om het
brede aanbod wél te handhaven.
Zo zou het bijdragen aan de voorbereiding op werken in een internationale setting, stimuleert het
de student om een vollediger

ingenieur te worden, hebben de
cursussen een uniek technisch
karaker dat bij andere aanbieders
ontbreekt, en is alleen kennis van
het Engels te beperkt om het in
elke internationale omgeving te
kunnen redden.
Ook vroeg de raad zich af hoe
deze beslissing te rijmen valt met
de ambitie van de TU/e om een
universiteit te willen worden met
een sterke internationale uitstraling. Van Ham bleef bij zijn
standpunt dat de student een
eigen verantwoordelijkheid heeft
bij de keuze voor een andere taal.
Daarnaast ontkende hij dat het
kostenbesparende effect dat deze
maatregel met zich meebrengt,
een belangrijke rol gespeeld
heeft.

Reorganisatie
Gisteren, 22 april, is de kwestie
ook
besproken
bij
het
InstellingsGebonden
Overleg
(IGO), waarbinnen het CvB
overlegt met de vakbonden.
Volgens ing. Martin van Gessel,
woordvoerder van de bonden,
beschouwen de bonden de overplaatsing van het CTT naar STU
vooralsnog als een reorganisatie.
Van Gessel: “Want in het verlengde van die overplaatsing
vindt een focussering van de
taken van de personeelsleden van
het CTT plaats. Je kunt op je
vingers uittellen wat dat betekent
voor de mensen die talen doceren
die straks niet meer worden aangeboden. De bonden willen dat er
een gewaarborgde zorgvuldigheid in acht wordt genomen ten
opzichte van het personeel.”
Deze week nog sturen de bonden
hierover een brief aan het
CvB./

.

M et ‘p v c -mode’
op de c atw a lk
Getooid met door touw aan elkaar geknoopte pvcbuizen liepen eerstejaars studenten Bouwkunde
donderdag 16 april als mannequins in het Eindhovense
gebouw De Fabriek. Tijdens het jaarlijks terugkerende
sPektakel werken eerstejaars met alternatieve mate rialen. Zo’n 250 studenten gaven van 14 tot en met 16
april invulling aan het thema Private Space.
Voor de activiteit was een hoop materiaal nodig. Lieke
Göritzlehner, student-assistent bij het P-atelier: “De
studenten werkten in groepjes van drie tot vier
personen. Ieder groepje kreeg vijftien meter aan pvcbuizen en honderdvijftig meter touw.”
De eerste dag waren er zo’n vijftig rietjes per persoon
om te oefenen. De eerste dag bestond vooral uit
lezingen, ontwerpen en het testen van materialen. Op
15 april werkten de studenten aan een plan van aanpak.
Op de laatste dag werden de creaties gemaakt en
geshowd in een heuse modeshow. “Ze hebben heel
originele dingen gemaakt”, vertelt Göritzlehner. “Het
winnende team had een soort tas gemaakt die om je
heen zit als je ’em omklapt.”
Vanwege het risico op slecht weer werd er niet buiten
op de TU/e gewerkt, maar was de activiteit verplaatst
naar De Fabriek in de Baarsstraat.
Foto’s: Rien Meulman

TU/e-onderzoekers hebben zelfassemblage onder controle
Onderzoekers van Scheikundige
Technologie zijn erin geslaagd
de zelfassemblage van guanosine, één van de bouwstenen
van ons DNA, tot in detail te
controleren. Hiermee komen de
onderzoekers, onder leiding
van prof.dr. Bert Meijer, een
stap dichterbij de bouw van
kunstmatige supramoleculaire
structuren. Hun onderzoeksresultaten werden op zondag
19 april gepubliceerd op de site
van Nature Chemistry.

Zelfassemblage, waarbij moleculen uit zichzelf bepaalde
structuren vormen, is door de
natuur in hoge mate geperfectioneerd: ook in ons lichaam
voeren talloze nanomachientjes
de hun toebedeelde taken uit,
zoals het transporteren van
stoffen door lichaamscellen.
Onderzoekers
proberen
op
kunstmatige wijze vergelijkbare
moleculaire machines creëren,
die de weg vrij kunnen maken
voor massaproductie van nano-

materialen, nanogeneesmiddelen en nano-elektronica.
De
Eindhovense
onderzoekers,die samenwerkten met
twee onderzoekers van de
Universiteit Utrecht, maakten
gebruik van de elektrische
Coulombkracht tussen positief
en negatief geladen ionen om de
guanosinemoleculen (de letter
‘G’ van het genetische alfabet) bij
elkaar te brengen. De moleculen
verzamelden zich rondom een
positief geladen kaliumion, waar

ze bindingen met elkaar aangaan
en een zogeheten G-quadruplex
(bestaande uit vier moleculen)
vormen. Deze quadruplexen
klonteren op hun beurt weer
samen - afhankelijk van de aard
van de vloeistof waarin ze zich
bevinden, zo toonden de
TU/e’ers aan. “Door de Coulombinteracties tussen de negatieve
ionen en de kaliumionen in onze
oplossing
te
beïnvloeden,
kunnen we het precieze aantal
moleculen in het complex con-

troleren”, vertelt dr. Albert
Schenning, die bij het onderzoek
betrokken was. Ze kunnen
precies bepalen hoeveel van de
guanosinemoleculen samen een
complex vormen. “Zo maken we
op bestelling complexen met wel
24 guanosinemoleculen. Dat is
nog niet eerder vertoond”, zegt
Schenning. De verwachting is dat
deze methode nieuwe deuren
opent voor het reguleren van zelfassemblerende structuren./

.
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Tim Righart
“Ik wil zoveel mogelijk genieten van mijn studententijd”
Tekst: Han Konings
Foto: Bart van Overbeeke
Van de mooiste tijd van je
leven moet je zoveel mogelijk
genieten, vindt Tim Righart,
student Technische
Natuurkunde. Sinds
september 2003 heeft hij
daarom zowel binnen als naast
zijn studie allerlei dingen
gedaan, maar zijn bachelordiploma heeft hij nog niet op
zak. Morgen, vrijdag 24 april,
vertrekt hij voor tien dagen
naar Shanghai met zijn
accordeonorkest.

Wanneer Tim Righart in de
Eindhovense binnenstad een
straatmuzikant voorbij loopt die
wat simpele melodieën speelt op
een accordeon, moet hij de
aandrang onderdrukken om die
persoon zijn instrument af te
pakken en eens te laten zien hoe
het eigenlijk moet. Sinds 2000
maakt hij deel uit van het

Veghelse accordeongezelschap
Torkest, dat volgende week
optredens verzorgt in en om
Shanghai. “Mijn vader speelde
ook accordeon, maar toch heb
ik het niet met de paplepel ingegoten gekregen”, vertelt Tim.
“Eigenlijk wilden mijn ouders
dat ik me vooral op piano zou
richten, want dat instrument
stond al in de huiskamer. Maar
ik was direct gefascineerd door
alle knoppen die aan een accordeon zitten, en dan voornamelijk door de registers, waarmee
je de toonsoort volledig kunt
wijzigen.”
Als instrument wordt de accordeon onderschat, vindt hij,
“want het spelen erop lijkt
simpel, maar het is veel complexer dan je denkt. In Rusland,
waar we ook op tournee zijn
geweest, is de accordeon zeer
populair. Als je die Russen ziet
spelen, denk je: ‘oh dat speel ik
zo wel even na’, maar dan kom je
erachter waarom ze acht à negen
uur per dag repeteren.”

Overigens heeft hij onlangs als
pianist auditie gedaan bij
Bigband Studentproof, het jazzorkest van de TU/e. “Het lijkt me
fantastisch om in zo’n band te
mogen spelen, al zal ik daar wel
hard voor moeten studeren.”
Het is echter niet alleen de
muziek die eraan heeft bijgedragen dat hij na bijna zes jaar
zijn bachelordiploma nog niet
op zak heeft. De planning is nu
om het na de zomervakantie te
halen, wanneer hij allerlei
andere dingetjes heeft afgerond.
“Een eeuwige student ben ik
zeker niet, al moet ik toegeven
dat ik vaak tijd stop in de verkeerde dingen. Soms heb ik
daarbij nog de mazzel dat ik er
studiepunten mee verdien”, zegt
hij lachend. Na het behalen van
zijn propedeuse maakte hij met
zichzelf de afspraak meer te
gaan genieten van zijn studietijd. “Toen ik mijn P na ongeveer
een jaar binnen had, vroeg ik me
af hoe het nu eigenlijk zat met
het studentenleven waarop ik
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me zo verheugd had. Ik wilde
niet dat ik me achteraf teleurgesteld zou moeten afvragen of
dat nu die befaamde studententijd geweest was. Ik nam het
besluit om driekwart van mijn
tijd te besteden aan de studie en
het resterende kwart aan het
studentenleven. Met dat kwart
ben ik wellicht wat doorgeschoten, maar ook door allerlei wijzigingen in het curriculum heb ik
vertraging opgelopen.”
Op dit moment is hij onder
meer bezig met het afronden
van een onderzoek over hoe
geluidsoverlast bij Airport
Eindhoven automatisch te registreren zou zijn. “Het is een opdracht die nog dateert uit de tijd
dat ik actief was bij de Fysicawinkel. Voor elke geconstateerde
geluidsovertreding heeft het
buurtschap Welschap recht op
financiële compensatie. Alleen
is het ondoenlijk om iemand de
hele dag te laten staan meten bij
het vliegveld. Door met verschillende microfoons te werken, is

het mogelijk om de precieze
bron van de overlast vast te
stellen. Als je dan ook kunt
aantonen dat daar op dat
moment een vliegtuig gevlogen
heeft, kun je die compensatie
claimen.”
Twee jaar geleden is hij van start
gegaan met zijn eigen bedrijfje.
“In opdracht schrijf ik embedded software. Dat loopt uitstekend en ik vind het ook een
stuk uitdagender dan het
schrijven van een rapport voor
de Fysicawinkel. Als ik zelf maar
weet dat iets werkt, hoef ik dat
niet meer helemaal te verantwoorden op papier.” Is het dan
niet beter om na de bachelor
gewoon aan het werk te gaan?
“Nee, ik ga zeker verder met
deze studie, al weet ik op dit
moment nog niet precies in
welke richting. De sfeer in de
groep waar ik terecht kom, zal
daarbij zeker een hele belangrijke rol spelen.”/

.

De week van/Jan-Willem
Jan-Willem Heinen is student Technische
Bedrijfskunde. Hij deed mee aan de studentenzeilrace ‘Race of the Classics’.
Maandag: Eindelijk varen we uit! Half 12
trossen los en koersen richting showstart.
Tijdens het zeilen drinken we geen
alcohol, maar een klein glaasje champagne
kan wel. Daarna richting zee, maar helaas:
teveel mist dus we keren terug richting
Rotterdam. Gelukkig heeft de organisatie
in alle haast een knallend feestje neergezet
dat doorgaat tot de kleine uurtjes. Feestje
één - nu al gaaf!
Dinsdag: Nu gaat het toch echt gebeuren!
Oostende halen we niet meer dus er wordt
direct koers gezet naar Engeland. Zon, zee
en wind. De rest van de dag blijft redelijk
rustig. Naast mijn eigen late shift pak ik
een deel van de ‘graveyard shift’ mee die
tot 4 uur ‘s nachts duurt. De zee wordt wat
ruiger en de eerste ‘braakjes’ worden her
en der overboord gegooid.

Woensdag: Ik word wakker om 9.30 uur
van een jankende boegschroef en een
doffe beat ergens buiten de boot.
Engeland! We zijn al aan het aanleggen en
de boot waar we tegen aanleggen, heeft de
tap al vanaf 8.00 uur openstaan. Zonder
ontbijt een fijne ochtendborrel met team
Amsterdam VU, heerlijk! Om 16.00 uur is
iedereen uitgeblust en kunnen de nette
kleren aan voor een borrel in de Royal
Temple Yacht club. Na een pizza kunnen
we er weer helemaal tegenaan - daarna een
knalfeest!
Donderdag: We zetten koers richting
IJmuiden, maar de wind zit niet mee. Uit
verveling beginnen alle teams slechte
grappen over de marifoon te maken.
Team Leiden heeft blijkbaar een walvis
aangevaren…
Vrijdag: IJmuiden komt in zicht. We zijn
één van de laatste boten die aankomt. De
organisatie heeft een bandje opgetrom-

meld dus de beats
zijn er weer.
Zodra de band
ophoudt,
gooien wij de
muziek aan en
opeens staan
er tig andere
teams op onze
boot! Weer een
goed feestje.
Zaterdag: We varen uit voor een sprintrak
voor IJmuiden. Eindelijk flinke golven!
Rondvliegende theekoppen door de
deining - we zeilen weer.
Zondag: Bijgekomen van een late borrel
varen we Amsterdam in. Het laatste feestje
en: we krijgen als team de prestigieuze
Race Achievement Award uitgereikt! Tot
laat doorgaan en dan: stoptreintje
Eindhoven…
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53ste Dies TU/e in het
teken van polymeren
De TU/e viert vrijdag 24 april
haar 53ste dies natalis in de
Paterskerk. Het overkoepelend
thema is ‘polymeren’, een van
de speerpunten van het
Eindhovense onderzoek.
Tijdens de academische zitting
reikt universiteitshoogleraar
prof.dr. Bert Meijer een eredoctoraat uit aan de Amerikaanse
hoogleraar prof.dr. Samuel
Stupp.
Voorafgaand aan de diesviering
spreekt Stupp op het ‘Honorary
Doctorate Symposium’, dat
wordt gehouden ter ere van zijn
bezoek aan de TU/e. Stupp,
directeur van het Institute for
BioNanotechnology in Medicine
in Chicago, geeft om 11.00 uur
een lezing getiteld ‘Materials
with supramolecular complexity:
potential impact on humans’.
De voordracht van Stupp wordt
voorafgegaan door een drietal
lezingen door veelbelovende
jonge TU/e’ers die zich net als
Stupp bezighouden met onderzoek
naar
biomaterialen:
dr. Anita Driessen-Mol (BMT),
dr. Kees Storm (TN, ICMS) en dr.
Patricia Dankers (BMT, ICMS).
Het symposium is bedoeld om
studenten en medewerkers
kennis te laten maken met het
onderzoek van de nieuwe eredoctor en een beeld te geven van

het werk dat aan de TU/e wordt
verricht op het gebied van biomaterialen.

Diesviering
De diesviering in de Paterskerk
begint om 15.15 uur. De bijeenkomst wordt geopend door
CvB-voorzitter
Amandus
Lundqvist. Voorafgaand aan de
uitreiking van het eredoctoraat
aan Stupp, geven TU/e-hoogleraren prof.dr. Han Meijer en
prof.dr. René Janssen middels
een lezing het publiek een kijkje
in hun onderzoekskeuken.
Meijer spreekt over polymers@
tue en Janssen over plastic zonnecellen. Tevens spreekt DSMbestuursvoorzitter
Feike
Sijbesma over de bijdrage van
DSM’s producten aan wereldwijde vraagstukken als klimaatverandering, bevolkingsgroei en
globalisering.
Om 17.00 uur wordt de dag wordt
afgesloten met een receptie in
hotel Sofitel Cocagne./

.

‘Honorary Doctorate Symposium’,
vrijdag 24 april vanaf 9.00 uur in AUD 5,
vrije toegang.
Meer informatie over de dies natalis
2009 is te vinden op
http://tinyurl.com/TUE-dies2009, aanmelden is verplicht. De diesviering is
live te volgen via City tv.

Cursor op woensdag

Cursor 29 verschijnt volgende week niet op donderdag, maar
een dag eerder, op woensdag 29 april.
Dit in verband met Koninginnedag op 30 april.
Cursor 30 verschijnt vervolgens op donderdag 14 mei. Op 7 mei
komt er geen Cursor uit vanwege Bevrijdingsdag.

Countdown to campus
Druk-druk-druk hebben we het
vaak - hoewel het volgens Theo
Maassen nogal meevalt als we
blijkbaar de tijd hebben om dat
drie keer te zeggen. Maar feit
is: wachten, daar houden we
niet zo van. En dus racen we
nog vlug even door rood om
onszelf weer twee minuutjes te
besparen. De eerste wachttijdvoorspeller in Eindhoven, bij
het voetgangersverkeerslicht
op de looproute tussen station
en TU/e-campus, moet daaraan
een einde maken.
Wachten op die ene geniale ingeving, een telefoontje, op de
ware, het einde van het reclameblok, in de rij voor de supermarktkassa, op die eeuwig vertraagde trein of de uitslag van een
medisch onderzoek… Hoewel
veel er tegenwoordig op gericht
lijkt ons het wachten zoveel
mogelijk te besparen of op zijn
minst aangenamer te maken,
wachten we nog altijd heel wat af.
Zo’n een derde van ons bestaan
zelfs, wordt wel gezegd - maar
echt onderzocht is dit nooit.
Zolang onze trein maar netjes
doorrijdt, we lekker uit het raam
kunnen staren en niet onverwachts middenin een weiland
stoppen, vinden we het wachten
nog wel oké. Dergelijke inge-

plande wachttijd wordt redelijk
geaccepteerd en dat is precies wat
met wachttijdvoorspellende verkeerslichten wordt beoogd.
Eindhoven neemt morgenmiddag, vrijdag 24 april, de
eerste in gebruik. In andere
steden in binnen- en buitenland
is al gebleken dat voetgangers en
fietsers bij verkeerslichten met
een
dergelijke
countdown
minder vaak het rode licht
negeren.
Volgens woordvoerder Peter
Termeer van de gemeente
Eindhoven is gekozen voor de
oversteekplaats
aan
de
Dorgelolaan omdat dit, vooral in
de ochtendspits, een enorm druk
punt is. “Het 18 Septemberplein
ligt eigenlijk nog meer voor de
hand, maar het verkeersregelsysteem daar is zo complex, dat
op de stoplichten daar geen
countdown kan worden toegepast.”
De wachttijdvoorspeller werd in
Eindhoven
geopperd
door
inwoner Cees van Bladel, die met
zijn idee in 2006 de Veilige
Stadsprijs won. De stad wil
komend jaar op meer plaatsen
wachttijdvoorspellers gaan inzetten, onder andere op de
kruising van de Boschdijk en de
Marathonloop./

.

TU/e-medewerkers testen hun gezondheid
Voor sommige deelnemers was
het even slikken, maar voor de
meesten kwam de uitslag niet
als een totale verrassing. Zo’n
120 TU/e’ers van 45 jaar en
ouder lieten dinsdag 21 april
hun gezondheid testen bij het
Studentensportcentrum. Het
was de tweede editie van de
Gezondheidsdag.
“Goh, ik ben blij dat ze niet
gezeurd hebben dat ik moet
stoppen met roken. Mijn longcapaciteit was hartstikke goed,
dat had ik niet verwacht. Ook de
andere resultaten zijn prima.”
Voor
TU/e-medewerkster
Marlies Brangers was het best
even spannend hoe het met haar
gezondheid was gesteld. Het viel
alleszins mee. “Ik ben nu 56 jaar
oud en heb zoiets nog nooit
gedaan. Je gaat ook niet zomaar
naar de huisarts om je eens na te
laten kijken. Dit was een mooie
gelegenheid.”
Ook Theo van de Loo, labmedewerker bij Bouwkunde, wilde
zijn gezondheid eens onder de

Naast de healthcheck konden de 45+’ers aan een workshop Tai Chi meedoen.
Foto: Bart van Overbeeke

loep nemen. “Deze check is uitgebreider dan verwacht. Ik dacht
van tevoren dat ik een redelijke
conditie had en dat is hier
bevestigd. Ik tennis en fiets
geregeld naar het werk. De
mindere puntjes komen er ook
uit. Maar ik leef gezond en als je
het helemaal goed wil doen, moet

je ook nooit drinken. En helemaal stoppen, doe ik toch niet.”
Bij de deelnemers werd in een
healthcheck onder meer gekeken
naar het gewicht, het vetpercentage, het cholesterolgehalte en de
bloeddruk. Op de fiets of de
loopband konden de 45+’ers hun
conditie laten testen. /

.

Kernfusie-expert Lopes Cardozo fulltime naar TU/e
Prof.dr. Niek Lopes Cardozo, nu
nog parttime hoogleraar aan de
TU/e en hoofd van de afdeling
Fusiefysica van het FOMInstituut voor Plasmafysica
Rijnhuizen, wordt per 1 mei
voltijd hoogleraar aan TU/e.
Op een nieuwe fusie-leerstoel
gaat hij een ambitieus onderzoeks- en onderwijsprogramma opzetten. Ook komt er een
speciale kernfusie-masteropleiding.
De TU/e heeft de nieuwe
leerstoel ingesteld naar aanleiding van de start van het internationale ITER-project. Die
installatie
gaat
500
MW
vermogen
opwekken
uit
kernfusie, tien keer meer dan
nodig is om de reactor te

bedrijven. Kernfusie is de energiebron van de zon en sterren:
lichte atoomkernen smelten
samen tot zwaardere en maken
enorme hoeveelheden energie
vrij.
Speerpunt van Lopes Cardozo is
het ontwikkelen van een gespecialiseerde masteropleiding op
het gebied van kernfusie. In
samenwerking met buitenlandse
opleidingscentra en met FOMRijnhuizen, het Nederlandse
onderzoekscentrum voor fusieenergie, wil hij de TU/e een
belangrijk knooppunt maken in
het nieuwe, door hem geïnitieerde Europese netwerk voor
fusie-educatie, FUSENET.
Naast onderwijs is onderzoek een
belangrijk doel van de hoogleraar. Het onderzoek aan de uni-

versiteit zal aansluiten bij het bestaande Nederlandse fusie-onderzoek. Ook hier is intensieve
samenwerking
met
andere
groepen belangrijk: binnen de
TU/e, maar ook met onderzoeksgroepen buiten de universiteit
zoals
FOM-Rijnhuizen,
de
partners in de 3TU-federatie en
de grote centra voor fusieonderzoek in Europa. Belangrijke onderwerpen van onderzoek: het gedrag van alfadeeltjes
in een ‘burning plasma’ en
methoden om dit te beïnvloeden,
en de interactie van het plasma
met de wand van de reactor. In
het onderzoek en het onderwijs
zullen zowel de technologie als
de
natuurkunde
belangrijk
zijn./

.
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Delta - TU Delft

Robothuwelijk onvermijdelijk

Prof.mr.dr. Jan Smits, hoogleraar Recht en Techniek

“Stop criminaliseren van
downloadende muziekliefhebber”
Een Zweedse rechter veroordeelde vorige week enkele
betrokkenen bij Pirate Bay, een zoekmachine met verwijzingen naar muziek en films waarop auteursrecht
rust. Een overwinning voor de platenmaatschappijen,
maar individuele muziekliefhebbers gaan ondertussen rustig door met downloaden. Is het systeem
om auteursrechten te beschermen wellicht aan
herziening toe?
“Het zijn de laatste strubbelingen van de platenmaatschappijen. Ze maken zich nu heel groot en dik, maar
zitten toch in de laatste fase van hun manier van
bedrijfsvoeren”, zegt prof.mr.dr. Jan Smits, hoogleraar
Recht en Techniek bij TU/e-faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences, over de rechtzaak.
Smits houdt zich al jarenlang bezig met auteursrechten
en is betrokken bij Villamusicrights.nl, een website voor
muziekauteurs en de gebruikers van hun muziekwerken.
“Het auteursrecht is een absoluut recht: wat iemand
maakt, mag niet zomaar door een ander worden gejat.
Daar is bijna iedereen het wel over eens. Alleen is er
bovenop dat recht van de auteur in de loop der jaren een
hele kolom gebouwd aan partijen die tussen de auteurs
en hun rechten gaan zitten, zoals platenmaatschappijen
en incasso-organisaties als
Buma/Stemra. Zij verdienen geld met
die auteursrechten, maar hebben zich
uit de markt geprijsd. Nu het zo
goedkoop is om te kopiëren via internet, wordt dat nog duidelijker.
De meeste auteurs verdienen nauwelijks aan het systeem. Van de zeventienduizend artiesten die geld betalen voor
hun lidmaatschap bij Buma/Stemra,
zien zestienduizend daar vrijwel niets
van terug. Alleen de allerberoemdsten
hebben er baat bij, hoewel zelfs de
Rolling Stones nauwelijks verdienen
aan hun cd’s, maar vooral aan hun
concerten.
Er gebeuren nu interessante dingen.
Beroemde artiesten als Craig David en
Robbie Williams zijn in opstand

gekomen en hebben de Featured Artist Coalition
opgericht. Ze willen hun rechten terug. Daarnaast is er
een opensource-beweging op het gebied van cultuur aan
het ontstaan. Een auteur geeft bijvoorbeeld een licentie
af waarbij iedereen de muziek gratis kan gebruiken, mits
de auteursnaam wordt vermeld.
Ik ben zelf al jaren betrokken bij de oprichting van
VillaMusicRights. Het principe daarvan is dat auteurs
internet gebruiken om hun auteursrecht zelf te regelen.
Het voordeel van dit systeem is dat privégebruikers niet
hoeven te betalen voor het downloaden van de muziek,
maar wel degenen die hieraan zouden verdienen, zoals
radiostations.
De auteur hoeft geen inschrijfkosten te betalen en krijgt
na een week zijn geld al. Dat duurt bij Buma/Stemra
soms drie jaar. Bij Buma/Stemra sta je als auteur bovendien het vermenigvuldigingsrecht af, terwijl wij ons met
zulke zaken niet bemoeien.
Het downloaden van muziek door particuliere gebruikers willen we uit de criminele sfeer halen. Het is toch
absurd dat jongeren als mijn veertienjarige zoon door
partijen als Sony worden gecriminaliseerd?
Villamusicrights gaat weer terug naar de oorspronkelijke
betekenis van het auteursrecht.”/

Tekst: Enith Vlooswijk.

.

Rond het jaar 2050 zijn (seksuele) relaties tussen mensen
en robots gemeengoed. Dat verwacht dr. David Levy, die
over dit onderwerp een lezing gaf in Delft. Gegeven het
onbetrouwbare sociale gedrag van mensen en onze liefde
voor technologie -en de huidige populariteit van opblaas poppen in bepaalde segmenten van de samenleving- is
het slechts een kwestie van tijd voordat ‘sexbots’ populair
zijn als min of meer serieuze partner. Volgens Levy
kunnen de meeste eigenschappen die maken dat mensen
verliefd worden op een ander al in robots worden gesi muleerd. Bovendien kun je een robot naar wens aan passen qua uiterlijk, muzieksmaak en karakter en zijn ze
betrouwbaarder dan mensen. Levy verwacht daarom dat
sexbots een groot commercieel succes zullen worden,
vooral onder de veertig procent van de mannen die moeite
hebben een geschikte partner te vinden. Kosten: aanvan kelijk zo’n tienduizend euro, maar zoals alle elektronica
zal die prijs snel dalen, denkt Levy.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Certificaat voor activisme
bij Twentse bul
Studenten die in het bestuur of een grote commissie van
een UT-vereniging hebben gezeten, kunnen bij de uit reiking van hun diploma een apart activismecertificaat
krijgen. Dit voorstel van de overkoepelende Twentse
studentenbond is volgens UT Nieuws door het college van
bestuur overgenomen. Er komt een pilot van een jaar met
een budget van tienduizend euro. Alleen studenten die
minimaal een jaar actief zijn geweest in een functie van
minimaal dertig uur per week komen in aanmerking. Ook
moeten ze binnen drie maanden een verslag inleveren
waarin ze beschrijven wat ze hebben geleerd tijdens hun
bestuursjaar. De activisme-erkenning komt bovenop de
financiële vergoeding die veel verenigingsbestuurders
ontvangen.

Ad Valvas - Vrije Universiteit

Drie masters en een paard

Prof.mr.dr. Jan Smits. Foto: Bart van Overbeeke
(Advertentie)

In plaats van de
sportschool.
TNT Post zoekt zaterdagbestellers die een paar uur
post willen sorteren en bezorgen. Het gaat om
verantwoordelijk werk in je eigen omgeving. Kunnen
je spierballen wel een oppepper gebruiken? Ga naar
www.postbezorger.nl en reageer snel.

Word TNT Post Zaterdagbesteller. Iedereen kijkt naar je uit.

In Ad Valvas een interview met Gwen Wildeboer (26), die
binnenkort haar derde mastertitel hoopt te verwerven.
Wildeboer legt uit dat ze kunstmatige intelligentie ging
studeren, maar daarnaast belangstelling had voor crimi nologie, een master waarvoor ze eerst psychologie moest
studeren. Omdat ze vond dat ze te weinig juridische
kennis bezat, besloot ze vervolgens rechten erbij te gaan
doen. Toch hield ze nog tijd over voor andere dingen: “Ik
ben twee maanden op Bonaire geweest en zag mijn
vrienden regelmatig. En ik had altijd bijbaantjes,
gemiddeld zestien uur per week. Eerst in een verzorgings tehuis, en later bij een advocatenkantoor. Ik heb ook nog
een paard, dat kost ook veel tijd.” Het advies voor multi studenten: ga zo min mogelijk naar college en zoek goed
uit welke vrijstellingen je hebt. En -wellicht overbodigneem er geen normale baan naast…

Folia - Universiteit van Amsterdam

Zestiende Zwagerman
Folia blikt met UvA-alumnus Joost Zwagerman terug op
diens doorbraakroman Gimmick!, waarin hij de hoofd stedelijke kunstenaarsscene van het eind van de jaren
tachtig beschrijft. Hij vertelt dat hij het boek in de
avonduren schreef, terwijl hij overdag zijn colleges
Nederlands bezocht. Gimmick! schreef hij op lichtgroene
velletjes A4 die hij cadeau had gekregen, naar eigen
zeggen omdat hij geen geld had om fatsoenlijk papier te
kopen. Op de vraag hoe er in de ‘scene’ tegen hem aan gekeken werd, antwoordt Zwagerman: “Ze vonden me een
watje. Ik ging als eerste naar huis en deed nooit echt mee
met de drugs. Soms een beetje, maar heel weinig. Ik werd
in die tijd ‘een zestiende Zwagerman’ genoemd. Waar
doorsnee gebruikers een lijntje nemen, had ik voldoende
aan een zestiende lijntje.”
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ID-coach ontwerper
van ‘Manhattan Vijfje’

Nieuwe BMT-hoogleraar wil ziektes
bij de wortel aanpakken
Ziektes zou je eigenlijk bij de
wortel moeten aanpakken: bij
de interacties tussen eiwitten
onderling, die niet goed
werken. Dit zegt TU/e-hoogleraar Chemische Biologie
prof.dr.ir. Luc Brunsveld, die
vrijdag 17 april zijn intreerede
‘Van molecuul tot cel’ hield. Hij
wil zo meer te weten komen
over ziektes als borst- en prostaatkanker.
Ons lichaam bevat duizenden
verschillende soorten eiwitten.
Hoe die in elkaar zitten, is
meestal wel bekend. Minder
bekend is echter hoe deze
complexe moleculen op elkaar
inwerken. Toch is dat van levens-

belang, want de meeste ziektes
worden veroorzaakt doordat
processen, waarbij eiwitten
betrokken zijn, niet goed werken.
Brunsveld (1975) onderzoekt dan
ook hoe eiwitten precies op
elkaar inwerken. “Het idee is dat
je, waar het fout gaat, de interacties in de toekomst ook kunt
sturen en zo ziektes bij de wortel
kunt aanpakken”, aldus de jonge
hoogleraar in zijn intreerede.
“De meeste bestaande medicijnen werken weliswaar ook op
eiwitten in, alleen weten we vaak
niet precies hoe. Daarnaast
worden sommige ziektes na een
tijdje resistent tegen medicijnen.
Door meer echt begrip van eiwiteiwit-interacties, hopen we dit

slim te kunnen omzeilen.”
Brunsveld gaat zijn onderzoek
bijvoorbeeld richten op een groep
van 48 verschillende eiwitten in
de kernen van cellen, de zogeheten kernreceptoren. Deze
bepalen hoe een cel zich verder
ontwikkelt: goed of fout. Zo
speelt het oestrogeen receptoreiwit bijvoorbeeld een rol bij het
ontwikkelen van de vrouwelijke
geslachtskenmerken, maar ook
bij borstkanker. Een ander eiwit
hangt samen met de mannelijke
geslachtskenmerken,
maar
speelt ook een rol bij prostaatkanker. “Ontdekken waarom
deze ziektes ontstaan, is voor mij
een belangrijke drijfveer”, aldus
Brunsveld./

.

TU/e’ers ontmoeten Nobelprijswinnaars
Twee jonge onderzoekers van
de TU/e mogen eind juni een
week naar Lindau aan de
Bodensee, om daar twintig
recente Nobelprijswinnaars in
de chemie te ontmoeten. Het
gaat om ir. Maartje Bastings,
promovenda bij Molecular
Science and Technology en
dr. Evgeny Pidko, postdoc in de
groep Molecular Heterogeneous Catalysis.
Samen met acht andere talentvolle onderzoekers vormen de
twee TU/e’ers de Nederlandse
delegatie. In totaal zijn ruim vijfhonderd chemici uit meer dan

vijftig landen uitgenodigd.
De Nobelprijswinnaars geven in
het Duitse Lindau lezingen en
daarnaast worden kleine groepsdiscussies gehouden. Doel is de
overdracht van kennis tussen
generaties wetenschappers en
het versterken van de internationale netwerken van de uitgenodigde jonge onderzoekers.
Maartje Bastings, die eerder een
toptalentbeurs kreeg om haar
eigen promotieonderzoek te
financieren, werd door de KNAW
genomineerd. “Toen heb ik uitgezocht wat het precies inhield,
en het zag erg leuk uit. Het is een
mooie gelegenheid om mijn

netwerk uit te breiden.” Ze
besloot een profiel met CV op te
sturen naar de organiserende
Raad
voor
de
Lindau
Ontmoetingsdagen, waarna ze
definitief werd uitgenodigd.
Bastings
zegt
graag
de
Nobelprijswinnaars van afgelopen jaar te willen ontmoeten,
die de prijs kregen voor de ontdekking van een fluorescent eiwit
dat ook in haar lab veel wordt
gebruikt. “Er komen wel heel veel
mensen, dus ik hoop dat er gelegenheid is om de Nobelprijswinnaars persoonlijk te
spreken.” /

.

TU/e geïnteresseerd in De Ontdekfabriek
De TU/e en de Stichting
Techniekpromotie zijn zeker
geïnteresseerd in De Ontdekfabriek, het beoogde centrum
op Strijp-S waar kinderen spelenderwijs kunnen leren over
techniek, design en innovatie.
Ze wachten echter op de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek voordat ze
concrete toezeggingen over
bijdragen doen, zegt Jelle de
Jong, directeur van de stichting.
Tijdens
het
STRP-festival
bouwden honderden middelbare
scholieren aan de ‘openingsmachine’ voor De Ontdekfabriek: een kinetische lijn geïnspireerd op de film ‘Der Lauf der
Dinge’. De TU/e-faculteit Technische Natuurkunde leverde
stikstof (en begeleiders daarbij)
voor dit voorproefje van het
beoogde centrum, met behulp
waarvan de kettingreactie met
een soort ontploffing kon worden
afgesloten.
De Ontdekfabriek, een centrum
van zo’n 3.500 vierkante meter,
zou eind 2010 moeten openen op
Strijp-S. Projectleiders zijn De
Uitvinders en de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij, die
zich inmiddels gesteund zien
door onder andere de gemeente
en diverse onderwijsinstellingen. De initiatiefnemers
vinden het vreemd dat uitgerekend deze techniekregio geen
science centre heeft waar
kinderen interactief aan de slag
kunnen met natuurkundige

Een klein object, maar met een
groot bereik en een grote
impact: een muntstuk. En als
de Amerikaanse president
Obama dan ook nog eens een
door jou ontworpen exemplaar
in handen krijgt, “dan is dat
natuurlijk fantastisch”, zegt
Ronald van Tienhoven. De
beeldend kunstenaar, als
coach verbonden aan de TU/efaculteit Industrial Design,
ontwierp het ‘Manhattan Vijfje’
dat deze maand op de markt
kwam.
Met de speciale munt, waarvan
premier Balkenende onlangs het
eerste exemplaar sloeg, gedenkt
Nederland de ontdekking van het
huidige New York, vierhonderd
jaar geleden. Op de twee zijden
van de munt
zijn, met
behulp
van
microscopische
lasertechniek,
twee
gedetailleerde
driedimensionale plattegronden
gegraveerd. Voor de afbeelding
van het Manhattan van vier
eeuwen terug werkte Van
Tienhoven onder andere met historische kaarten van The Wildlife
Conservation Society; voor de
plattegrond van het huidige
eiland baseerde de kunstenaar
zich onder meer op satellietbeelden van Google Earth.
Ground Zero, verdiept verwerkt
in de munt, is niet alleen
voelbaar, maar zelfs met het blote

oog zichtbaar.
Van Tienhoven werkt één dag in
de week als coach bij ID. Als kunstenaar en ontwerper houdt hij
zich onder meer bezig met films,
landschapsprojecten en kunstopdrachten in de publieke ruimte.
Het Manhattan Vijfje, waarvoor
het ministerie van Financiën in
het najaar van 2008 tien ontwerpers en kunstenaars uitnodigde een ontwerp te maken,
is zijn eerste munt. Een
voorrecht, stelt hij, en een grote
uitdaging, onder meer vanwege
de specifieke randvoorwaarden
die aan een wettig betaalmiddel
worden gesteld.
Van de circulatieversie van de
munt (voor vijf euro te koop bij
het postkantoor) zijn 350.000
stuks geslagen, evenals 25.000
zilveren
en
6.500 gouden
verzamelexemplaren.
Ook
Amerika’s
president
Obama heeft
dankzij
Balkenende
een
exemplaar in huis, in een
speciaal kistje gemaakt van hout
dat (evenals de band tussen
Nederland en Amerika) vierhonderd jaar oud is. Volgens Van
Tienhoven onderstreept het de
grote symbolische waarde en
kracht van de munt nog maar
eens: “Het is een bijzonder teken
van vriendschap tussen twee
landen en een mooi concentraat
van je geschiedenis. Daar ben ik
heel trots op.”/

Rechtgezet

.

Het team Project Overlast Verslaafden van de politie houdt in
Eindhoven jaarlijks zo’n twaalfhonderd drank- en drugsverslaafden,
daklozen en prostituees aan. In het artikel ‘Thuis(loos) aan de TU/e’
in Cursor 27 werd abusievelijk melding gemaakt van slechts tweehonderd aanhoudingen per jaar.

(Advertentie)

Middelbare scholieren bouwen op Strijp-S de ‘openingsmachine’ van De
Ontdekfabriek. Foto: Bart van Overbeeke

fenomenen, zegt Chris Voets van
De Uitvinders.
De initiatiefnemers zijn in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek dat eerdaags wordt afgerond. Daaruit moet blijken
welke investeringen nodig zijn
om het plan te realiseren. Onder
andere met de TU/e en de
Stichting Techniekpromotie zijn
al verkennende gesprekken
gevoerd om te kijken hoe deze
zouden kunnen bijdragen aan
onder meer activiteiten of aan de
beoogde werkplaats voor professionals in het centrum. Jonge
bezoekers zouden hier kunnen
volgen hoe bijvoorbeeld TU/estudenten iets bouwen en hen
daarover vragen kunnen stellen.
“Van iemand die maar een paar
jaar ouder is, nemen scholieren

eerder iets aan dan van een oude
professor in een labjas”, denkt
Voets.
Volgens Jelle de Jong willen zijn
Stichting Techniekpromotie en
de TU/e eerst het haalbaarheidsonderzoek afwachten alvorens
toezeggingen over hun eventuele
aandeel te doen. “We staan er
positief tegenover, willen graag
meedenken, maar willen eerst
iets meer weten over hoe het er in
grote lijnen uit moet gaan zien.”
Over financiële bijdragen vanuit
de universiteit en de stichting is
volgens De Jong nog niet gesproken: “Het is ook maar de vraag of
daarvan sprake gaat zijn.
Misschien kunnen we vooral bijdragen aan activiteiten of met de
inzet van studenten.”/

.
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De cursor die je kunt voelen
volgens mij kunnen die animaties veel
beter, fysieker en tastbaarder. Ik vergelijk
het altijd met schilderijen voor en na de
Renaissance. Daarvóór waren figuren
meer symbolen, schematisch weergegeven in een plat vlak. Geen mensen
van vlees en bloed. In de Renaissance ontstonden schildertechnieken en -trucjes
als perspectief, schaduwwerking en
werden schilderijen echter, realistischer,
een soort fotorealisme. Mijn vraag was:
kun je een computerinterface verbeteren
met dit soort visuele technieken?”

Coherent geheel

Power cursor /Gerard Verhoogt
Foto/Rien Meulman
Voor Koert van Mensvoort is een monitor vooral een statisch
ding met tweedimensionale beelden. Het houdt hem al een
kleine tien jaar bezig hoe hij dat kan verbeteren. Zijn
oplossing: de power cursor. Geef je op je huidige computersysteem het commando ‘delete C-schijf’, dan verschijnt een
schermpje met de vraag ‘Are you sure?’. De power cursor gaat
vanzelf naar het vakje met ‘No’ in het scherm; je moet moeite
doen om ‘Yes’ aan te klikken. Van Mensvoort hoopt op
woensdag 29 april te promoveren op zijn proefschrift ‘What
you see is what you feel’ waarin hij zijn nieuwe systeem
beschrijft en een toolkit voor ontwerpers heeft gemaakt.

an Mensvoort heeft al langer een
fascinatie voor de relatie media en
de realiteit. Als beeldend kunstenaar maakte hij de documentaire ‘Het bos
ruikt naar shampoo’: een meisje uit de
stad vindt dat het bos naar shampoo ruikt
omdat er een dennengeur hangt. Van
Mensvoort kan ook gefascineerd kijken
naar kinderen of volwassenen die helemaal opgaan in een pc of beeldscherm,
ondanks het tweedimensionale beeld.
Van Mensvoort: “De pc is pas gemeengoed geworden toen Apple, en later
Windows, een grafische interface ging
gebruiken. Voordien konden alleen DOSexperts een computer bedienen, door die
visuele input werd het gemakkelijk voor
niet-deskundigen. Maar het blijft plat en

V

Voor het atheneum had hij eigenlijk geen
tijd, druk als hij was met het maken van
computergames. Daar was hij redelijk
succesvol mee, van sommige spelen
verkocht Van Mensvoort op vijftienjarige
leeftijd meer dan duizend exemplaren.
Via de havo en de propedeuse hts informatica kwam hij zijn oude klasgenoten
van het atheneum weer tegen aan de
TU/e, waar hij Informatica studeerde.
Het ging hem gemakkelijk af, maar
promoveren wilde hij niet: “Ik wilde geen
aio en daarmee het ‘vriendje’ van de prof
worden. Omdat ik het creatieve miste
tijdens mijn studie informatica aan de
TU/e, ging ik daarnaast naar de kunstacademie in Utrecht en het Sandberg
instituut (de masteropleiding van de
Rietveld Academie, red.). Ik heb ook nog
een studie filosofie gevolgd, maar ben
daarin niet afgestudeerd, hoewel die
studie me wel veel beïnvloed heeft.”
Van Mensvoort wilde na zijn studie
Informatica wel research doen. Hij werd
parttime associate researcher bij het IPO,
het Center for User Interaction. Daarna
werd hij parttime assistant professor bij
Industrial Design, waar hij inmiddels
zo’n zes jaar werkt en waar kunst en
cultuur en design, techniek en filosofie
samenkomen.
Van Mensvoort: “Ik had niet verwacht dat
ik hier zo lang zou blijven. Op een
gegeven moment dacht ik ‘Ik zit al vijf
jaar aan de TU/e. Dan moet je het ook
goed doen, eigenlijk moet je promoveren.’ Ik had al veel losse researchopdrachten gedaan en daar publicaties
over geschreven, het werd nu tijd voor
een gedegen en coherent geheel.

Minuscule gebergtes naar wens
In de zoektocht naar goedkope en
flexibele methoden om heel kleine
structuren te maken voor computerchips, dvd’s en beeldschermen,
blaast de TU/e een stevig deuntje mee.
Met een geheel nieuwe techniek,
‘photoembossing’, denken de scheikundigen van de onderzoeksgroep SKT
(Scheikunde Kunststoffen Technologie)
een belangrijke stap te hebben gezet.
Ir. Ko Hermans wist de afgelopen vier
jaar de photoembossing-techniek aanzienlijk te verbeteren. Hij promoveert
woensdag 29 april op dit onderzoek.
Superkleine structuren spelen een
belangrijkere rol in het dagelijks leven
dan we vaak beseffen. Niet alleen talloze
toepassingen in micro-elektronica, maar
ook systemen voor dataopslag zoals cd’s
en dvd’s, of lcd-beeldschermen maken
gebruik van piepkleine oppervlaktereliëfs. “Er zijn twee conventionele
productiemethoden voor deze kleine
structuren”, zegt Ko Hermans (28).
“Fotolithografie, waarbij een patroon met
licht wordt afgebeeld in een lichtgevoelige lak en de niet-belichte lak met
een geschikt oplosmiddel wordt weggewassen, en de ‘stempelmethode’,
waarbij je het patroon met behulp van een

mal rechtstreeks in het materiaal drukt.”
Voor het vervaardigen van computerchips
is lithografie momenteel het meest
geschikte procedé, terwijl de stempelmethode wordt ingezet voor het maken
van cd’s en dvd’s tot het aanbrengen van
patronen op douchegordijnen. Op zich
werken die methoden prima, maar ze
hebben allebei hun nadelen, vertelt
Hermans: “Met lithografie kun je heel
kleine, scherpe structuren maken, maar
het is wel een duur en tijdrovend proces.
En het maken van een mal om mee te
stempelen is zo kostbaar dat je hem heel
vaak moet gebruiken om het proces
rendabel te maken. Bovendien is
stempelen lang niet altijd mogelijk.”

Polymeergebergte
Vandaar dat aan de TU/e wordt gewerkt
aan alternatieve methoden. Eerder
besteedde Cursor al aandacht aan het
printen van metaalstructuren (zie Cursor
22 van dit jaar), een project waarbij ook
Hermans zijdelings betrokken is geweest.
Daarnaast richtte Hermans met twee
compagnons het bedrijfje NeoDec op,
waarmee hij bezig is een nieuwe variant
van het printen met metaalinkt uit te
werken. Maar voor zijn promotie richtte
hij zich op andersoortige structuren, met

een techniek die volgens hem in zekere
zin tussen de bovengenoemde conventionele methodes in ligt. Photoembossing
maakt namelijk gebruik van licht -net als
fotolithografie-, maar het effect hiervan is
goed te vergelijken met dat van een
stempel (to emboss: in reliëf maken).
Bij photoembossing belicht je een zogeheten fotopolymeer -via een masker
met het gewenste lijnenpatroon- met uvlicht. Het fotopolymeer bestaat uit een
mengsel van een polymeer (een lange
keten van moleculen), lichtgevoelige
moleculen (de foto-initiator) en monomeren (de bouwstenen van een polymeer). In de aan uv-licht blootgestelde
gebieden ontstaat door de foto-initiator na verhitting- een reactie waarbij de
monomeermoleculen aan elkaar worden
gekoppeld tot lange polymeerketens. In
de belichte gebieden raakt daardoor het
monomeer op, zodat diffusie van monomeren optreedt van de onbelichte naar de
belichte gebieden. Zo groeit er in de door
het uv-licht gemarkeerde gebieden een
‘polymeergebergte’ in de vorm van het
gewenste lijnenpatroon.
Het materiaal wordt bij deze methode dus
herverdeeld over het oppervlak, terwijl bij
lithografie het grootste deel van het materiaal gewoon wordt weggegooid. Dat is

een van de voordelen, vindt Hermans.
“Daarnaast vormt het patroon zich pas als
je het geheel verwarmt. Dat betekent dat
je bijvoorbeeld met verschillende
maskers patronen over elkaar heen kunt
afbeelden. En dat alles zonder dat je het
geheel hoeft aan te raken: dat is het
unieke van deze methode.” De genoemde
eigenschappen maken photoembossing
volgens hem een uitstekende kandidaat
als stempelen niet mogelijk is en lithografie te duur.

Vertraging
Toen Hermans begon met zijn promotieonderzoek waren de hoogste reliëfs
gemaakt met photoembossing niet hoger
dan een paar honderd nanometer; voor
veel toepassingen niet hoog genoeg. Wil
je hogere structuren, dan moet je ervoor
zorgen dat de aangroei zo lang mogelijk
blijft doorgaan, zo bleek uit een model dat
Hermans opstelde. Hij besloot een polymerisatievertragende stof toe te voegen
en wist daarmee maar liefst zeven keer zo
hoge structuren te maken.
De nieuwe techniek is heel geschikt om
kleine bakjes hermetisch af te dichten,
vertelt Hermans. In samenwerking met
Philips gebruikte hij photoembossing om
de dekplaat van een elektroforetisch
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Promoveren kon parttime en tussendoor.
In 2007 en 2008 heb ik een jaar in de
USA gewerkt. Toen ik terugkwam, wilde
ik het per se afhebben en heb ik de hele
zomer doorgeschreven. Kon ik eindelijk
eens lekker doorwerken.”

Grondig
Een proefschrift bij ID betreft vaak een
proefontwerp, Van Mensvoort koos
ervoor een traditioneel proefschrift te
schrijven, met grondig wetenschappelijk
onderzoek, om de combinatie van design
en wetenschap in de volle breedte én
diepte te maken. Van Mensvoort: “In het
gebruikersonderzoek heb ik onderzocht
hoe optisch gesimuleerde haptische (gevoelsmatige, red.) feedback zich verhoudt
tot mechanisch gesimuleerde haptische
feedback. Concreet heb ik proefpersonen
kuilen en heuvels laten voelen; soms
werden die met visuele technieken opgeroepen, soms met een mechanisch forcefeedback apparaat - waarbij de
heuvels/kuilen door de muis daadwerkelijk voelbaar worden in iemands hand.
Hierbij stelde ik vragen als: ‘Hoe
hoog/diep denkt u dat deze heuvel of kuil
is?’ Uit de data kon ik opmaken dat de optische illusie een grote rol speelde bij die
inschatting: optisch gesimuleerde haptische feedback kan de waarneming, in
dit geval de inschatting van met forcefeedback gegenereerde heuvels en kuilen,
sterk beïnvloeden.”
Met deze onderzoeksdata ging hij verder
aan de slag om visuele verbeteringen aan
te brengen voor de cursor. Het resultaat is
de power cursor, die met grafische technieken als een 3D-cursor wordt gesuggereerd. De power cursor is interactief en
beweegt mee met de gebruiker of reageert op wat er gebeurt: als hij bijvoorbeeld door een buis gaat, is hij even verdwenen. Bij een commando als ‘delete de
C-schijf’ gaat de power cursor eerst naar
het vakje ‘No’; je moet moeite doen om
‘Yes’ aan te klikken. Bij andere handelingen krijg je een pulldown-menu,
waarvan er meestal een aantal licht zijn
gekleurd omdat ze niet actief zijn. Van
Mensvoort geeft ze een gladde textuur,
waardoor de cursor er als het ware vanzelf
langs af glijdt.
In 2001 presenteerde hij de power cursor,
het jaar daarop verscheen het eerste
artikel in tijdschriften en hij kreeg er
zelfs een kleine prijs voor. Van Mensvoort: “Daarna was het de vraag: hoe nu

verder? Ik realiseerde me ineens dat we er
bij ID aan werken om de digitale wereld
te integreren in de fysieke wereld. Bij ID
is de desktop bijna verdwenen; terwijl
miljoenen mensen er nog mee werken en
dat de komende jaren ook blijven doen.
Dus verbeteringen zijn daar welkom en
door het grote gebruik is een kleine verbetering meteen een grote verbetering.
Nu kan ik zelf goed programmeren, maar
anderen, zoals veel designers, niet. Dus
besloot ik een toolkit te maken waarmee
zij gemakkelijk aan de slag konden. Zo
kunnen nieuwe grafische interfaces ook
elders en breed toegepast kunnen
worden. Bijvoorbeeld omdat het opgenomen wordt in het besturingssysteem
van een computersysteem.”

Dynamischer
Blijft de vraag: wat kunnen mensen
ermee? Van Mensvoort: “De power
cursor-techniek kan worden ingezet om
driedimensionale structuren en texturen
op te roepen, welke de gebruiker contextuele feedback kunnen geven terwijl
deze over het scherm navigeert. Mits
zorgvuldig toegepast, kan de techniek
gebruikt worden om de gebruiker te
begeleiden naar gewenste posities - denk
aan een installatiewizzard, waarbij het
systeem de cursor steeds beweegt in de
richting van de geadviseerde volgende
stap. Dat lijkt me nuttig. Ook kan de
techniek gebruikt worden om meer
directe en esthetische interacties te
realiseren - denk aan buttons die lekker
aanvoelen wanneer je ze indrukt. Dat lijkt
me plezierig. Er lijkt een heel spectrum
aan toepassingen te zijn. Het moet allemaal wel natuurlijker, rijker, slimmer en
dynamischer worden. En met het gebruik
dat designers van de toolkit maken, zal
moeten blijken wat wel en niet werkt en
wat blijvend is en wat niet.”/

.

Zie voor meer informatie: www.powercursor.com.
De toolkit wordt gelanceerd op 29 april, de dag dat
Van Mensvoort promoveert.

Wie langzamer eet, wordt minder snel dik.
Haastige eters geven hun maag immers niet
voldoende tijd om een gevoel van verzadiging
door te seinen naar de hersenen. Met dit
gegeven in haar achterhoofd ontwierp
studente Industrial Design Lissa Kooijman
een ‘intelligent’ bord dat met lichtjes
aangeeft wat de ideale snelheid is om een
hap voedsel te verorberen. Zolang de lichtjes
branden, moet de consument wachten met de
volgende hap.
“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in acti viteiten die we routineus uitvoeren, maar die
tegelijkertijd invloed hebben op ons wel zijn”,vertelt Kooijman. “In het Catharina ziekenhuis heb ik vijf therapeutische sessies
bijgewoond met mensen met obesitas. Zij
kregen het advies om langzamer en met meer
aandacht te eten. Goed proeven, in plaats van
alles voor de televisie naar binnen te
schuiven. Die mensen probeerden dat wel,
maar ze wisten nooit of ze daarin ook echt
slaagden.”
Het bord van Kooijman helpt snelle eters bij
het aanpassen van hun eetgedrag. Het
bestaat uit twee delen: het onderste deel is
een aangepaste digitale keukenweegschaal
die het gewicht meet van het bord dat er
bovenop ligt. Een microcontrollertje berekent
hoe groot elke hap is en met die informatie
worden ledlampjes aangestuurd die het por seleinen bord van onderen beschijnen. Ze
doven pas weer wanneer de consument de

volgende hap mag nemen.
“Het mooie is dat die lichtjes een soort kaars lichteffect creëren”, zegt Kooijman. “De
lichtjes trekken de aandacht naar het eten.
Misschien blijft daardoor de tv ook wel uit.”
Om het bord te testen nodigde de studente
vrienden uit om te eten van haar ontwerp.
Ook degenen die nog niet dik zijn, merkte
Kooijman, eten vaak te snel. Volgens
Zweedse onderzoekers moet het verorberen
van driehonderd gram voedsel tenminste
veertien minuten duren. “We leven in een
snelle maatschappij, waarin we blijkbaar ook
snel eten. Het frappante is dat ik zelf een
echte ‘decellerated eater’ blijk te zijn. Ik
begin te snel, maar tegen het einde van de
maaltijd is het bord sneller dan ik.”
Van de Nederlandse mannen is 51 procent te
zwaar, wat ook geldt voor 42 procent van de
vrouwen. Twaalf procent van de Nederlanders
lijdt aan obesitas. Kan een ‘intelligent’ bord
hierin verandering brengen? “Ik heb het bord
drie dagen laten uitproberen door mensen
met obesitas”, vertelt Kooijman. “Die
mensen zijn inderdaad langzamer gaan eten.
Er is wel een ‘nieuwheidseffect’ en ook is de
steekproef erg klein. Het resultaat vormt
vooral een indicatie.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Prijs voor afstudeerverslag analiste
Scheikundige Technologie
Laura Brylka heeft met het verslag van haar stage in de CryoTEM-groep van de faculteit
Scheikundige Technologie de tweede prijs behaald in de competitie om de Gouden
Spatel, uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV).
Brylka, inmiddels als analiste werkzaam in de CryoTEM-groep, deed voor haar hbo-op leiding aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen onderzoek naar mineralisatie van collageen
en gebruikte daarvoor de elektronenmicroscoop van de TU/e. Voor dat verslag kreeg ze
een negen, ondanks dat ze er in eerste instantie niet in slaagde om de cellen te kweken
die collageen (bindweefsel) moesten aanmaken. Brylka: “We hebben toen collageen uit
een paardenpees gehaald en dat met de elektronenmicroscoop bestudeerd. De jury
waardeerde het dat ik heb doorgezet en dat het uiteindelijk nog is gelukt. Ook vonden ze
technieken die ik heb gebruikt heel mooi: CryoTEM wordt toch niet zo veel toegepast.” In
maart haalde gerelateerd onderzoek naar de mineralisatie van calciumcarbonaat uit de
CryoTEM-groep de omslag van het toptijdschrift Science.

Kernproeven bewijzen groei hart
Promovendus Ko Hermans.
Foto: Bart van Overbeeke

beeldscherm (‘elektronisch papier’)
naadloos aan te laten sluiten op het raster
van microbakjes met daarin de elektronische inkt. “Die bakjes vormen de pixels
van het beeldscherm. Om vermenging
van kleuren te voorkomen, wil je niet dat
de inkt van het ene bakje naar het andere
kan vloeien, maar het is ontzettend lastig

om ze goed af te sluiten.” Door op de
dekplaat randjes te laten groeien die
precies aansluiten op de randen van de
inktbakjes, kon hij de bakjes toch goed
afdichten, legt Hermans trots uit: “Photoembossing is voor deze toepassing echt
ideaal!”/

.

Een team Zweedse onderzoekers heeft aangetoond dat het hart van volwassen mensen
nog altijd nieuwe spiercellen produceert - zij het heel langzaam. Opvallend genoeg
gebruikten ze de effecten van de bovengrondse kernproeven die tussen 1955 en 1963
plaatsvonden en tijdelijk het aandeel koolstof-14 in de aardatmosfeer verhoogden.
Mensen die voor 1955 geboren zijn, hadden een groter aandeel koolstof-14 in het DNA
van hun hartspiercellen dan ze bij hun geboorte kunnen hebben gehad: deze nieuwe
spiercellen hebben zich dus in een later stadium gevormd. De Zweden rekenen in het
blad Science voor dat het hart van een vijftigjarige voor bijna de helft bestaat uit cellen
die na de geboorte zijn ontstaan. De groei neemt volgens hen tussen je 25ste en 75ste
levensjaar wel met de helft af. De onderzoekers hopen het verantwoordelijke mecha nisme te achterhalen en in te zetten om hartpatiënten te helpen.
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Zoeken n
Ontstaan leven/
Foto’s/Bart va
Doe methaan, ammoniak, water
bol en stel dit bloot aan elektris
Stanley Miller ontdekte in 1953 d
de bouwstenen van eiwitten. Dit
vertelt over het mogelijke ontsta
aan de TU/e en in wetenschapsm
TU/e worden vijf jaar experime
NEMO eenzelfde periode g
Niets doet vermoeden dat achter de glazen
bol in NEMO zo’n bijzonder wetenschappelijk experiment schuilgaat. De opstelling
staat centraal in een vandaag, donderdag 23
april, geopende tentoonstelling over de
bouwstenen van leven en de zoektocht
daarnaar. Inhoudelijk directeur Rob van
Hattum speelde al langer met het idee om
‘iets’ met het begin van leven op onze
planeet te doen.
Dat 2009 zowel als jaar van Darwin als van
de sterrenkunde is uitgeroepen, bood schitterende aanknopingspunten voor de start
van het project. Van Hattum is een bekende
ICMS businessmanager ir. Sagitta Peters, ing. Joost van Dongen
van ST en Sanne Deurloo, hoofd programma van NEMO.

De opstelling in NEM
Het experiment van Miller en Urey
De Amerikaan Stanley
Miller was promovendus
aan de universiteit van
Chicago en raakte in
1951 zeer geïnspireerd
door een lezing van
Nobelprijswinnaar
Harold Urey. Deze
betoogde dat de atmo sfeer op aarde bestaat
uit een mengsel van
gassen, zoals waterstof,
ammoniak, methaan en
waterdamp. Die gassen
zouden samen de eerste
organische moleculen
Stanley Miller
hebben gevormd. Tot nu
toe had niemand de proef op de som
genomen om die theorie te staven. Miller
was de eerste. Aanvankelijk weigerde Urey
de relatief onervaren Miller, maar na aan dringen mocht de student het experiment
toch uitvoeren.
De twee wetenschappers ontwierpen en
bouwden een gesloten systeem met twee
glazen kolven, die met glazen buizen zijn
verbonden. De kolf met kokend water moet
de oceanen van weleer voorstellen. In de
bovenste kolf hangen twee elektroden,
waarmee de hevige bliksem uit de oertijd
wordt nagebootst. In de hele opstelling zit
het gasmengsel. De waterdamp verdampt
in de linkerbol, condenseert later in de
koeler en stroomt dan in het waterslot. Is
dat vol, dan stroomt het door naar de bol
met kokend water.
Miller had na een week de aminozuren
glycine en alanine gevonden. In latere
experimenten volgden andere amino zuren. We weten dat er in eiwitten maxi maal twintig verschillende aminozuren
zitten. Deze zuren zijn opgebouwd uit
combinaties van koolstof, waterstof,
stikstof, zuurstof en zwavel. Bepaalde
celdelen zijn opgebouwd uit eiwitten en
die bestaan weer uit lange ketens amino zuren.
Miller analyseerde de resultaten met
papierchromatografie. Met een stuk vloei papier en oplosmiddelen kun je moleculen
in een vloeistof scheiden door de afstand
die ze over het papier afleggen. Urey wilde

zijn naam niet bij het artikel met de bevin dingen, omdat hij als Nobelprijswinnaar
alle credits voor het idee en de uitvoering
aan de jonge Miller wilde geven. In eerste
instantie bleek het verhaal moeilijk te
publiceren -er wordt zelfs gezegd dat de
referenten van het artikel snel zelf de
experimenten wilden uitvoeren- maar in
1953 stond het dan toch in het gerenom meerde tijdschrift Science.
De resultaten van Miller en Urey waren
baanbrekend, omdat het experiment aan toonde dat organische stoffen uit (deels)
anorganische stoffen kunnen ontstaan.
Nog steeds zijn er discussies over de
gassen die in de ‘oeratmosfeer’ zouden
zitten. De samenstelling zou toch anders
zijn dan Urey dacht. Zo wordt onder meer
de vraag opgeworpen hoeveel koolstof dioxide vier miljard jaar geleden in de
atmosfeer zat. Op de vraag hoe eiwitten en
peptiden (een kleine keten aminozuren)
uit aminozuren ontstonden en hoe ver volgens deze eiwitten en peptiden met
andere organische verbindingen ver volgens de eerste cel vormden, is nog
geen antwoord gevonden.
Miller overleed in mei 2007 op 77-jarige
leeftijd. Opmerkelijk is dat een jaar na
zijn dood monsterbuisjes in zijn la zijn
gevonden. Met moderne analysetech nieken zijn meer aminozuren en andere
verbindingen aangetoond dan Miller zelf
had waargenomen.

Wie bij binnenkomst bij station Amsterdam
Centraal een blik vanuit de trein naar buiten
werpt, ziet onvermijdelijk het groenkoperen
gebouw in de vorm van een schip. Science
center NEMO is sinds 1997 open. Bezoekers
kunnen zich er spelenderwijs bezighouden met
wetenschap en technologie. Vanaf vandaag,
donderdag 23 april, kan oud en jong een
tentoonstelling over het zoeken naar leven
bezoeken. Zo kunnen ze een 4,65 miljard jaar
oude meteoriet aanraken en ‘puzzelen’ met
eiwitten.
Het hart van de tentoonstelling is het expe riment van Miller en Urey. In tegenstelling tot
aan de TU/e staat hier ‘slechts’ één bol met
water en de gassen. De Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD) van de TU/e heeft de
bol gemaakt. Vooral vanwege de veiligheid en

omdat de opstelling vijf jaar moet staan, is de
opstelling in NEMO aangepast. Zo wordt het
water niet verwarmd en wordt er minder vaak
gevonkt dan aan de TU/e; met een frequentie
van één maal per seconde.
Via het informatiescherm bij de bol kunnen
bezoekers gegevens opvragen. Zo staat ook de
samenstelling vermeld; 1,6 liter waterstofgas,
3,2 liter methaan, 3,2 liter ammoniakgas en 2
liter gesteriliseerd water. Deze verhoudingen
zijn identiek aan die van het experiment in de
jaren vijftig.
Nog niet eerder is het oersoep-experiment zo
lang gehouden. Sanne Deurloo, hoofd program ma: “Dit is echt heel uniek. Spannend wat we
over vijf jaar aantreffen. Voor ons is het een
lange tijd, maar als je bedenkt dat er miljoenen
jaren overheen zijn gegaan tot er leven was, is

Cursor 23 april 2009
Achtergrond /9

naar leven in een glazen bol
/Judith van Gaal
an Overbeeke
rstof en water in een afgesloten
che ontladingen. De Amerikaan
dat er dan aminozuren ontstaan,
t bijzondere experiment, dat ons
aan van leven op aarde, wordt nu
museum NEMO herhaald. Aan de
enten gedaan, terwijl de bol bij
gesloten blijft. Een unicum.
van prof.dr. Bert Meijer, directeur van het
TU/e-Instituut voor Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS) en universiteitshoogleraar bij de faculteiten Scheikundige
Technologie en Biomedische Technologie.
De twee ontsponnen zo’n anderhalf jaar
geleden een idee om zowel bij NEMO als
aan de TU/e gelijktijdig een bekend experiment naar het ontstaan van leven te
repliceren.
De Amerikaanse wetenschappers Miller en
Urey probeerden in 1953 experimenteel na
te gaan hoe bouwstenen van het leven
konden ontstaan. Ze deden ammoniak,

waterstof, methaan en water in een opstelling. Dit zijn de ‘elementaire verbindingen’ waarvan wordt verondersteld dat ze
vier miljard geleden op de aarde waren. De
omgeving van de vroegere aarde waarin
deze verbindingen zouden voorkomen,
staat ook wel bekend als ‘oersoep’.
Elektrische ontladingen in de opstellingen
moeten het onweer van weleer simuleren
en kokend water de warme oceanen.
Uit deze stoffen bleken onder meer aminozuren te zijn ontstaan - de bouwstenen van
eiwitten. En eiwitten zijn belangrijke
bouwstenen van cellen. Zowel aan de TU/e
als in NEMO is de opstelling van de
Amerikanen nagebouwd, zij het elk in een
andere gedaante. In NEMO wordt de met
gassen en water gevulde bol vijf jaar op
kamertemperatuur ‘geschud’- veel langer
dan het experiment van Miller en Urey, dat
slechts een week duurde. Aan de TU/e
variëren wetenschappers in meerdere
experimenten met de omstandigheden
en de gassen.
De tentoonstelling over het zoeken naar
leven is sinds vandaag, donderdag 23 april,
officieel voor het publiek geopend.
Tegelijkertijd is de opstelling in het
Spinozalab aan de TU/e ‘aangezet’./

.

O

Instituut voor Complexe
Moleculaire Systemen
“Dit experiment past uitstekend in onze
doelstellingen”, vertelt ir. Sagitta Peters,
businessmanager bij het ICMS. “We willen
antwoorden vinden op vragen die we heb ben over complexe vormen en zelforgani satie van moleculen. We zijn ook nieuws gierig naar het ontstaan van de eerste cel.
Hoe bouw je complexe moleculen op?”
Zelforganisatie -een complex samenspel
van moleculen- zou hebben geleid tot de
unieke en gecontroleerde opbouw van
primitieve cellen.
“Verder hebben we wetenschapspopula -

risatie hoog in het vaandel staan en daar is
dit experiment een uitgelezen mogelijkheid
voor. We willen mensen laten zien hoe
belangrijk, maar ook hoe leuk wetenschap
is. We zijn erg enthousiast over de samen werking met NEMO.”
Het instituut ging op 1 april 2008 van start.
Wetenschappers van de faculteiten Schei kundige Technologie, Biomedische Techno logie, Wiskunde & Informatica, Technische
Natuurkunde en Werktuigbouwkunde
hebben hierin hun krachten gebundeld.

Wetenschappelijke theorieën over
het ontstaan van het leven
Met de oerknal zou alles zijn begonnen, zo
zeggen veel wetenschappers. De sterren stelsels en planeten, waaronder onze eigen
aarde, zijn daaruit ontstaan. Over hoe ver volgens leven op aarde ontstond, bestaan
verschillende wetenschappelijke theorieën.
Naast de hiervoor besproken oersoeptheorie,
wordt bijvoorbeeld ook gesproken over che mische reacties bij black smokers. Dit zijn
openingen in de aardkorst op de oceaan -

bodem die heet water en mineralen uitstoten.
Een vulkanische schoorsteen of black
smoker biedt een geschikte leefomgeving
voor verschillende extremofielen. Dit zijn
organismen die in extreme omstandigheden
leven. Extremofielen die geen zuurstof
nodig hebben, gebruiken in plaats daarvan
vaak zwavel. Een andere theorie beschrijft
hoe meteorieten de organische bouwstenen
naar de aarde hebben gebracht.

De opstelling aan de TU/e

dit natuurlijk een peulenschil.” Na opening van
de bol gaan TU/e-wetenschappers de samen stelling van het mengsel analyseren. Dat
openen moet uiterst zorgvuldig gebeuren.
“Waarschijnlijk laten we de GTD er een kraantje
op maken”, vertelt Joost van Dongen. “Met dat
soort ‘problemen’ hebben we zo vaak te maken,
daar vinden we altijd een oplossing voor.”
De interactieve tentoonstelling is dit keer voor
wat oudere kinderen vanaf tien jaar. “Het is
altijd leuk om te zien hoe ze reageren”, vertelt
NEMO-persvoorlichtster Hendrike Ligthart
Schenk. “Het ene kind zal ingespannen naar de
bol kijken en zich afvragen wat er binnenin
gebeurt, terwijl een ander meteen op de infor matieknoppen drukt.”

In het Spinozalab op de vierde verdieping
van Helix staat in een zuurkast een kopie
van de opstelling van Miller en Urey. Vanuit
de TU/e zijn dr.ir. Anja Palmans, ing. Joost
van Dongen, prof.dr. Bert Meijer en ir.
Sagitta Peters bij het project betrokken.
Binnenkort wordt er mogelijk een mede werker aangesteld om zich langere tijd met
de opstelling en analyse van monsters
bezig te houden.
Voor zover Van Dongen weet, is het de
eerste keer dat het experiment aan de TU/e
wordt nagebootst.
“Kijk, hier zitten de elektroden”, wijst hij
op de rechterbol. “In de linkerbol zit
gezuiverd kokend water. De waterdamp
stijgt op en daalt vervolgens in de bol met
de elektroden neer. Daar wordt met een
frequentie van zo’n duizend keer per
seconde ‘gevonkt’. De waterdamp wordt
vervolgens gekoeld en de ontstane compo nenten kunnen worden ‘afgetapt’.” Van
Dongen omschrijft de omstandigheden als
‘heftig’. “We verwachten op deze manier
sneller en meer resultaten te krijgen dan in
NEMO. Er is wel enig risico dat de gevormde
aminozuren kapot gaan.”
De chemicus verwacht meer informatie te
genereren dan Miller en Urey in hun tijd
konden. “We hebben nu betere scheidingsen karakteriseringsmethoden.” De analyse
gebeurt door middel van chromatografie en
massaspectrometrie. Met deze technieken
kun je op moleculair niveau verbindingen
scheiden en identificeren.
De omstandigheden aan de TU/e zijn in
beginsel hetzelfde als bij Miller en Urey.
Later wordt er gevarieerd. Zo worden er
verschillende gassen gebruikt. “We willen
onder meer koolstofdioxide toevoegen als
extra bron van zuurstof. Pure zuurstof zal
niet gaan, want dan ontploft de boel mis schien”, licht Van Dongen toe.
De betrokkenen hopen meer en eventueel
ook andere resultaten te vinden dan de
twee Amerikanen. “Het is echt afwachten.
Het is niet voor niets een experiment.
Mogelijk ontstaan er in de NEMO-opstelling
ook wel peptiden. We kunnen naar ver wachting ook één en ander leren over
plasma’s”, vertelt Van Dongen. Steeds als

er iets ‘nieuws’ is aan de TU/e, wordt dat
gemeld bij NEMO. Bezoekers krijgen via een

‘nieuwsknop’ bij de opstelling toegang tot
de informatie.
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Educational training/DPO
Workshop ‘Evaluation’

Evaluation covers the procedure of collecting, processing, interpreting and presenting information about a
teaching/learning activity, with the aim
to take appropriate decisions, to improve
the quality of teaching. Evaluation is an
essential link in the quality loop of the
educational process: preparation, execution, evaluation and improvement.
In this workshop teachers learn how to
handle information from student’s
questionnaires and also from exam- and
testing results. Plenary sessions will be
alternated with assignments in small
groups. As far as possible, the participants own evaluation data will be used
during this course.
The workshop date: Tuesday, May 19,
2009 from 1.30pm - 5pm. The workshop
is free for TU/e employees with teaching
tasks and PhD-students from the TU/e.
This course is also part of the TU/e BKO
training program.
More information can be obtained from
Sonia Gomez (extension 5292). You can
enrol for the workshop by telephone
(2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by Internet (www.tue.nl/educational_training).

Workshop ‘Course design’
On May 26th, 2009 from 13.30 - 17.00
hours, DPO will carry out a workshop on
‘Course design’. Objective of the workshop: enable teachers to design a course
in a systematic way. The workshop aims
at UD, UHD’s and Professors who are
responsible for designing or redesigning
parts of the curriculum. This course is
also a part of the TU/e BKO training program.
Topics in this short workshop will be:
organizing principles; educational
models; course design. After a short
introduction participants will work on
the design of their own course.
Especially teachers who are preparing a
new course will benefit from this workshop.
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (extension 3126).
You can enroll for the course by telephone (2520), e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by Internet (www.tue.nl/educational_training).

Dienst Interne Zaken

Openingstijden kantines tijdens
tentamenperiode
Alle kantines zijn beperkt open tijdens
de tentamenperiode van 22 april tot en
met 28 april tot 14.00 uur, met uitzondering van kantine Auditorium, deze is tij-

dens de tentamenperiode geopend van
9.30-14.00 uur en van 16.00-19.30u. De
Coffee & More in het Auditorium is open
van 8.30-14.00 uur. Café De Zwarte Doos
is geopend van 8.30-22.30uur. De
University club is geopend van 9.0021.00 uur.

Mensen
Promoties
A. Kumar MTD verdedigt op dinsdag 28
april zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 10.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Analysis, Design and Management
of Multimedia Multiprocessor Systems’.
Kumar promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is prof.dr.
H. Corporaal.
J. Cervenka MSc verdedigt op dinsdag 28
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 ‘The role of defects on electron
behavior in grapheme materials’.
Cervenka promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.
Ir. K. Hermans verdedigt op woensdag
29 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 ‘Latent Structured
Thermally Developed Reliefs Principles
and Applications of Photoembossing’.
Hermans promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. D.J. Broer.
Ir. K.M. van Mensvoort verdedigt op
woensdag 29 april zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in de filmzaal van De Zwarte Doos. De
titel van het proefschrift luidt ‘What you
see is what you feel On the simulation of
touch in graphical user interfaces’. Van
Mensvoort promoveert aan de faculteit
Industrial Design. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.H. Eggen en prof.dr.ir. J.J.
van Wijk.

Studentenleven
Integrand

Integrand helpt studenten
tijdens economische recessie
Een op de vier jongeren overweegt langer
dan gepland door te studeren vanwege

de economische crisis. Na afronding van
een opleiding wordt bijvoorbeeld vaker
gekozen voor het promoveren aan de
universiteit. Ook andere manieren om je
studententijd iets uit te rekken komen
voor, zoals het vervullen van een
bestuursjaar; een jaar lang je studie
opzijleggen om vervolgens jezelf in een
team te ontwikkelen op andere gebieden.
Andere mogelijkheden zijn het doorlopen van een meeloopstage of academische bijbaan. Vanuit bedrijven is de
vraag naar studenten om stages en bijbanen te vervullen blijvend, omdat zij relatief goedkoop zijn en daarnaast flexibel
ingezet kunnen worden. Integrand helpt
studenten bij het zoeken naar stages en
academische bijbanen en biedt studenten daarnaast de mogelijkheid om
bestuurservaring op te doen in een professioneel parttime bestuur.
Voor meer informatie kunt u de site
www.integrand.nl raadplegen of telefonisch contact opnemen: 040-2474316.

Pusphaira

Kennismaken met voetbal
op het 5x5 toernooi
De Eindhovense Studenten
Voetbalvereniging Pusphaira houdt op
woensdag 13 mei het jaarlijkse 5x5 toernooi op het Dommelveld. Er is een
heren- en een damestoernooi. Het toernooi begint om 16.30 uur, wanneer dit te
vroeg is, zal er gekeken worden naar
andere mogelijkheden. Deelname is
gratis. Aansluitend is er nog een BBQ,
kosten hiervoor zijn vijf euro per persoon.
Wie een team van minimaal vijf studenten bij elkaar heeft, kan zich inschrijven
door een e-mail te sturen naar
pusphaira5x5@hotmail.com. Je kunt je
ook ‘solo’ inschrijven. De organisatie zal
je dan indelen bij een team.
Mocht het voetballen goed bevallen, dan
kun je de week daarna gratis meetrainen
tijdens de open trainingsavond van
Pusphaira op dinsdag 19 mei.
Meer informatie over het 5x5 toernooi en
de Open Trainingsavond vind je op:
www.pusphaira.nl

T!NT

Jij en je familie: What’s in
it for you?
Je familie is je aangeboren; soms is het
een afwijking, maar meestal niet.
Gelukkig maar! Want terwijl je vrienden
en partner kunt kiezen, zijn familiebanden een onverbreekbaar gegeven. In je
familie heb je jouw plek. Sterker nog: elk
lid van een familie heeft recht op een
eigen plek. Op jouw plek vervul je een
bepaalde functie - vaak onbewust. Je plek
bepaalt wat je mag en wat je moet. Het
kan van groot belang zijn te weten waar

(Advertentie)

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

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

volkskrant.nl/studenten

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 familie -genealogie- bekijken we jouw functie in je familie. Het werkt bevrijdend en verbindend,
op deze manier naar je eigen familiesysteem te kijken.
Begeleiding: Dirk Strasser
Datum: zaterdag 9 mei
Tijd: 10.00-16.30 uur, daarna samen eten
voor wie wil.

Pasta en passie op dinsdag
12 mei
Als het aan de Duitse chemicus Michael
Braungart en de Amerikaanse ontwerper
William McDonough ligt zal het begrip
afval definitief van onze aardbodem verdwijnen.
Als producten op de juiste manier worden geproduceerd, wordt afval namelijk
voedsel voor de biosfeer of de technosfeer. Inmiddels overspoelt een vloedgolf
van initiatieven ons land en kun je spreken van een nieuwe industriële revolutie.
Cradle tot cradle gaat daarover.
Datum: 12 mei
Waar: Café T!NT in De Bunker
Tijd: 18.00 uur
Opgeven: tint@tue.nl.

GNSK 2009

GNSK 2009: handballers
gezocht!
Op 4, 5 en 6 juni 2009 vindt het GNSK
plaats, waarbij verschillende studentensteden strijden om de titel. Op dit kampioenschap zal ook gehandbald worden
en hiervoor zoekt ESZV Oktopus nog
goede handballers! Ben jij of ken jij
handballers die op een (redelijk) hoog
niveau handballen? Lijkt het jou leuk om
Eindhoven te vertegenwoordigen? Mail
voor meer informatie of aanmelden naar
info@eszvoktopus.nl of bel 0621710969.

Diversen

(hoewel het echt niet altijd leuk was)
waar ik nog steeds met veel plezier op
terugkijk. Nu, zeven jaar later, zoek ik
tien studenten die het lef hebben om
met mij naar Vietnam te reizen en twee
weken op te trekken met (ex-)leprapatienten.
Durf jij mee… naar Vietnam? Met deze
tekst wil de Leprastichting jongeren van
18 tot en met 25 jaar prikkelen om zich
in te schrijven op de website
www.durfjijmee.nl.
De tien winnaars van de DurfJijMee /
ChangeALife-wedstrijd krijgen de kans
om deze zomer ruim veertien dagen
Vietnam te bezoeken. In een lepraziekenhuis langs de kust gaan zij iets bijzonders doen voor de patiënten.
Natuurlijk is er ook tijd voor culturele
uitwisseling, natuur, sport en ontspanning. Doel: jonge mensen en hun omgeving beter bekend maken met ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en
leprabestrijding in het bijzonder.

Vacatures
PhD Student Numerical scheme for
modelling plastic slip on the micro scale
(V35.433), Numerical Methods in
Engineering, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
Programmamaker Studium Generale
(V82.036), dienst Algemene Zaken (0,7
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
PhD on Tuning and Modeling the
Electrical Properties of PEDOT: PSS
Thin Films (V34.334), Molecular
Materials and Nano Systems, 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).

Ondernemersprijs
Studeer jij voltijds en ben je daarnaast
(mede-)eigenaar van een onderneming?
Strijd dan mee naar de titel Student
Ondernemer 2009 en win fantastische
prijzen! Inschrijven kan via
www.studentenondernemersprijs.nl van
tot 1 juli 2009.

Huiswerkbegeleiding.nl
Studenten en docenten
gevraagd voor bijlessen

Op 1 mei 2009 lanceert
Huiswerkbegeleiding.nl, het grootste
platform voor studiebegeleiding in
Nederland, een bijlesservice. Docenten
en studenten die bijles willen geven in
een of meer vakken, kunnen zich nu vast
opgeven via
www.huiswerkbegeleiding.nl/bijles.
Naast studiebegeleiding door huiswerkinstituten, is er een enorme stijging in
de behoefte aan bijles. Leerlingen willen
hun achterstanden wegwerken, of hebben net dat ene steuntje in de rug nodig
voor een of twee vakken. Bijvoorbeeld in
de aanloop naar een repetitie, tentamen
of examen. Tijdelijk bijles nemen vormt
dan een uitkomst.
Bijles geven is de ideale baan voor studenten die hun verse kennis over willen
brengen op scholieren of docenten die
het naast hun schoolwerk leuk vinden
om één-op-één een leerling te begeleiden
en hun vakkennis met passie willen
delen. Meer informatie:
www.huiswerkbegeleiding.nl/bijles

Leprastichting

Gezocht: wie durft te leven
met lepra
Als onderdeel van mijn studie heb ik een
tijdje in Guatemala gezeten. Een ervaring die mij enorm heeft gevormd en

PhD Researcher Multimodel transport
systems, route finding and optimization
in personal mobility systems (V38.550),
the Urban Planning Group, department
of Architecture, Building and Planning
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.042 t/m 2.612 euro).
PhD student Smart microtissues for cardiac regeneration (V50.098), Soft Tissue
Biomechanics and Engineering research,
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Culture for expats in Veldhoven?
Theater de Schalm in
Veldhoven is considering
setting up a program especially for expats. “At this
moment one can find very
few
English-language
programs on the podiums
in Eindhoven”, says Adrie
de Beun from Theater de
Schalm in Veldhoven. At
present they are investigating the cultural needs
of people who live, work or
study here temporarily.
For this purpose the
theater is asking people to
indicate whether there is
demand for Englishlanguage theatrical productions in the Eindhoven
region. “We would like to
know whether international employees from
companies like Philips,
ASML and TU/e are interested in this”, De Beun explains. “If there is enough
interest, we are going to
compose
a
special
program with Englishlanguage productions.”/

.

Cultural agenda for next week
What is on the cultural program for Eindhoven next
week if you do not speak (or understand) Dutch?

Jim Byrnes and band
The Canadian singer and blues
guitarist Jim Byrnes and his band
The Sojournes and three gospel
singers are coming to grand café
Meneer Frits in Market Square.
Together they have made the CD
House of Refuge, which won a
Juno Award.
Monday 27 April, 21.00 hours,
entrance five euros.
Reserve at Muziekcentrum Frits Philips.

Let’s celebrate
Four singers and dancers accompanied by a band bring
covers from artists such as Earth Wind & Fire, Michael
Jackson, Kool & The Gang, James Brown, Hot Chocolate
and Stevie Wonder. In this way three decades -the 1970s,
1980s and 1990s- of smashing disco, funk and soul hits
may be witnessed. Not only the sound, but also the looks:
loose-fitting legs, Afro-wigs, unfastened glitter blouses
and high-heeled shiny boots. Let’s celebrate on Queen’s
night with a free swinging after-party by DJ Ventilator!
Wednesday 29 April, 20.15 hours, from 24 euros,
Theater De Schalm, Meiveld 3 Veldhoven. Prior reservation required.

Indie disco
Are you interested in Englishlanguage cultural performances
and would you consider making
use of these? Then you can
report your interest via
info@deschalm.com with
reference to Expats.

First Indian
Day at TU/e
Tuesday 28th April 2009
an Indian get-together
will be organized for the
first time at TU/e. The
celebration is for Indian
staff and students of
TU/e and their partners.
This event will be the
start of an Indian association within the university.
“About sixty staff members
and twenty students at
TU/e have an Indian
background”,
says
Mayankkumar Shah, PhD
at
Process
Systems
Engineering
of
the
Department of Chemical
Engineering. “They come
from various parts of India
and they study or work at
different
Departments.
We don’t all know each
other.
The
intention
behind this Indian Day is
to create a platform where
Indian colleagues who
work and study here, can
meet.”
The evening, with games,
music and Indian food,
will be held from 6 to 10
pm at In Vivo (W-Laag
-1.13). The event, including
the food, will be free of
cost./

.

Register in advance at
tueindia@gmail.com.

Alternative dance music featuring
Connan Mockasin, a singer songwriter
from New Zeeland, VJs Schwartzwald
& Herteweide, Friekvolk Foyermeisjes
and Rop met een P. Alternative dance
music.
Sunday 2 May, Effenaar, Dommelstraat
Eindhoven. Admission: five euros.

Finnish blues
The Finnish duo, singer, guitarist Jo Buddy and
drummer Down Home King III had already been
working the music scene hard for several years when
their debut Grits & Rattles in 2006 unleashed a genuine
hype in Finland. The blues of Jo Buddy & Down Home
King III covers ragtime, down home blues, spirituals,
swamp boogies, soul, rock-‘n-roll, rockabilly, garage
rock, West-African rhythms and even Spanish flamenco
... rough and mean blues with snarling guitars, panic
singing and elementary drums.
Sunday 26 April, 17.00 hours, Kaffee de Groot,
Wilhelminaplein 8, admission is gratis.

Festival Imagine:
horror and science fiction
Lovers of fantasy, horror,
science fiction and animé
can live it up during the 25th
festival
edition
of
IMAGINE in Plaza Futura
from Friday 24 thru 26
April. Such as ‘The Children’ in which two couples and
their children celebrate Christmas in a remote villa, until
the children turn against the adults. This English film
from 2008 was directed by Tom Shakland. ‘Let the Right
one in’ is a Swedish thriller and juvenile film about a
mysterious girl that befriends the boy next door.
Subsequently a series of horrible murders is committed.
In ‘Sleep Dealer’, a science fiction film from Mexico and
the USA, Spanish and English are spoken. ‘Chocolate’ is
a Thai action movie in which the former loan shark Zin
and her handicapped daughter Zen lead a secluded life.
Zen has a talent for the martial art of Muay Thai. When
her mother falls ill, Zen urgently needs to try and raise
money to afford medical assistance. Together with her
old friend she stumbles across a note book containing the
names of people owing money to her mother. Zen
decides to collect the money herself from the Thai underworld. Whether they are willing or unwilling… In the
film Thai, English and Japanese are spoken.
Reserve via Plaza Futura, 040-294 68 48,
Leenderweg 65.

Queen’s Bir thd a y 200 9 in Eindho v en
On Thursday 30 April the
Netherlands will be
colored orange again for
the Queen’s Birthday.
What is the actual celebration for on that day?
And what is the program
for Eindhoven?
In any case we do not
celebrate the birthday of
the present Queen, for
Queen Beatrix has her
birthday on 31 January.
When she ascended the
throne in 1980, she
decided to keep celebrating
the Queen’s Birthday on
her
mother
Juliana’s
birthday, by way of tribute
to her. Hence these festivities on 30 April. And if 30
April falls on a Sunday, it is
celebrated on 29 April.
The Queen’s Birthday
actually begins on its eve.
At various locations in the
city there are so-called
Queen’s night parties on
29 April, for instance in
Stadhuisplein and in
Catharinaplein, where the
Royal Dance Event is held.
A free outdoor festival with
two podiums and different
DJs. The festival will be on
on Wednesday
from
18.00 to
24.00
hours and
on Thursday
from 12.00 to

00.00 hours. Last year
35,000 people visited the
event. This year twice as
many
partygoers
are
expected.
Lovers of hip-hop can go to
Dynamo
outdoors
in
Catharinaplein on 30 April
from 14.00 to 24.00 hours.
At the Effenaar in
Dommelstraat
the
Queen’s night also
begins with hip-hop
on 29 April, notably
with
Kyteman’s
Hiphop
Orkest.
Entry is fifteen euros.
That also gives you free
access to the Queen’s night
festival in the Effenaar:
There will be techno in the
great hall and rock, soul
and indie in the small hall
and the café. The Queen’s
Birthday festival at the park

terrace of the Effenaar is
free and begins at 14.00
hours.
World music on 30 April
may
be
heard
in
Clausplein, on the corner
of
Willemstraat
and
Emmasingel. You can
witness a djembe performance by Bruce
World Rhythm,
the samba band,
Bloco
Barulho
and reggaeton by
Ghetto
Flow.
Admission free.
And more techno,
both international and
‘Made in Eindhoven’, can
be heard on 30 April from
12.00 to 00.00 hours at the
PACT festival in the car
park ‘t Eindje, ‘t Eindje 1 at
Fellenoord. This party location lies half submerged

underground and is surrounded
by
lawns.
Admission to this festival
is also free, just like the
Queen’s Birthday festival
in Lichtplein behind the
Witte Dame.

Free market
In
Willemstraat
and
Wilhelminaplein a free
market will be held.
Everybody can sell his or
her stuff there without
limitation. The earlier the
bird on Thursday morning,
the better the chance it has
of finding a truly unique
worm./

.

See for all festivities on 29 and
30 April in Eindhoven
www.oranjedegekste.nl (In
Dutch). The Queen herself will
visit Apeldoorn this year.

Iranian
students indict
the Netherlands
After a prolonged threat
the Actiegroep Iranian
students have now indicted the State, reports
the ANP. The group does
not accept that academics
of Iranian descent are
barred from subjects or
research locations where
they can gather nuclear
knowledge. This arrangement is in conflict with
Article 1 of the Constitution, according to the
Iranian students. The
action group is supported
by the KNAW. The science
organization calls the
resolution that was
adopted early this year
unacceptable and warned
Minister Plasterk that the
reputation of the Netherlands is at stake. However,
the Minister did not see
any reason yet to reverse
the law. “There is not one
Iranian student who has
registered for programs
that involve working with
nuclear knowledge”,
Plasterk said in September. (HOP)

Photo exhibition ‘Water’

More than one hundred
photos about water can be
seen in the hall of the
Hoofdgebouw as of this
week. The photos, which
will be on display thru 29
May, were made by
eighteen international
photographers and tell
many different stories
about water. Water that is
essential to all forms of
life on earth, including
human life. Clean
drinking water, safe
shores, industrial production and fertile agriculture - all of these
require technical control
of water. The exhibition
was realized in collaboration with Studium
Generale, Prix Pricet
2008, the International
Center for Sustainable
Excellence and Stichting
Citydynamiek. On 30
April, 1, 4, 5 and 21 May
the exhibition will be
closed.

Van Dale dictionaries online

Van Dale dictionaries
(edition 2009) are
available on-line via the
TU/e Library site. 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
into German, or from
English into French;
platform-independent, so
also available for Unix
users.
The English Page is
written by Norbine Schalij
and Ingrid Magilsen. They
can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Brabant Centre of Entrepreneurship krijgt vorm

Ingenieurs leren
wat ondernemen inhoudt
“Het doel is zo veel mogelijk bachelors
kennis te laten maken met ondernemerschap en om masters en PhD’s die interesse hebben om ondernemer te worden
daar meer bagage voor te geven”, zegt drs.
Kees Kokke, recent benoemd tot algemeen directeur van BCE en docent bij de
capaciteitsgroep Operations, Planning,
Accounting, and Control van TU/e-faculteit Industrial Engineering en Innovation
Sciences (IE & IS). Tot wetenschappelijk
directeur is benoemd prof.dr. Geert
Duysters, eveneens van de faculteit IE &
IS.
“In het algemeen is het doel om ondernemen meer onderdeel te laten vormen
van het onderwijsprogramma. De TU/e
levert masters af met goede vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.
Het geeft de afgestudeerden wat extra’s
als ze leren wat ondernemerschap
inhoudt. Dat betekent niet dat we verwachten dat iedere ingenieur een eigen
bedrijf start. Zeker niet. Bestaande
bedrijven hebben er ook baat bij als een
ingenieur weet wat het betekent om te
ondernemen. Dit noemen we ‘intrepreneurship’”, vertelt Kokke.
Het BCE-programma loopt tot 2012 en is
opgezet door verschillende partijen
binnen de TU/e en de UvT. Bij de UvT
zijn dat onder anderen prof.dr. Kees
Koedijk, decaan van de faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen van
de UvT, en Tim van der Avoird, hoofd van
het Center of Knowledge Transfer. Vanuit
de TU/e zijn dat Wim Bens van het TU/e
Innovation Lab en verschillende hoogleraren en docenten bij de faculteit
Industrial Engineering en Innovation
Sciences, zoals prof.dr. Sjoerd Romme,
prof.dr. Leo Verhoef en dr. Hans van der
Bij. De universiteiten dragen 1,5 miljoen
euro bij, de partners, waaronder de
provincie Noord-Brabant, de Stichting
Brainport, de gemeenten Eindhoven en
Tilburg en het Operationeel Plan Zuid,
ondersteunen het project gezamenlijk
met 3,3 miljoen euro.
Met dat geld wordt onderwijs en voorlichting over ondernemerschap gegeven
aan de TU/e en de UvT. Er wordt ook veel
onderzoek uitgevoerd op het gebied van
ondernemerschap. Dit gebeurt zowel bij
de vakgroep Innovation Entrepreneurship Technology and Marketing (ITEM)
van TU/e-faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences als bij de Economische faculteit aan de UvT. “De nadruk
in BCE ligt echter op het onderwijs en
onderwijsgerelateerd onderzoek”, vertelt
Kokke.

Ondernemerschap/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke
De TU/e en de Universiteit van Tilburg hebben de afgelopen
jaren al verschillende gezamenlijke pogingen ondernomen
om een Brabant Centre of Entrepreneurship (BCE) op te
richten. Het samenwerkingsverband voor ondernemerschap
van deze twee instellingen is inmiddels een feit en krijgt
nu verder vorm. Het Brabant Centre of Entrepreneurship
nader belicht.

Workshops

Universiteitsbrede minor
De onderwijs- en voorlichtingsactiviteiten
zijn afgestemd op de behoefte van de afzonderlijke instellingen. Aan de TU/e
wordt in de bachelorfase een universiteitsbrede minor ondernemerschap ontwikkeld. Het Centre of Entrepreneurship
begint daarbij niet op nul. Nu kennen
enkele bacheloropleidingen aan de TU/e
een minor ondernemerschap, zoals bij
Technische Natuurkunde en Technische
Informatica. Deze minor wordt binnen
BCE ook beschikbaar voor de andere
bacheloropleidingen. “Deze minor
Entrepreneurship & Innovation wordt in
het Engels verzorgd en heeft acht vakken
zoals Intellectual Property & Innovation
en New Product Development
Processes”, aldus Duysters.
Op dit moment volgen aan de TU/e bijna

masterstudenten en PhD’s die mogelijk
na hun studie als ondernemer actief
willen zijn, is er een intensiever programma, het programma Technology
Entrepreneurship. Sinds 2007 loopt er
een pilot van dit programma. Op dit
moment volgen zo’n vijftien studenten
per jaar dit programma. Per jaar lopen er
zeven tot tien projecten. “Het doel voor
2012 is dat er honderd masterstudenten
gaan deelnemen en ongeveer twintig
onderzoekers. Het streven is dat er in
2012 vijftig projecten per jaar starten
waarvan iets minder dan de helft uit het
bedrijfsleven komt. En we willen graag
dat dit leidt tot in ieder geval vijftien
startende bedrijven of spin offs”, zegt
Kokke.
Een voorbeeld van zo’n spin off is Validus
Technologies. Dit bedrijf komt voort uit
een afstudeerproject binnen het ondernemersprogramma. Thijs Meijer, Robert
Vrancken en Nico Verloop ontwikkelden
een veiligheidslabel voor bijvoorbeeld de
farmaceutische industrie. Zo kan worden
gecontroleerd of een medicijn wel echt is.
Het label heeft vier veiligheidsniveaus,
een zichtbare, bijvoorbeeld een hologram, een onzichtbare dat met een
scanner te lezen is, een derde die alleen
met complexe apparatuur af te lezen is,
en een vierde unieke op basis van biometrische gegevens als een vingerafdruk.

Geert Duysters en Kees Kokke.

100 studenten aan ondernemerschap
gerelateerde vakken in de minor. “Een
van de doelen van BCE is dat dit er tenminste 250 worden”, vertelt Kokke. Aan
de UvT vallen de vakken in de bachelor op
het gebied van ondernemerschap onder
een zogenoemd honoursprogramma.
Beide programma’s in ondernemerschap
in de bachelor worden door de studenten
afgerond met een gezamenlijk multidisciplinair project wat resulteert in een
ondernemingsplan. Teams van verschillende opleidingen van de twee universiteiten werken samen aan vraagstukken
van Brabantse MKB-bedrijven of start-

ende bedrijven. Deze vragen komen bijvoorbeeld binnen via Incubator-programma’s, zoals het TU/e Innovation Lab, via
Connect, dat is gericht op ict-ondernemers, of via eigen initiatief van de
studenten. Duysters: “Het mooie van zo’n
multidisciplinair project is dat je samen
leert van de verschillende perspectieven
die je kiest in het project. De student natuurkunde leert van de marketingstudent
en andersom.”

Intensiever programma
In de master kunnen studenten het
keuzevak ondernemerschap kiezen. Voor

Het programma Technology Entrepreneurship geeft masterstudenten de
mogelijkheid om zich te verdiepen in
bijvoorbeeld marketing, productontwikkeling, ondernemingsrecht, groei, organisatiegedrag, verkoop, operations management en human resources.
Daarnaast ontwikkelen de deelnemers
ondernemersvaardigheden tijdens workshops, zoals visie, leiderschap, communicatie, onderhandelen, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Kokke: “We
nemen aan het begin en het einde van het
traject een assessment af om inzicht te
krijgen waar de deelnemer staat wat
betreft die vaardigheden. Het individuele
traject wordt afgestemd op de uitkomst
daarvan. Tijdens het project staat een
coach, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven,
de studenten bij.”
Naast die onderwijsactiviteiten organiseert het BCE ook workshops voor
docenten, waarin zij aan de hand van
cases en brainstormsessies kunnen
bekijken hoe zij ondernemen meer
kunnen opnemen in hun eigen onderwijs. Ook is er aandacht voor initiatieven
van bijvoorbeeld studentenverenigingen
waarin studenten kennismaken met
bedrijven.
“Het bedrijfsleven kan verschillende
rollen vervullen binnen BCE”, vertelt
Duysters. “Ervaren ondernemers treden
op als coach, gastspreker of docent. Een
bedrijf kan een stageplaats hebben of een
case inbrengen. Verder kan een ondernemer als jurylid optreden voor de competitie die wordt uitgeschreven voor de
bedrijfsplannen van de studenten. De
aansluiting met bedrijven is uiteraard
enorm waardevol voor dit
programma.”/

.
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Oranje de gekste

Ruim tweehonderdduizend bezoekers verwacht Eindhoven op 29
en 30 april. Live bands, artiesten, dj’s, andere acts, markten en allerlei kinderactiviteiten moeten Koninginnenacht en -dag tot een
bruisend oranjefestijn maken. Cursor helpt je op weg met een
overzichtskaart van de grootste feestlocaties: het uitstippelen
van de kortste of gezelligste route laten we graag aan jou.

Parkeergarage ’t Eindje

Stationskwartier

Wat? P A C T F e s t i v a l
Oftewel? D e b e s t e t e c h n o ‘ m a d e i n E i n d h o v e n ’ i n d e p a r k e e r garage van PACT (aan de Fellenoord naast het Stroomhuis)
Wie dan? E e n l i n e - u p v a n ( i n t e r ) n a t i o n a l e g a s t e n , o n d e r w i e d e
Acid Junkies, Solid Decay en The Alchemist
Wanneer? O p 3 0 a p r i l v a n h e t m i d d a g u u r t o t m i d d e r n a c h t
Kost da? E e n w a n d e l i n g e t j e n a a r d e a n d e r e k a n t v a n h e t s p o o r ,
meer niet
Site? w w w . d o m m e l v a l l e i . n l

Wat? E x t r e m a R o y a l H o u s e
Oftewel? E e n m o d d e r v e t f u i f j e m e t e e n d a n c e - s t a g e o p h e t
Stationsplein
Wie dan? O n d e r a n d e r e n C h u c k i e e n A f r o j a c k o p 2 9 a p r i l , G e l a z e r ! ,
Funkerman, La Fuente en Boy Born op Koninginnedag
Wanneer? O p 2 9 ( 1 8 . 0 0 t o t 0 0 . 0 0 u u r ) e n 3 0 a p r i l ( 1 5 . 0 0 t o t 0 0 . 0 0 u u r )
K o s t d a ? Noppes
Site? w w w . e x t r e m a . n l

Lichtplein
Wat? Q u e e n s d a y F e s t i v a l ‘ 0 9
Oftewel? R e g e n o f g e e n r e g e n :
donderen zal het zeker op het
Lichtplein achter de Witte Dame
Wie dan? O p t r e d e n s v a n o n d e r
andere de legendarische
Eindhovense acid- en technoorganisatie Zodiak Commune,
visueel ondersteund met onder
meer fraaie lasershows
Wanneer? O p 3 0 a p r i l v a n 1 2 . 0 0
tot 00.00 uur
Druk? L i g t e r a l a a n w i e e r
komen, hè?
Kost da? A f g e z i e n v a n d e n o d i g e
drankjes (zelf meegebrachte
dranken niet toegestaan) hele maal niks
Site? w w w . z o d i a k c o m m u n e . c o m

Dommelstraat
Wat? K o n i n g i n n e n a c h t e n
Koninginnedag Festival
Oftewel? D a g e n n a c h t ( o f e i g e n l i j k
omgekeerd) feest bij de Effenaar.
Met techno in de grote zaal en rock,
soul, indie en een verleidelijke
‘burlesque spectaculaire’ in de
kleine zaal en het café. En dan moet
Koninginnedag (the day after) nog
beginnen, met onder andere groe zelige rock, dansbare pop, Johnny
Cash-classics en stoempende
elektro.
Wie dan? O n d e r a n d e r e n K y t e m a n ,
André Williams, De Staat, Gayle
San en The Legendary Tigerman
Wanneer? O p 2 9 a p r i l v a n a f 2 1 . 0 0
uur, op 30 april vanaf 14.00 uur
Kost da? E n t r e e K y t e m a n s H i p h o p
Orkest en Koninginnenacht 15 euro,
Koninginnenacht Festival alleen
12,50 euro, Koninginnedag Festival
is voor nop
Site? w w w . e f f e n a a r . n l

Markt
Wat? O r a n j e f e e s t e n
Oftewel? F e e s t m u z i e k v a n d e
sixties tot en met de nineties
Wie dan? De legendarische
broers Sjors en Sjimmie,
Robbie Williams-kloon Just like
Robby en de Tina Turner Tribute
op 29 april; onder anderen The
Revolvers, Lesley Lynch en
Soundation op Koninginnedag
Wanneer? O p 2 9 ( v a n a f 2 0 . 0 0
uur) en 30 april
Kost da? O m r i n g d d o o r z o v e e l
kroegen en openluchtbars kost
het ongetwijfeld de nodige (al coholische versnaperingen),
maar da’s dan ook alles
Site? w w w . e m i l i o d e v l a m . n l ,
klik op ‘Nieuws’

Clausplein
Wat? K l e u r r i j k O r a n j e p l e i n
Oftewel? Een gevarieerd
programma van wereldmuziek
op de hoek van de Willemstraat
en de Emmasingel
Wie dan? O n d e r a n d e r e n d j S o l o ,
sambaband Bloco Barulho en
Monks Avenue
Wanneer? O p 3 0 a p r i l v a n 1 2 . 0 0
tot 21.00 uur
Kost da? L i e f d e v a n e n v o o r d e
medewereldburger is niet te
koop: hartstikke gratis dus
Site? w w w . k l e u r r i j k e s t a d . n l

Kerkstraat
Wat? Q u e e n s d a y @ C o o k s 2 0 0 9
Oftewel? D i v e r s e d j ’ s b i j r e s t a u r a n t C o o k s a a n d e
Kerkstraat
Wie dan? O n d e r a n d e r e n d j ’ s R o b o b , J a c k W a x , T h o m s o n
en Lady Aïda
Wanneer? O p 3 0 a p r i l v a n 1 3 . 0 0 u u r t o t m i d d e r n a c h t
Kost da? E e n t u s s e n t i j d s s n a c k j e b i j é é n v a n d e e e t t e n t j e s
aan de Kerkstraat misschien, om de energie op peil te
houden
Site? H e l a a s , j e z u l t o n s o p o n s w o o r d m o e t e n g e l o v e n

Parkeerterrein Fens
Wat? Q u e e n D a n c e
Oftewel? H e t d a n c e f e s t i j n d a t v o o r g a a n d e
jaren plaatsvond op het Stadhuisplein,
strijkt nu neer op het parkeerterrein aan de
Keizersgracht
Wie dan? O n d e r a n d e r e n p u b l i e k s m a g n e e t
Felix Da Housecat, Erick E, Benny
Rodrigues en Dennis van der Geest
Wanneer? O p 3 0 a p r i l v a n 1 2 . 0 0 t o t 0 0 . 0 0
uur
Kost da? Lekker niks
Site? w w w . c i t y d a n c e . n l

Catharinaplein en
Stadhuisplein

Wat? R o y a l D a n c e E v e n t
Oftewel? T w e e p o d i a m e t e e n l i n e - u p v a n d j ’ s e n
een twintigtal bars voor de dorstige dansers
Wie dan? O n d e r a n d e r e n B e n j a m i n B a t e s , R i c k y
Rivaro, Roog, Laidback Luke en Don Diablo
Wanneer? 2 9 ( v a n a f 1 8 . 0 0 u u r ) e n 3 0 a p r i l
(vanaf 12.00 uur)
Kost da? W a a r s c h i j n l i j k w a t z w e e t d r u p p e l s ,
verder niks
Site? w w w . r o y a l d a n c e . n l
Stratumsedijk
Wat? G a y Q u e e n s d a y
Oftewel? R o z e v e r s u s o r a n j e o p d e S t r a t u m s e d i j k
tijdens dit straatfeestje met Nederlandse tralala
ten top. Inclusief verkiezing van Mister
Catharinaplein (buiten bij Dynamo)
GayQueensday en Miss GayQueensday Travestie,
Wat? Q u e e n s d a y S t r i c t l y H i p H o p
loterij, eetkraampjes en optredens
Oftewel? N a e e n k o r t e a f w e z i g h e i d w e e r t e r u g : h i p h o p ‘ t i l y o u
drop tussen alle house in technostad Eindhoven
Wie dan? M u z i e k v a n o n d e r a n d e r e n d j M a r j o
Wie dan? O n d e r a n d e r e n d j R a c h i , d e B o k k e r i j d e r s , d j
Wanneer? O p 3 0 a p r i l v a n h e t m i d d a g u u r t o t m i d Smaakmatties en Nation of Elzi
dernacht
Wanneer? O p 3 0 a p r i l v a n 1 4 . 0 0 t o t 0 0 . 0 0 u u r
Kost da? B e h a l v e v o o r e v e n t u e l e l o t e r i j - e n
missverkiezingsmaniakken: niks
K o s t d a ? Niks!
Site? w w w . d y n a m o - e i n d h o v e n . n l e n w w w . z i e k e z u i d e n . n l
Site? G e e n s p e c i a l e o r a n j e f e e s t s i t e , m a a r v i a
www.gay.nl kom je ook een heel eind

Bron: VVV Eindhoven en www.oranjedegekste.nl.
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Wennen aan Crazy Diamonds
Agenda
Elke week in Cursor:
de agenda van studenten website Shift040.
Kijk voor meer info op
www.shift040.nl.
25 april 00:00 - 23:30
Batavierenrace
Organisator: ESSF
28 april 21:00 - 22:30
Alci Cabaret
Organisator: Eindhoven
Studenten Corps
28 april - 29 april
22:30 - 05:00
NaTentamenFeest
Organisator: Eindhoven
Studenten Corps
06 mei 19:00 - 23:00
Rollenspel avond
Organisator: ESRG Knights of
the Kitchen Table
06 mei - 07 mei 22:00 - 04:00
Blind.iD - Lucid feest
Organisator: Lucid
09 mei 10:00 - 16:30
Jij en je familie:
What’s in it for you?
Organisator: Tint
09 mei 10:00 - 18:00
Stepestafette van NSV Ovum
Novum (Nijmegen) naar ESV
Demos (Eindhoven)
Organisator: E.S.V. Demos
11 mei - 12 mei 21:00 - 02:00
bmT feest
Organisator: SvBMT
Protagoras
12 mei 18:30 - 20:00
Pasta en Passie:
Afval is voedsel
Organisator: Tint
12 mei - 13 mei 21:00 - 02:00
FacFest
Organisator: European Week
Eindhoven

Ze namen een risico met
‘Crazy Diamonds Shining’.
De compositie van de Brit
Peter Meechan, oorspron kelijk geschreven voor een
symfonieorkest en sopraan saxofoon, werd namelijk
nog nooit door een harmo nieorkest gespeeld.
Auletes, ondervereniging
van studentenmuziek vereniging Quadrivium,
ging zaterdag 18 april in het
Auditorium de muzikale uit daging aan - maar het hoog tepunt van de avond werd
het niet, erkent Auletescommissaris Hugo van Lint,
tevens leider van het mu zikale project Divinity.
“‘Crazy Diamonds Shining’
is een erg modern stuk en
ligt niet makkelijk in het
gehoor. Ik denk dat mensen
het stuk pas interessant
gaan vinden als ze het een

Joeri Verlinden, student
Biomedische Technologie
aan de TU/e, heeft 18
april tijdens de Amsterdam Swim Cup het
Nederlands record op de
tweehonderd meter vlinderslag verbroken. In een
tijd van 1.57,43 bleef hij
de andere zwemmers
voor.
aantal keer gehoord
hebben”, zegt Van Lint.
Met de muzikale uitvoering
was volgens de project leider echter zeker niks mis
en het publiek was volgens
hem bovendien zeer onder
de indruk van solist Johan
van der Linden op saxofoon.
Maar verder werd volgens
Van Lint vooral ‘The Divine

Comedy’, een stuk van
Robert W. Smith, enthou siast onthaald.
Het volgende concert van
Quadrivium is het
Zomerconcert op zaterdag
20 juni in het Auditorium.

Foto: Rien Meulman

Thêta wint twee onderdelen Varsity
Ze roepen het bij Thêta
elk jaar, in aanloop naar
de fameuze roeiwedstrijd: ‘Thêta wint de
Varsity.’ Het podium
bleef echter ook dit jaar
buiten bereik voor de
‘Oude vier’ van de
Eindhovense roeiers. De
winst op het koningsnummer de ‘Oude Vier’
ging voor de vierde maal
op rij naar het
Rotterdamse Skadi.
Thêta won wel op twee
andere onderdelen.
Op
het
AmsterdamRijnkanaal vlakbij Houten
vond zondag 12 april de
126ste editie van de Varsity
plaats. De Eindhovense
studentenroeivereniging
Thêta, met verscheidene
ploegen
vertegenwoordigd, sleepte twee overwinningen in de wacht, maar
schoot tekort op het
koningsnummer: de Oude
Vier.
“Een finaleplaats moet er
zeker inzitten”, dacht

Zwemmer Joeri
Verlinden verbetert
Nederlands record

Verlinden werd daarnaast
derde op zowel de 100
meter vlinderslag als de 50
meter vlinderslag. Of zijn
prestaties goed genoeg zijn
voor het WK in de zomer, is
nog niet zeker.
Ondanks de podiumplaatsen, is Verlinden niet
tevreden over zijn resultaten van vorige week. “Ik
had meer verwacht. Ik heb
een paar keer nét niet aan
de WK-limiet voldaan.”
Om te bewijzen dat er wel
meer in zit, besloot hij om
de 100 meter vrije slag met
de
vlinderslag
te

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.

Ik ben Loes Martens en
zit in het eerste jaar van
mijn master ‘Architecture
& Building Technologies’.
Na mijn bachelor heb ik
ervoor gekozen om me
een jaar lang buiten de
universiteit te ontwik-

.

NK studentenpoker
alleen voor de eer
Als er alleen om de eer
wordt gespeeld, mag het
NK Studentenpoker
alsnog doorgaan. Dat
zegt een woordvoerder
van het ministerie van
Justitie.
Oude Vier tijdens de Varsity. Foto: Paul Bloemen

Thêta-voorzitter
Karel
Sormani voor de wedstrijd
nog. Dit bleek echter allesbehalve waar, toen de ploeg
het in de voorwedstrijd al
liet afweten met ruim
twintig seconden achterstand op de nummer één
van de desbetreffende
voorwedstrijd.
Maar er was voor Thêta niet
alleen maar teleurstelling.
Op de 22 onderdelen wist

Thêta twee maal ‘blik’ te
trekken; zo behaalde Youri
Vaes op het onderdeel
Lichte Beginnelingen skiff
zijn eerste overwinning in
het twee-kilometerseizoen
en werden ook de Lichte
Beginnelingen vier met
stuurman
van
Thêta
eerste. Op twee andere
onderdelen werden de
Eindhovense
roeiers
tweede en derde. /

.

Voorwaarde is dat studenten geen geld betalen om
mee te doen en dat ze niets
kunnen winnen. Dan is de
wet op de kansspelen niet
van toepassing, aldus
Justitie desgevraagd.
Directeur
John
Wittmaekers van Studenten.net.
wil niet te vroeg juichen.
Hoe zit het bijvoorbeeld
met advertenties op de
website? Mag hij een prijs
verloten? “We willen eerst

En hoe is het in Milaan?
kelen. Dat jaar begon met
een stage in Nederland en
eindigt met een periode
in het buitenland.
Ik begon met een taalcursus aan de universiteit
in Siena, waar ik een
maand lang, vijf dagen
per week, de Italiaanse
taal onder de knie probeerde te krijgen. Siena is
echt een geweldige stad.
Ik verbleef met 45 andere
studenten in een villa en
zo leerde ik iedereen erg
snel kennen. De dagen
bestonden uit het leren
van Italiaans en de
avonden uit het in de
praktijk brengen van deze
kennis in de pub Baronne
Rosso. Al was de meeste
uitgesproken zin tegen de
Italiaanse mannen ‘non
parlo Italiano, scusa’.
Mijn reis ging van het

zwemmen. “Ik werd daar
zestiende, omdat alle
anderen de borstcrawl
zwommen. Het is ongebruikelijk om op dat onderdeel een vlinderslag te
zwemmen, maar ik heb
daar wel een prima tijd
neergezet op de vlinderslag. Dat was een bewuste
keuze. Ik wilde laten zien
dat ik het wel kan.”
De student heeft al een
startbewijs op zak voor de
4x100 meter wisselslag op
het WK dat deze zomer in
Rome wordt gehouden. Of
zijn prestaties goed genoeg
zijn voor persoonlijke
startbewijzen voor de vlinderslag, weet hij nog niet.
Verlinden heeft er wel
goede hoop op. Binnenkort
komt daar uitsluitsel over.
Zijn studie staat ondertussen even op een laag
pitje. “Ik geef de komende
tijd voorrang aan het
zwemmen.”/

kleine middeleeuwse
stadje Siena naar de grote
internationale stad
Milaan. De eerste week
bestond voornamelijk uit
het zoeken naar een
kamer en het verkennen
van de universiteit. De
lessen zouden pas na
twee weken starten, dus
had ik mooi tijd om de
stad te verkennen. Van
een modeshow van
Roberto Cavalli op de
Fashionweek, carnaval in
Milaan, tot het genieten
van de Italiaanse keuken.
Alles was nieuw, leuk en
interessant.
Zo vergat ik even dat ik
hier was om te studeren.
De eerste periode
mochten uitwisselingsstudenten vakken naar
keuze volgen en pas eind
maart moest er een

studieplan worden
gemaakt. Na een aantal
lessen gevolgd te hebben,
sommigen Engelstalig en
anderen in het Italiaans,
koos ik ervoor om mijn
project in het Engels te
doen. Ik koos voor de
Architectural Design
Studio van Cino Zucchi
en daarnaast nog een
Italiaans vak ‘Architettura
degli Interni’ en een
Engels vak ‘Public Space
Design’.
Toch wil ik graag de
Italiaanse taal blijven
leren en volg ik naast de
architectuurlessen ook
drie avonden in de week
Italiaanse les. Gelukkig
blijft er genoeg vrije tijd
over. Er wordt iedere
avond iets georganiseerd
en in de weekenden
probeer ik zoveel moge-

lijk van Italië
te zien. De
meren in het
noorden,
Bologna, Pisa,
Lucca, Siena,
Florence,
Venetië,
Verona en
natuurlijk
Rome. Heel
Italië is
prachtig.
Een superuitdaging die
eigenlijk
iedereen zou
moeten
aangaan!

Loes Martens,
studente Bouwkunde

alles zwart op wit hebben.
Maar als we dit bevestigd
krijgen, gaat het door.”
Toernooien met inzet
blijven voorbehouden aan
Holland Casino. “We
hebben al veel trucs gezien
om daar onderuit te
komen”, zegt de justitiewoordvoerder. “We prikken door al die fratsen
heen.”
Aanvankelijk was het de
bedoeling dat de deelnemers online zouden
spelen om geld en een
vliegticket naar Las Vegas,
om nog maar te zwijgen
van pokertafels en televisies voor hun studentenverenigingen. (HOP)/

.
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Vliegende start TU/e op EK voetbalrobots Wielrennende TU/e’er
vinden, stelt het team van
Tech
United.
Gisterochtend won Tech United
van Aachen met 10-0.

Foto: Rien Meulman

Prolongatie van de EKtitel komt dichterbij voor
het voetbalrobotteam van
de TU/e. Op de German
Open in Hannover won
Tech United deze week de
eerste drie wedstrijden
met glans: 5-0, 6-0 en
10-0.
Klassegenoot
Mostly
Harmless deed zijn naam
in de eerste partij eer aan.
In de wedstrijd tegen de
Oostenrijkers trok het
Eindhovense
team
voordeel uit de dode spelsituaties, waarbij de con-

currentie er te lang over
deed de trap te nemen. De
volgens Tech United sterke
verdediging van Mostly
Harmless kon de ploeg niet
redden.
Tweede
tegenstander
Paderkicker uit Duitsland
bleek in het nadeel met zijn
visuele uitrusting. In
tegenstelling tot de meeste
deelnemende robots met
‘omnivision’ hebben hun
spelers elk drie camera’s op
de top die afzonderlijk
rondkijken.
Hierdoor
hadden ze regelmatig wat
meer moeite om de bal te

Het
TU/e-team,
in
Hannover
vertegenwoordigd met een twintigkoppige ploeg, komt uit in
de zogenoemde Middlesize League, waarbij twee
teams van elk vijf robots
een wedstrijd van twee
keer vijftien minuten
aangaan. De ‘spelers’ zijn
vooraf geprogrammeerd
en strijden dus zonder
menselijke besturing. Wel
mag tussentijds worden
gewisseld
en
mogen
eventuele
‘blessures’
worden gerepareerd.
Het EK in Duitsland loopt
nog de hele week; op
vrijdag 24 april zijn de
finales. Daarna lonkt het
WK in het Oostenrijkse
Graz, eind juni, waar Tech
United wereldkampioen
hoopt te worden./

.

De prestaties van het TU/e-team
zijn live te volgen via
www.techunited.nl.

Cabaret en NaTentamenfeest in De Bunker
Cabaretier Anne Jan Toonstra treedt dinsdagavond 28 april om 21.00 uur op tijdens
het Alci Cabaret van Heerendispuut
Alcibiades van het Eindhovens Studenten
Corps (ESC). Sociëteit Ilium in De Bunker
wordt getransformeerd tot een
schouwburg. Toonstra won in 2001
Cameretten in Rotterdam. De cabaretiers

Theo Maassen en Jochem Myjer traden
respectievelijk in 1994 en 1998 op tijdens
het Alci Cabaret.
Alle studenten zijn welkom en de entree is
gratis. Na afloop van de voorstelling begint
om 22.30 uur het NaTentamenFeest in De
Bunker.

studentensportman van het jaar

Beste managers,
Sportteam van het jaar The Elephants. Foto: Rien Meulman

Wielrenner en Scheikundestudent Job
Vissers mag zich sinds 14
april Eindhovens studentensportman van 2008
noemen. Bij de vrouwen
won zwemster en pabostudente Linsy Heister,
het winnende sportteam
van het jaar is The
Elephants (rugby).
Job Vissers zag zich met
zijn uitverkiezing beloond
voor een naar eigen zeggen
‘formidabel wielerseizoen’.
Hij won onder andere het
nationale kampioenschap
voor ‘elite zonder contract’
in het Twentse Ootmarsum:
“de grootste zege in mijn
nog
prille
carrière”.
Ondanks belangstelling
van verschillende professionele wielerploegen die
de sprinter willen inlijven,
combineert hij de sport
nog altijd met zijn studie.
Binnenkort hoopt hij zijn

master
Scheikundige
Technologie af te ronden.
Open-waterzwemster
Linsy Heister, studentensportvrouw van 2008,
heeft de pabo met het oog
op de sport op een laag pitje
gezet. Ze wil gaan afstuderen na de Olympische Spelen in 2012,
waarvoor ze zich hoopt te
kwalificeren op de tien
kilometer open water. Met
haar prestaties behaalde
Heister afgelopen jaar
onder meer de A-status bij
sportkoepel NOC*NSF en
plaatste ze zich voor het
WK in Rome in juli.
Ook de rugbyers van The
Elephants blikken terug op
een goed seizoen, waarin
ze onder meer tweede
werden in de reguliere
competitie en zich naar de
eerste plaats knokten
tijdens het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap./

.

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:
Youri Bicker (vijfdejaars Biomedische Technologie) en Jeroen Learbuch (tiendejaars
Bouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Maike Tijman op Smeijers
is 24 jaar oud en komt oor spronkelijk uit het Twentse
dorpje Losser, dichtbij
Enschede. Na het behalen
van haar hbo Bouwkundediploma en een schakel jaar is ze begonnen aan de
masteropleiding Construc tion Technology. Ze is lid
van de studievereniging
SUPport. Haar grootste
hobby is schilderen. Ze
heeft ook een site waar al
haar kunstwerken op te
bewonderen zijn. Verder
gaat ze graag winkelen,
films kijken en stappen
met vrienden. Haar sport is
hardlopen en ze wil gaan
beginnen met mountain biken. Haar must-haveitem is Sultana’s, zodat ze
altijd wat te eten heeft.
Verder moet ze altijd orde
in huis hebben.

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

Het valt Youri op dat de
kamer opgeruimd is. Het is
modern ingericht en gezellig
gemaakt door warme kleuren
en er staan veel kaarsen.
Verder hangt er een mooi
schilderij aan de muur. De
vrouw op het schilderij heeft
een mooie rug, vindt Youri.
Het is de kamer van een
meisje, vanwege de roze
bank en planten. Hij denkt
dat deze dame minimaal een
derdejaars student Bouw kunde is, vanwege het nette
interieur. Maar ze zou ook
wel eens Technische
Bedrijfskunde kunnen
studeren: echt vrolijk ziet
het schilderij er namelijk niet
uit, wat alles te maken heeft

met de economische crisis
van tegenwoordig.
Haar hobby’s zijn lekker
koken en schilderen. Haar
sport zal bijvoorbeeld zwem men zijn, want al het blauw
in het schilderij doet Youri
daaraan denken. Haar musthave-item is haar agenda; de
kamer ziet er zo geordend
uit, dat ze vast een gestruc tureerd leven heeft. Verder
zal ze ook altijd een goede
fles wijn in huis hebben, om
lekker van te kunnen genieten.
Jeroen vindt het opvallend
dat er veel felle kleuren
gebruikt worden in de
woonkamer. Hij ziet meteen
de pop bij het raam staan,
het lijkt net alsof er een

kindje naar buiten staat te
kijken. Het is niet moeilijk
om te bepalen of hier een
jongen of meisje woont. De
kussens, kaarsen, vazen en
de pop kunnen niet anders
dan in de woonkamer van
een vrouw staan. De studie is
niet te bepalen en Jeroen
gokt op Scheikundige
Technologie. Deze meid
woont in een appartement en
kan een flatscreen betalen.
Ze heeft dus een goed
betaalde bijbaan. Deze luxe
hoort volgens Jeroen bij een
student die even bezig is,
ongeveer zesdejaars. Ze
maakt weinig troep, het ziet
er verschrikkelijk schoon uit.
Het is een reislustig type, ze

is al eens in Afrika is
geweest, getuige de souve nirbeeldjes. De schilderijen
heeft ze niet zelf gemaakt.
Uit de afwezigheid van een
asbak op de salontafel con cludeert hij dat er een grote
kans is dat ze aan sport doet.
Het zal een drukke sport zijn:
waterpolo. Naast haar gereis
en Nayade heeft ze geen tijd
voor verenigingen, daarom is
het ook zo schoon. Als echte
waterpoloër heb je als musthave-item natuurlijk zo’n
wasknijper voor op je neus.
En ze heeft altijd lucifers in
huis, om die kaarsen ’n keer
aan te steken.

Ik heb wat vragen over
Campus 2020. Er wordt
gesproken over het
samenbrengen van medewerkers en studenten van
meerdere faculteiten zodat
een plek ontstaat waar
wetenschappers van allerlei disciplines en studenten uit binnen- en buitenland elkaar ongedwongen
kunnen ontmoeten.
Waarom, beste beleidsmakers? Wat is het voordeel van het samendrijven
van alle studenten in de
nieuwe centrale
studentenvoorziening in
de huidige W-hal en dan
alle medewerkers in hun
eigen gebouwen?
Kennisoverdracht? Geloof
ik niks van. De studies zijn
vaak veel te verschillend:
met alle respect, maar wat
gaat een Bouwkundestudent met mijn kennis
van de elektrotechniek
doen en wat ga ik hebben
aan een scheikundige als
ik een circuit moet doorrekenen? Ik heb er ook
helemaal geen behoefte
aan! Studenten zijn
gewoon met hun vakken
bezig en gaan echt niet bij
hun buurman kijken waar
hij mee bezig is. Bovendien ga ik voor leuke contacten wel naar de kroeg.
Wat zijn eigenlijk jullie
plannen met de faculteitskroegen? Gaan we die ook
bij mekaar zetten? Alle
kroegen op één gang zodat
we het Stratum van onze
eigen campus krijgen…
Het zal wel met geld te
maken hebben toch? Of
heeft een consultancybureautje het voor een
paar tonnetjes bedacht?
We moeten iets veranderen dus laten we alles
maar op een hoop gooien.
Misschien eens leuk om
met studenten te praten
wat zij willen? Of ga eens
in Wageningen kijken waar
ze met hetzelfde bezig zijn
en waar ik hele slechte
dingen over hoor. Kan
natuurlijk zijn dat ik er
niks van snap, maar het
lijkt mij toch beter om
faculteiten gescheiden te
houden en studenten en
medewerkers in één
gebouw te houden met
hun eigen onderwijsfaciliteiten zodat zíj onderling
kennis kunnen uitwisselen: veel nuttiger. Kom
eens kijken bij Elektrotechniek hoe goed dat
werkt!
Roy Warmerdam is student
Elektrotechniek
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Maarten Crijns / 22 / tweedejaars
Biomedische Technologie
Wanneer: sinds ‘n jaartje
Wat:
gedownload plaatje ‘Take my hand’
Waarom: “Ik ben gelovig. Jezus Christus is voor
mij echt een voorbeeld. Hier neemt hij iemand
gewoon bij de hand en wijst het kind de weg. Hoe
jonger je met geloof begint, des te sterker kan het
zich ontwikkelen. Geloof kan je ook echt helpen. Ik
heb bijvoorbeeld veel meegemaakt en het heeft mij
echt geholpen, ook om te accepteren wie ik ben. Ik
ben ook beter gaan relativeren omdat ‘de Heer’ het
allemaal niet zo erg vindt.
Ik ben nu toevallig netjes gekleed omdat ik binnenkort gedoopt word in de Mormoonse kerk, maar dat
terzijde. Ik probeer te leven volgens de maatstaven
van Jezus Christus, zoals geen seks voor het huwelijk, geen drugs, maar
vooral het klaarstaan voor
andere mensen. Zo ga ik
bijvoorbeeld als vrijwilliger mee op vakanties
van meervoudig gehandicapten en ben ik vrijwilliger voor KiKa
(Kinderen kankervrij).”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Yèèèèès fellas, yes a tip, I’m gonna
buzz on down to you.’ Aldus Louis
Armstrong in een nummer van 1940.
Ik heb ook een tip, maar eerst die van
Satchmo: ‘Never mistreat your woman,
‘cause its gonna bounce right back on
you’. Goeie tip, nou de mijne: carrièretip.
Ik kan u van harte het beroep aanraden
van emeritus hoogleraar. Het gaat
gepaard met een behoorlijk loon en je
hebt het niet buitensporig druk. Een
nadeel is dat je eigenlijk eerst hoogleraar (professor) moet worden, maar
dat kan niet zo moeilijk zijn, want de
meest onverwachte lieden zijn profes-

sor (geweest), zoals onze geliefde
premier. Die is trouwens geen
emeritus, want hij heeft nog beter
betaald werk gevonden; iets soortgelijks
geldt voor Rinnooy Kan. Ik weet niet
hoe het dan verder gaat: je bent hoogleraar, neemt een andere baan en gaat
daarvan met pensioen - ben je dan
emeritus hoogleraar? Ik weet het niet,
waaruit dan weer blijkt dat je niet alles
hoeft te weten om professor te worden het helpt natuurlijk wel, zeker als je
daarbij een beetje bescheiden blijft
- zoals ik.
Maar terzake. Je moet dus wel eerst
professor worden, maar niet te jong.
Dat bespaart je een hoop ellende, zoals
jarenlang ondermaats onderwijs geven
aan ondermaatse studenten (door Jack

Van Lint omschreven als ‘valse paarlen
voor echte zwijnen’), het invullen van
subsidieformulieren en het besturen
van eigenwijze, onbestuurbare
geleerden, of wat daarvoor doorgaat.
Maar goed, als u dan op uw 63ste
professor bent geworden, dan kunt u al
twee jaar later uw gram en gal kwijt in
een afscheidscollege - voor een intreerede had u natuurlijk geen tijd. Na
afloop wordt u dan vriendelijk toegesproken en overladen met geschenken - ik heb onlangs een voor mij
onbruikbaar geworden cadeau voor
goed geld verkocht! Tenslotte kun je Jan
en alleman uitnodigen voor een feestelijk versierde borrel.
Dan begint het emeritaat! Een periode
van grote vrijheid: alles mag en niets

hoeft. Je brieven naar de krant kun je
ondertekenen met prof.dr. - u moet
natuurlijk wel op tijd een proefschrift
schrijven, maar ja, dat doen er in
Nederland duizenden per jaar; mag
geen probleem zijn.
Als je ooit een schrijven krijgt van een
jouw onbekend persoon, die ondertekent met ‘prof’, dan kun je antwoorden met ‘Waarde collega’, ongeacht de grote geleerdheid van de
scribent. Hij weet toch niet hoe dom je
eigenlijk bent, maar anderzijds is de
kans niet gering dat hij nog dommer is.
Ik ben al bijna dertien jaar emeritus
hoogleraar en ik hoop het nog jaren te
blijven. ‘Yes fellas, yes a tip!’

