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Miljoenen voor
nano aan TU/e
De TU/e ontvangt een bedrag
van drie tot drieënhalf miljoen
euro voor nanotechnologisch
onderzoek via NanoLab NL; een
consortium van instellingen
die actief zijn in de nanotechnologie waarvan de TU/e sinds
vorig jaar deel uitmaakt.
Volgens prof.dr. Bert Koopmans,
leider van de vakgroep Physics of
Nanostructures en betrokken bij
NanoLab NL, zal het aan de TU/e
toegekende geld worden geïnvesteerd in nanotechnologiegerelateerde activiteiten in en
rond de cleanroom. Behalve de
faculteit Technische Natuurkunde profiteren hiermee ook
Elektrotechniek en Scheikundige Technologie van de financiële injectie.

Het kabinet steekt in totaal
vijftien miljoen euro in NanoLab
NL. Met het geld worden faciliteiten gecreëerd ten behoeve van
bionanotechnologie en nanomedicine . Ook wordt een deel van
het geld geïnvesteerd in onderzoek naar de risico’s van nanotechnologie.
In NanoLab nemen momenteel
de drie TU’s, Rijksuniversiteit
Groningen, TNO en Philips deel.
Het bedrag van vijftien miljoen is
vrijgemaakt uit de FES-gelden
(de ‘aardgasbaten’). De instellingen moeten zelf een kwart van
dat bedrag ophoesten. NanoLab
NL is een initiatief van het
netwerk NanoNed en coördineert
onder meer de toegang van faciliteiten voor nanotechnologie voor
externe gebruikers./

.

TU/e voor miljoen in
Europees chemieproject
Twee onderzoeksgroepen van
de TU/e doen mee in een groot
Europees project, F3-factory,
dat beoogt productieprocessen
in de chemische industrie
efficiënter, flexibeler en duurzamer te maken. Van het
totaalbudget -circa dertig
miljoen euro- vloeit ongeveer
een miljoen naar de TU/e,
aldus dr.ir. Patrick Anderson
van Polymer Technology (faculteit Werktuigbouwkunde).
Anderson fungeert als contactpersoon vanuit de TU/e voor F3factory. Ongeveer de helft van het
geld gaat naar zijn groep, de rest
komt terecht bij Homogeneous
Catalysis van prof.dr. Dieter Vogt
van Scheikundige Technologie.
Het project, waar de Europese
Unie voor achttien miljoen aan
bijdraagt, is een initiatief van de
Duitse chemiereus Bayer. De
samenwerking tussen vijfen-

twintig Europese bedrijven en
kennisinstellingen -waarvan de
TU/e de enige Nederlandse
bijdrage levert- moet de Europese
chemische industrie onder
andere versterken door processen samen te voegen die nu
sequentieel worden uitgevoerd.
Dit zou naar schatting jaarlijks
vier miljard euro kunnen uitsparen.
F3 staat voor flexible, fast en
future. Anderson: “Veel chemische processen zijn allesbehalve
flexibel: het is vaak onmogelijk
om de productie op halve kracht
te draaien. In plaats daarvan
moet een fabriek in tijden van
verminderde vraag een paar
weken dicht.” Anderson gaat in
het kader van F3-factory onder
meer werken aan de ontwikkeling van een nieuwe menger
waarin verschillende productiestappen kunnen worden uitgevoerd./

.

PF pleit voor interactieve studieplanner

Studentengroepering PF pleit voor de ontwikkeling van een interactieve studieplanner. Vooral met oog op de invoering van het bindend
studieadvies en studiecontracten zou dit voor studenten en studieadviseurs een handzaam hulpmiddel kunnen zijn.
In de brief die de PF vorige week naar het College van Bestuur stuurde,
staan diverse voorbeelden vermeld van interactieve studieplanners die
al actief zijn aan andere instellingen, zoals aan de Rijksuniversiteit
Groningen en de Open Universiteit. PF-bestuurslid Christopher Gits
noemt het een zeer praktisch hulpmiddel, waarbij vakken over kwartalen en jaren te ‘verslepen’ zijn. Daarbij bestaat er een directe link met
de online studiegids, zodat informatie over het betreffende vak snel kan
worden geraadpleegd. Behalve dat het voor studenten zo veel eenvoudiger wordt om hun planning te maken, kan door zo’n systeem ook veel
eerder worden gesignaleerd dat bepaalde (keuze)vakken overlappen,
zo staat in de brief. Ook verwacht de PF dat een betere planning de
student zal stimuleren om betere studieprestaties te behalen.

Van ballet tot linedancing
Stijlvol jazzballet, snelle tapdansers, klassiek
ballet, Chinese dans, linedancing. Kortom, een heel
arsenaal aan dansen passeerde zaterdag 6 juni de
revue in de Blauwe Zaal in het Auditorium. De
Eindhovense studentendansvereniging Footloose
hield haar jaarlijkse dansuitvoering, ditmaal getiteld
‘Passion on a Dancefloor’.
“We willen met deze uitvoering vooral
laten zien waaraan we een heel jaar
hebben gewerkt”, vertelt Laura Levij
van de organisatiecommissie. “We
hebben het tot ‘Passion on a Dance floor’ omgedoopt, omdat we willen
uitstralen hoe leuk we het dansen
vinden.” Aan de voorstelling deden
zo’n vijftig Footloosers mee. Een
Chinese dansgroep uit Eindhoven
verzorgde ook een dans.
Tot grote tevredenheid van de orga nisatie telde de middagvoorstelling
volgens Levij zo’n zeventig bezoekers
en kwamen er ’s avonds zo’n honderd veertig belangstellenden. “We hadden
er wel op gehoopt, maar hadden dit

aantal niet verwacht. Vorig jaar waren er in totaal
tachtig bezoekers.” De reacties van de bezoekers
waren lovend, vertelt Levij. “Ze vonden kleding, licht
en techniek erg mooi. Daar hebben we ook veel
moeite voor gedaan.”
Op de foto boven Footloose-lid Cindy Goorts.
Foto’s: Bart van Overbeeke

CCKO geeft groen licht voor invoering BSA
De Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO) van
de TU/e heeft het College van
Bestuur laten weten dat alle
faculteiten klaar zijn om in
september het bindend studieadvies (BSA) in te voeren. Extra
aandacht moet er wel zijn voor
het strikt naleven van de regels
met betrekking tot de nakijktijd van tentamens, aldus
CCKO-voorzitter Ton van
Leeuwen.
De CCKO heeft de afgelopen
maanden voor alle faculteiten de
regelingen gecontroleerd die ervoor moeten zorgen dat het BSA
het komend collegejaar probleemloos kan worden ingevoerd.

Van Leeuwen: “Onze voorzichtige conclusie aan het College van
Bestuur is dat alle faculteiten
klaar zijn voor de invoering van
het BSA in september. Wel zijn er
punten om in de gaten te houden.
Elke faculteit heeft bijvoorbeeld
eigen manieren waarop ze
docenten aanspreken als tentamens te laat nagekeken zijn.
Als die docent een reprimande
van de studieadviseur krijgt,
helpt dat niet altijd; wél als de
decaan dat doet. We vragen faculteitsbesturen dus nadrukkelijk
om achter hun opleidingsdirecteuren te gaan staan.”
Ook is speciaal gekeken naar
faculteiten die serviceonderwijs
geven, zoals Wiskunde & Informa-

tica. Tentamens nakijken kost
hen meer werk en mankracht,
wat problemen kan geven, zeker
als de tijd krap bemeten is. De
CCKO adviseert dat er, als het
nodig is, geld komt om bijvoorbeeld extra correctoren aan te
stellen. Van Leeuwen: “Verder
willen we tentamens met twijfelachtige uitslagen, zoals een 5 of
5,5, standaard door een tweede
corrector laten nakijken. We
willen echt zekerheid over tentamencijfers en een negatief BSA,
want het is voor de student in
kwestie een ingrijpende beslissing.”/

.

Zie ook pagina 12.
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Ronald van Tienhoven
”Wetenschap en design versmelten met het domein van kunst en poëzie”
Interview: Chriz van de Graaf
Foto: Bart van Overbeeke
Kunstenaar Ronald van
Tienhoven (52) is freelance
coach aan de faculteit
Industrial Design. Daar doet
hij projecten met studenten
om “na te denken over de verbintenis van technologische
applicaties met onze aanwezigheid hier op deze aarde”.
Er zijn kunstenaars die door Van
Tienhoven erg bewonderd
worden omdat ze vasthoudend
zijn in hun werk. Ze zijn specifiek, geconcentreerd en direct
herkenbaar. “Ik heb een heel
ander temperament. Ik ben
nieuwsgierig naar verschillende
mogelijkheden van interventies
in het dagelijks leven, zowel
fysiek als conceptueel. Dit maakt
mij hybride, wat je ook terugziet
in mijn werk. Ik ontwierp een
begraafplaats, een munt, heb documentaires gemaakt, werk als
coach aan de faculteit ID en was
adviseur bij de Mondriaan

Stichting waar ik tentoonstellingen en projecten initieerde. Ik
vind het even belangrijk om zelf
werk te ontwikkelen als om de
voorwaarden te scheppen voor
het werk van anderen.”
In de jaren tachtig was hij voornamelijk actief als autonoom
kunstenaar. Hij exposeerde
onder meer bij kunstenaarsinitiatief Aorta, later kwam hij er in
het bestuur. “Met gelijkgestemden zocht ik ruimte om niet
alleen afhankelijk te zijn van
galeries en musea. We maakten
daarom onze eigen infrastructuren. De context creëert tenslotte het werk. Ik onderzocht
toen ook cross-overs. Dat resulteerde bijvoorbeeld in een serie
dansvoorstellingen die ik in
nauwe samenwerking met choreografen maakte.”
Op dit moment onderneemt Van
Tienhoven weer verschillende
dingen tegelijk. Zo ontwierp hij
de gedenkmunt ter gelegenheid
van vierhonderd jaar relaties

tussen Nederland en Manhattan
die afgelopen april op de markt
kwam. Ook denkt hij na over wat
er in deze tijd nodig is om voor
meerdere mensen de voorwaarden te scheppen om hun standpunten aan te scherpen.
“Daarom ontwikkel ik nu een
nieuw platform voor uitwisseling, informatie en verdieping in
de vorm van een nachtclub
annex salon in Amsterdam,
bovenin het gebouw waar ik
mijn studio heb, één van de
mooiste plekken van de stad.
Deze penthouse is heel klein,
hooguit dertig vierkante meter.
Ik geef op dit moment de voorkeur aan een zekere intimiteit
om het discours over kunst en
design in een klein gezelschap
van speciaal uitgenodigde
mensen aan te scherpen.”
Hetzelfde doet de kunstenaar
sinds 2002 bij ID. “Het motto
van deze faculteit is: het ontwikkelen van intelligente producten, services en applicaties. De
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interactie tussen techniek en
gebruiker staat hier centraal. Je
kunt dit benaderen als een ingenieur: het ontwikkelen en testen
van producten en methoden om
interactie te optimaliseren. Je
ziet dit bij het leiden van verkeersstromen, bijvoorbeeld het
oplossen van parkeerproblemen
door intelligente gps-systemen,
of het ontwikkelen van sensorische systemen ten behoeve van
baby’s die prematuur zijn geboren. Tegelijk is er het avontuur
van het ongewisse, en de complexiteit en gelaagdheid van de
publieke ruimte. Op grond van
ervaring in eerdere projecten en
functies probeer ik wetenschap
en design te versmelten met het
domein van kunst en poëzie.”
Zijn rol aan de faculteit kan hij
het best illustreren aan de hand
van een voorbeeld. Met twee studenten werkt de kunstenaar aan
het Obolos-project. De Obolos
was een muntstuk in Griekenland. Het was een betaalmiddel,
maar het werd ook onder de tong

van de doden gelegd, zodat ze de
veerman konden betalen om de
rivier over te steken en uiteindelijk af te dalen in het dodenrijk. Deze muntstukken zijn in
tomben gevonden. “Ze liggen
onder de skeletten en vertellen
ons over de gebruiken van toen.
Het feit dat een transactiemiddel
zo’n symbolische functie had,
doet mij nadenken over de vraag
of er een hedendaagse pendant
kan worden ontwikkeld van
Obolos. De munt laat een metagedachte zien, die verder gaat
dan de utilitaire, directe toepas
sing van technologie. Technologie wordt daarmee gebruikt om
bredere filosofische en conceptuele verbanden aan te tonen.
Om geschiedenis levend te
maken en na te denken over de
toekomst. In het beste geval
speel ik deze rol aan de TU/e:
mensen laten nadenken over de
verbintenis van technologische
applicaties met het herdefiniëren van onze aanwezigheid
hier op deze aarde.”/

.

D e w eek v an/John
an
John Helmes is alumnus van Industrial
Design en sinds 2008 werkzaam bij
Microsoft Research in Cambridge. Vorige
week verkoos de TU/e zijn afstudeerscriptie als de beste van 2008.
Wat onwennig word ik wakker in mijn
oude kamer in Tegelen. Moet ik niet ‘thuis’
zijn? Oh nee, donderdagavond was ik al
teruggevlogen naar Nederland. Het is nu
maandagmorgen en aangezien mijn
vorige werkweek bij Microsoft ontzettend
druk was, wordt het tijd dat ik mijn
presentatie voor de Academische
Jaarprijzen afmaak en oefen.
Dinsdag. Vandaag is de dry-run van de
presentatie. Ik laat me door mijn vriendin
afzetten in Venlo en ga als vanouds met de
trein naar Eindhoven. Op een aantal
punten na gaat de dry-run goed. ‘s Avonds
stroomt er een hoop bezoek binnen; mijn
vader is jarig.

Woensdag, de dag van de presentatie. Ik ga
nog een keer door de presentatie voordat
ik naar Eindhoven ga. In de Blauwe Zaal
sluit ik mijn Mac aan en controleer de
presentatie. Samen met Caroline Hummels, mijn afstudeercoach, ga ik nog even
in het Auditorium staan en al snel staan
mijn vriendin en opa naast ons. Een paar
minuten later lopen mijn ouders het
Auditorium binnen. Tot mijn verbazing is
mijn zus er ook bij. Ze was ‘s morgens als
verrassing vanuit Londen overgevlogen.
Een paar minuten later sta ik nogmaals stil
bij het feit dat er zoveel goede projecten
geselecteerd zijn en dat mijn project
gewonnen heeft. Na een feestje in het
Hoofdgebouw gaan we naar huis voor een
barbecue.
Donderdagmorgen vier uur: vroeg op om
nog twee dagen in Engeland te gaan
werken. Bij aankomst op Düsseldorf
Weeze blijkt de vlucht echter vier uur ver-

traagd. Na een telefoontje met mijn
baas besluit ik
de komende
twee dagen
thuis te
werken.
Zaterdag.
Familiedag: we
gaan klimmen bij
Funforest. Na afloop gaan we eten en
sluiten we de dag af in een kroegje. Tijd
om naar het afsluitingsfeest van TSC-04,
de voetbalclub waar ik in de weekenden
speel, te gaan.
Ondertussen is het zondagmorgen half
vijf en kom ik moe, lichtelijk aangeschoten, maar zeer voldaan thuis.
‘s Avonds in het vliegtuig naar Engeland
besef ik dat het onwennig zal zijn om weer
gewoon op mijn fietsje door Cambridge
naar het werk te gaan.../

.
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Plasterk licht toe en debatteert aan TU/e

Huygensbeurs voor
88 topstudenten
Van de 88 studenten en pasafgestudeerden die vandaag,
donderdag 11 juni, een
Huygens-beurs ontvangen,
komen er 21 van de Universiteit
Utrecht. Met de beurs kunnen
ze een vervolgopleiding aan
een buitenlandse topinstelling
betalen. Onder de laureaten is
één TU/e’er.
Dit jaar vroegen 286 kandidaten
de beurs aan, die in de tienduizenden euro’s kan lopen. Eén van
de gelukkigen is TU/e-student
Werktuigbouwkunde ing. Frank
Jansen, die met de beurs op zak
Mechanical Engineering gaat
studeren aan de Universiteit van
Calgary in Canada. Jansen is al

Ronald Plasterk in een goedgevulde Blauwe Zaal. Foto: Bart van Overbeeke

In een bomvolle Blauwe Zaal
verdedigde onderwijsminister
Ronald Plasterk maandag 8
juni zijn beslissing om honderd
miljoen euro van de eerste naar
de tweede geldstroom over te
hevelen. De studenten maakte
hij duidelijk dat hij de ‘harde
knip’ echt noodzakelijk acht.
Door collegelid mr. Jo van Ham,
die op het ministerie van OCW
nog anderhalf jaar onder hem
gewerkt heeft, werd Plasterk
maandagmiddag aangekondigd
als een inspirerende persoonlijkheid en onafhankelijk denker.
Dat hij ook heikele zaken niet uit
de weg gaat, bleek wel uit het
eerste onderwerp dat hij aansneed: de beruchte overheveling
van honderd miljoen euro van de
eerste naar de tweede geldstroom. Die maatregel drukte hij
er vorig jaar door, ondanks een
storm aan protest uit de universitaire wereld. Alle universiteiten
leveren in eerste instantie een

Studenten bouwen
kleine tempels

Acht masterstudenten Bouwkunde bouwen op dit moment
kleine tempels in de hal van het
Eindhovense architectenbureau
Kovos. De bouwwerken, met een
gemiddelde grootte van 48 kubieke meter, zijn gebaseerd op
eigen ontwerpen en worden
vanaf vrijdag 19 juni tot september officieel tentoongesteld in de
hal.
De abdij van Le Thoronet in de
Franse Provence heeft als inspiratiebron gediend voor de ontwerpen. Dit middeleeuwse
gebouw heeft, via architecten als
Le Corbusier en John Pawson,
zijn invloed gehad op de hedendaagse architectuur. De abdij
staat bekend om zijn architectonische eenvoud, waarbij aspecten als licht, ruimte, massa en
ritme hun meest essentiële vorm
vinden. De studenten bezochten
de abdij en zijn op zoek gegaan
naar een interpretatie van deze
aspecten binnen hun eigen
ontwerp voor een kleine tempel.
De studenten gebruiken uiteenlopende materialen voor hun
bouwwerken, zoals metaal, gipsplaten, palethout, gasbeton en
piepschuim.

deel van hun eerste geldstroommiddelen in en moeten dat dan
via projectvoorstellen bij NWO
weer terug zien te krijgen. TU/ecollegewoordvoerder Peter van
Dam noemde het destijds ‘het
slachten van de kip met de
gouden eieren’. Plasterk is er
echter van overtuigd dat het gaat
leiden tot een clustering van kwaliteit en dat peer review de beste
manier is om geld op de juiste
plaats te krijgen.
Over de zegeningen van een
‘harde knip’, waarbij een student
pas aan de master kan beginnen
na het behalen van de bachelor,
was hij ook duidelijk. “Het
behalen van de bachelor behoort
een heroverwegingsmoment te
zijn voor de student. Een ‘zachte
knip’, als de student al begint met
zijn master voordat hij zijn
bachelor heeft behaald, poetst dat
kostbare moment weg”, meent
Plasterk.
Ook liet de PvdA’er zich kennen

als een voorstander van selectie
na de poort. “Het lijkt mij goed
om een opleiding eerst breed op
te zetten en het daarmee mogelijk te maken dat een student dan
na een maand of drie gerichter
gaat kiezen. En dan na een jaar
nog gerichter.” Een gesprek aan
de poort is ook het overwegen
waard, aldus Plasterk. “Probeer
iemand die psychologie wil gaan
studeren, vooraf ervan te doordringen hoe belangrijk wiskunde
daarbij is. Of laat iemand gewoon
eens de boeken zien waarmee hij
in het eerste jaar moet werken.
Zo’n gesprek is moeilijk te realiseren en kost veel tijd, maar ook
afhakers in het eerste jaar kosten
een instelling veel tijd en inspanning.”
Na zijn lezing ging Plasterk in de
University Club nog in debat met
een gevarieerde groep wetenschappers. Vooral het gesprekonderwerp ‘hoe trek je als universiteit jong talent aan’ bracht veel
discussie op gang. /

.

Nieuw systeem moet
inroosteren vergemakkelijken
De TU/e heeft onlangs het
roostersysteem Syllabus aangeschaft. Faculteiten en Dienst
Interne Zaken (DIZ) kunnen
colleges daarmee vanaf deze
week centraal inroosteren.
Tentamens kunnen eind 2009
worden ingeroosterd. Het
systeem moet het inroosteren
vergemakkelijken en meer
overzicht creëren.

vast en het STU ondersteunde bij
de afstemming. Nu is er een
centraal, geautomatiseerd systeem, waarvan alle betrokkenen
gebruik kunnen maken. “De
roosteropstellers kunnen hun
eigen rooster invoeren en tegelijkertijd hebben ze een totaaloverzicht”, vertelt projectleider
en STU-medewerker ing. Tom
Baars.

Ir. Marcel Visschers, medewerker bij het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU), was verantwoordelijk
voor het voortraject. “We
merkten dat het inroosteren
steeds ingewikkelder werd. Je
moet rekening houden met
bachelor- en masterstudenten,
met minoren, uitwisselingsstudenten, enzovoort. Faculteiten en DIZ wilden graag een
totaaloverzicht hebben en een
gemakkelijkere manier van
inroosteren.”
Tot voor kort stelden de faculteiten afzonderlijk een rooster
op. DIZ koppelde daar zalen aan

Loopafstand
Volgens Baars biedt het systeem
allerlei voordelen. “Syllabus signaleert conflicten. Als een zaal al
geboekt is, wordt dat direct aangegeven. Voorheen moesten we
dan in een Excel-sheet zoeken.
Het systeem neemt zelfs de loopafstand tussen zalen mee.” De
eerste reacties van gebruikers
zijn volgens hem positief.
Het is de bedoeling dat studenten
over zo’n drie maanden ook
profijt van het systeem hebben.
“Je kunt dan bijvoorbeeld denken
aan het koppelen van de roostergegevens aan Outlook”, verduidelijkt Visschers./

.

redelijk thuis in Canada; eerder
deed hij er onderzoek voor zijn
bachelor Luchtvaarttechnologie
aan de Hogeschool InHolland en
werkte hij er een jaar als ingenieur.
Volgens internationaliseringsorganisatie Nuffic, die het
Huygens-programma namens
minister Plasterk beheert, was
het niveau van de aanvragen
opnieuw hoger dan het jaar
ervoor. Verreweg de meeste laureaten kiezen voor een Europese
bestemming; ook de Verenigde
Staten zijn populair. Voor het
Huygens-programma is jaarlijks
drie miljoen euro beschikbaar.
(HOP)/

.

Internationale prijs voor
scriptie Elektro-alumnus
Ralph Hermans van de faculteit
Elektrotechniek heeft voor zijn
afstuderen in de groep Control
Systems de internationale IEEEprijs gekregen voor het beste
afstudeerwerk in de elektrotechniek. Tijdens een presentatie
van alle genomineerden in het
Russische Sint-Petersburg zijn
het werk en de presentatie van
Ralph als beste gekozen door een
internationale jury. Alle landen
mochten één kandidaat voordragen.
Hermans heeft gewerkt aan een
snelle regeling voor de brandstofinspuiting van automotoren in
samenwerking met Ford USA.

Hij heeft een nieuwe methode
bedacht, uitgewerkt en toegepast
die aanmerkelijk betere resultaten geeft. In een vergelijking
van Ford met andere methoden,
kwam zijn voorstel als beste naar
voren. Ford is van plan zijn
aanpak te gaan toepassen.
Hermans werd begeleid door
Mircea Lazar van Control
Systems en hij zet zijn loopbaan
voort met een promotie in
dezelfde groep.
De IEEE Student Branch
Eindhoven zet de prijswinnaar
dinsdag 23 juni in het zonnetje.
De club is een zustervereniging
van studievereniging Thor./

Ach en Wee

.
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Zo’n vijfhonderd borrelaars bij GEWIS
De Recordborrel van studievereniging
GEWIS (Wiskunde & Informatica) heeft
vrijdag 5 juni zo’n vijfhonderd bezoe kers getrokken. De deelnemers beston den voor tachtig tot negentig procent
uit TU/e-studenten, schat de vereni ging.
De organisatie noemt de borrel
geslaagd, al had GEWIS meer mensen
verwacht. “We hebben duizenden
flyers uitgedeeld en posters geplakt in
de stad; vooral op het Stratumseind, bij
Fontys Hogescholen en op het station.
Dan verwacht je een hogere opkomst,
al hadden we vooraf geen streefaan tallen voor ogen. Onze missie is wel
gelukt: een grote buitenborrel orga niseren voor Eindhovense studenten”,
zegt Sander Leemans, pr-functionaris
van GEWIS.
De bezoekers kwamen vrijdag tussen
vier uur ’s middags en tien uur

’s avonds
borrelen op
het grasveld
tussen het
Auditorium en
Vertigo. De
vrijdagmiddag
was bewust
gekozen om
daarmee veel
bezoekers te
kunnen
trekken.
Leemans:
“Maar deze
dag waren er
juist relatief
weinig mensen op de TU/e. Diegenen
die op de campus waren, bleven
hangen bij de borrel. Het was ook de
laatste vrijdag voor de tentamenweek
natuurlijk.”
GEWIS wil volgend jaar weer een grote

Folia - Universiteit van Amsterdam

Backpacking birds

openluchtborrel houden op het TU/eterrein, mits de financiën het toelaten.
“Dan gaan we wel eerder en meer de
regionale en lokale media benaderen
om zo meer bezoekers te trekken”,
aldus Leemans.

Collegebundel in stripvorm
Saaier kunnen we het
niet maken, wel makkelijker. Om studenten te
winnen voor de wondere
wereld van de outsourcing heeft een economiedocent van de
Tilburgse universiteit
een collegebundel in
stripvorm gemaakt.
‘Surviving outsourcing’
is de titel.
Laten we Marten Toonder
en zijn Olivier B. Bommelboeken naar de kroon
steken, moeten bijzonder

hoogleraar Erik Beulen en
tekenaar Olivier Heiligers
hebben gedacht. Terwijl de
oplettende lezertjes zich
kostelijk vermaken, kunnen zij kennisnemen van
het ‘overdragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de dienstverlening aan een leverancier’. Het is een onderwerp dat iedereen raakt,
aldus de professor.
Nieuw is het niet, want de
strips verschijnen al een
tijdje in de Automatiseringsgids. De held van

het verhaal is Mister Jones,
chief executive officer van
een ‘grote internationale
beursgenoteerde
fast
moving consumer goods
company’. Zoals het UvTpersbericht meldt: ‘De samenwerking met Mutua
Fides, de IT-leverancier,
verloopt niet altijd even
gladjes, maar ze komen er
samen telkens weer uit.
Aan het einde van de
looptijd komt een andere,
nieuwe leverancier met
een beter voorstel aan
Mister Jones. Daarop

Drie onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en
een collega van het Koninklijk Nederlandse Instituut voor
Zeeonderzoek hebben een ‘gps-rugzakje’ ontwikkeld
waarmee vogels tot in detail kunnen worden gevolgd. De
trektocht en de dagelijkse activiteiten van de dieren
worden zo in kaart gebracht. De onderzoekers gebruikten
het systeem al bij wilde mantelmeeuwen op Texel. De
vogels werden voorzien van zakjes met gps-loggers,
bestaande uit een piepklein gps, een opslagmedium en
een zender. Het veertien gram wegende systeem wordt in
gang gezet door een minizonnepaneel. De meeuwen
vertrokken vorige zomer en landden in mei weer in Neder land. Het gedrag van vogels tijdens trektochten kon tot nu
toe niet zo gedetailleerd worden vastgelegd. De informa tie kan onder meer helpen bij het veiliger maken van de
militaire luchtvaart door vogelaanvaringen te voorkomen.

Resource - Wageningen Universiteit
besluit Jones te wisselen
van leverancier.’
Of Beulen net zo’n taalvirtuoos is als Marten
Toonder? Bepaald niet,
maar bij vlagen klinkt hij
net als de dwerg Kwetal of
de ambtenaar Dorknoper:
‘Voor de due diligence
hebben leveranciers nog
enkele extra specialisten
nodig om het team dat het
beantwoorden van een
Request
for
Proposal
verzorgd heeft, te completeren.’ (HOP)/

.

Beter milieu begint bij bomen
Bomen zuiveren de lucht langs snelwegen van stikstof dioxiden. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers
van de Wageningen Universiteit. Het maakt wel uit aan
welke kant van de boom men staat. Aan de wegkant is de
lucht vuiler, aan de andere kant is de lucht schoner door
de bomen. “Bomen langs de weg remmen de lucht af. Er
vindt geen verspreiding meer plaats. In feite zet je de
lucht stil”, aldus onderzoeker Vincent Kuypers. Het vuil
wordt zo minder snel verspreid en verdund. Om de lucht kwaliteit aan de wegkant te verbeteren, is het volgens de
Wageningse onderzoekers het beste als auto’s minder
hard rijden. De lucht achter de bomen is schoner, omdat
het groen een deel van de verontreiniging afvangt. Zo
zorgen lindes en dennen voor respectievelijk dertien en
zestien procent minder stikstofdioxide in de lucht. In
hoeverre bomen de lucht zuiveren van fijnstof, is nog niet
helemaal duidelijk.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Waakvlammetje voor wetenschap

De Tilburgse hoogleraar Erik Beulen heeft zijn lesstof gegoten in de vorm
van een stripboek, dat in Tilburg nu als echt studiemateriaal geldt. Vox
Populi stelt: strips zijn voor kinderen, niet voor studenten.

Berend Hoogendoorn

Dr.ir. Hans van Dommelen

Tweedejaars Industrial Design
“Het is in de stijl van Ollie B. Bommel? Dat is niet zo’n succes,
wat mij betreft. Met een strip heb je natuurlijk wel extra moge lijkheden om te visualiseren. Bij strips denk ik toch auto matisch aan mijn kindertijd. Mijn vader had alle Lucky Lukes,
die heb ik wel allemaal gelezen. Maar nu lees ik geen strips
meer. Als een studie zich hiermee zou profileren, zou dat voor
mij wel een afhaker zijn. Dan doen ze te hard hun best om
vernieuwend bezig te zijn: dat komt een beetje goedkoop
over. Bij onze studie kan ik me wel weer voorstellen dat je
strips gebruikt om bepaalde concepten uit te leggen.”

Universitair docent bij Werktuigbouwkunde
“Ik ben het eens met de stelling dat strips voor kinderen zijn
en niet voor studenten. Het is goed om aandacht te hebben
voor de manier waarop je de collegestof aanbiedt en je moet
maximaal gebruik maken van grafische hulpmiddelen, maar ik
vind dat studenten vooral ook in staat moeten zijn om profes sionele literatuur te lezen. Zelf gebruik ik in mijn colleges wel
beeld in de vorm van PowerPoint-presentaties. Strips zouden
hooguit een toevoeging kunnen zijn aan het lesmateriaal, ik
zou ze niet gebruiken om de hoofdboodschap over te brengen.
En ik zou het aanbieden van strips zeker niet als een pluspunt
voor een opleiding zien.”

Prof.dr. Alex van Herk

Tim van Acker

Hoogleraar en voormalig onderwijsdirecteur bij
Scheikundige Technologie
“Dit fenomeen kende ik nog niet, maar mijn eerste reactie is
positief. Ik denk dat je niet creatief genoeg kunt zijn bij het
aanbieden van de collegestof. Studenten moeten op een
andere manier aangesproken worden dan vroeger, en als je
het in de vorm van strips kunt doen, vind ik dat prima. Zolang
het niveau van de stof er maar niet onder lijdt. Ik ben zelf geen
stripliefhebber, maar wel een liefhebber van onconventioneel
onderwijs. Wij zijn aan de universiteit op dat gebied veel te
conventioneel: op veel basis- en middelbare scholen wordt
gewerkt met digitale whiteboards, terwijl hoogleraren nog
zweren bij het krijtje. Dan doen de studenten dus eigenlijk een
stap terug als ze op de universiteit komen.”

Vijfdejaars Scheikundige Technologie
“Als ze de strip gebruiken om iets voor een breed publiek
toegankelijk te maken, vind ik dat wel leuk. Maar als je het
aan studenten als lesmateriaal gaat aanbieden, vraag ik me
toch af of de stof nog wel voldoende niveau heeft. Ik heb de
strips op internet gezien, maar kan daaruit het niveau niet zo
goed afleiden. Het lijkt voornamelijk een praktijkvoorbeeld te
zijn, maar misschien komt dat wel overeen met de oorspron kelijke collegestof. Ze zullen er wel over hebben nagedacht.
Misschien hebben ze het licht wel gezien en leren alle luie
studenten nu automatisch de collegestof door strips te lezen
in de trein. Zelf lees ik alleen de Donald Ducks die hier bij
studievereniging Japie aanwezig zijn.”

De werkijver van Nederlandse studenten laat in interna tionaal opzicht te wensen over. De mentaliteit van Neder landse studenten is onvoldoende om aan de internatio nale normen van het wetenschappelijk onderzoek en
publicaties te voldoen. Dat heeft het Groningse instituut
Rosalind Franklin Fellowship, opgericht om het aantal
vrouwen in de academische top te verhogen, laten weten.
“Nederlandse studenten hebben toch de instelling dat je
met goed je best doen tussen negen en vijf wel aio kunt
worden. Dat krijgen ze vanuit hun studie mee. Door de
bank genomen is de Nederlandse student niet vervuld van
heilig vuur voor wetenschap”, aldus Dineke Verbeek van
het instituut.

Mare - Universiteit Leiden

Bunkeren als in een roes
Het zogeheten binge-eten, waarbij patiënten hevige vreet buien hebben, is een aparte aandoening. Ongeveer één
procent van de westerse bevolking lijdt eraan, in Neder land dus zo’n 165.000 mensen. Dat concludeert Alexandra
Dingemans in haar proefschrift over het ontstaan en het
voorkomen van de eetstoornis Binge Eating Disorder
(BED). De aandoening is vergelijkbaar met binge-drinken,
ofwel comazuipen. Patiënten eten in hoog tempo onge zond veel en vet eten. Zij eten eigenlijk alleen calorierijk
voedsel en eten om te eten. “Mensen met BED beschrijven
eten als een roes, waarin ze zich gedachteloos volprop pen”, zegt Dingemans. BED-patiënten verschillen van
mensen met de eetstoornis boulimia in het feit dat zij niet
geforceerd kilo’s weer proberen kwijt te raken door bij voorbeeld laxeermiddel in te nemen of te braken. “Het is
een aparte stoornis, met aparte kenmerken, een apart
verloop en een aparte behandeling.” Volgens de promo venda wordt voor mensen met de aandoening vaak niet de
juiste diagnose gesteld, omdat de eetstoornis nog niet is
opgenomen in de DSM-IV, het ‘Groene Boekje’ van de psy chiatrie. Daardoor lopen veel mensen onbehandeld en
ongelukkig rond. Veel BED-patiënten hebben volgens haar
baat bij een cognitieve gedragtherapie. Zij lijden vaak aan
stress, depressiviteit en een negatief zelfbeeld.
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Lef en dynamiek in Brabant Academy
De nieuwe stichting Brabant
Academy trapte donderdag
4 juni af met een presentatie
van zes projecten in de Zwarte
Doos op de TU/e. Studenten en
begeleiders toonden hun werk
dat vooral te maken had met de
(her)ontwikkeling van stadswijken, bedrijventerreinen en
renovatie van huizen. Lef,
creativiteit en dynamiek zijn de
sleutelwoorden.
Brabant Academy is een voortzetting van de samenwerking
tussen de gemeente Eindhoven
en een aantal kennisinstellingen
dat door het leven ging als E+.
Grote verschil is dat de twee O’s
van Overheid en Onderwijs nu
worden aangevuld met de O van
Ondernemers. De Triple Helix
wordt gevormd door de gemeente Eindhoven, studieverenigingen Lucid en CHEOPS en de
bedrijven Inbo, Buro5 en DHV.

Samen willen ze ‘nieuwe kennis
ontwikkelen en die met elkaar
delen’.
“Brabant Academy is geen
gebouw, maar een netwerk
waarin uitwisseling van ideeën
nieuwe ontwikkelingen genereert voor gebiedsontwikkeling,
architectuur en design”, aldus
voorzitter Jan van Dijk.
Brabant Academy start in Eindhoven, maar wil in de toekomst
ook de andere steden in de provincie bedienen. De Academy
gaat verder samenwerken met
onderwijsinstellingen in Aken
en Leuven. De Academy wil uiteenlopende partijen bij elkaar
brengen. Het netwerk moet
ontstaan
door
persoonlijke
gesprekken,
nieuwsbrieven,
symposia en congressen.
Paulette Dicker van advies- en
ingenieursbureau DHV stipte
tijdens de bijeenkomst in de

Zwarte Doos het lineaire studietraject binnen het onderwijs aan.
Studenten pakken een afstudeerproject op, promoveren en daarna verdwijnt al het werk meestal
in de kast. Zonde, meent Dicker,
omdat innovatieve ideeën daardoor verloren gaan. Studenten
met een goed plan weten vaak
niet bij wie ze moeten aankloppen voor praktische ondersteuning, terwijl ondernemers
en overheid vergeefs zoeken naar
creatieve oplossingen. Brabant
Academy kan zorgen dat afstudeerprojecten een praktisch
vervolg krijgen. Dickers: “Het is
een feestje om met meerdere disciplines te werken. Het levert
weliswaar niets direct op, je moet
ruimte maken in je agenda en het
is onbekend wat het resultaat zal
zijn. Maar wie lef heeft, zal zien
dat het uiteindelijk loont.”/

.

Incubator 3+ al vijf jaar helpende hand
Al vijf jaar fungeert de stichting Incubator 3+ als helpende
hand en vraagbaak voor technoen designstarters. Het samenwerkingsverband van negen
organisaties, waaronder de
TU/e, vierde donderdag 4 juni
in het stadhuis het eerste
lustrum.
De stichting Incubator 3+ helpt
starters al vijf jaar op weg door
middel van coaching, financiering, advies, faciliteiten, huisvesting en publiciteit. In 2004
ging men aan de slag voor de
technostarter, begin 2007 kwam

het designprogramma erbij. De
negen organisaties waaruit de
stichting bestaat, beschikken
over een groot netwerk dat
bijvoorbeeld kan helpen bij het
vinden van de juiste zakenpartner. Incubator 3+ ontvangt
middelen uit het Subsidieprogramma Kennis Exploitatie
van Economische Zaken, de provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en verstrekt daarmee onder meer
leningen aan starters.
In het kader van het vijfjarig
bestaan werd ook een boekwerkje overhandigd aan burge-

meester Rob van Gijzel, met
daarin voorbeelden van succesvolle starters, van wie velen hun
oorsprong hebben aan de TU/e.
Zo komt ir. Jasper Winkes, de
winnaar van de Perspectiefprijs
2009 van de universiteit, al
direct aan bod op pagina 6. Wim
Bens, directeur van het Innovation Lab en namens de TU/e
projectleider bij Incubator 3+,
laat in het boek weten tevreden te
zijn over de eerste vijf jaar: “Over
tien jaar mag je ons afrekenen op
vijftien doorgegroeide middelgrote en grote bedrijven in de
regio.”/

.

Symposium over nucleaire ontwapening
Nucleaire ontwapening is het
thema van het symposium dat
het Vredescentrum morgen,
vrijdag 12 juni, houdt. Hoogleraar internationale betrekkingen en defensiespecialist
Ko Colijn, projectleider Nucleaire campagne van vredesbeweging IKV Pax Christie
Sanne Bruijne en generaal
majoor buiten dienst Adriaan
van Vuren houden lezingen en
gaan met elkaar in discussie.
De sprekers op het symposium,
getiteld ‘Nucleaire ontwapening:
noodzaak of schrikbeeld?’, gaan
onder meer in op de actualiteit
rondom ontwapening. Ook de
mogelijkheden tot en struikelblokken bij ontwapening komen
aan bod. De drie gasten discus-

siëren daarnaast over een
onlangs verschenen rapport van
IKV Pax Christie: ‘Een kernwapenvrije wereld, nieuwe kansen
voor nucleaire ontwapening’.
Colijn is pessimistisch over een
kernwapenvrije wereld. “Het
probleem ligt niet zozeer bij de
grootmachten Verenigde Staten
en Rusland, die een kleine negentig procent van de atoomwapens
in bezit hebben. Zij praten over
verdere reductie. Maar diverse
landen met nucleaire ambities
beargumenteren dat die ontwapening veel te langzaam gaat.”
Een forse indamming van het
aantal kernwapens ziet Colijn
niet snel gebeuren. “In theorie is
het mogelijk, als landen dat
plechtig beloven. Maar staten
zitten gevangen in het veilig-

Drie nieuwe Spinozisten

De prestigieuze NWO-Spinozapremies gaan dit jaar
naar onderzoekers in de natuurkunde, neurologie
en ecologie: Albert van den Berg, Michel Ferrari en
Marten Scheffer. Ze werken in Twente, Leiden en
Wageningen. De Spinoza-premies zijn de hoogste
wetenschappelijke onderscheiding van Nederland.
De winnaars krijgen tweeënhalf miljoen euro.
Voorheen was dat anderhalf miljoen euro. (HOP)

Cursor en CEC verhuizen

Cursor en het Communicatie Expertise Centrum
(CEC) verhuizen van Traverse naar het Laplacegebouw. Het nieuwe adres van het CEC wordt LG
0.35; de Cursor-redactie zit in een aangrenzende
ruimte (LG 0.40). Het grootste deel van het CEC
gaat over op 17 juni; de webredactie en traffic pakken
hun spullen op 19 juni. De redactie van Cursor volgt

heidsdilemma. Dat is niet op te
lossen door wensdenken. Er
heerst teveel wantrouwen.”
De defensiespecialist gelooft
daarbij niet dat de nucleaire
ambities van landen als Iran en
Noord-Korea direct leiden tot
gewapende conflicten. “Dergelijke staten zouden hun doodsvonnis tekenen als ze die wapens
gebruiken jegens andere landen.
Bij Noord-Korea is die kans nog
het meest aanwezig. Het land kan
zijn atoomwapens inzetten met
de redenering dat het niets meer
te verliezen heeft. Maar de kans
dat het land zo’n kamikaze-actie
onderneemt, schat ik vrij
klein.”/

.

Het symposium, in de Dorgelozaal in
Traverse, duurt van 12.45 tot 14.15 uur.
De toegang is gratis.

op 7 juli. De verhuizing werd enkele maanden
geleden uitgesteld omdat de leverancier van het
nieuwe kantoorinterieur op de fles ging. Na een
doorstart van het bedrijf worden de meubels alsnog
geleverd.

Vrouwelijke ingenieurs
verenigd

Vrouwen binnen het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs, KIVI NIRIA, hebben een eigen afdeling
opgericht. Het nieuwe Netwerk Vrouwelijke
Ingenieurs moet de spin in het web gaan vormen
voor de vele vrouwennetwerken in het technische
bedrijfsleven en binnen technische universiteiten en
hogescholen en gaat activiteiten organiseren die
zich specifiek richten op de professionele ontwikkeling van vrouwen.
Aanmelden kan via www.kiviniria.nl/nvi.

Dansen en kunst in dienst
van de wetenschap
Vier jonge vrouwen rennen ogenschijnlijk verward door de windtunnel, de
werkruimte van het laboratorium in Cascade. Om dan verbaasd op te kijken
naar het publiek. De dansvoorstelling ‘Pokerface’ was donderdag 4 juni te
zien ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ‘Vortex’.
Bezoekers zien in Cascade tot en met eind juni werken van vilt en zijde.
Bij het project Vortex staan luchtwervels centraal. Het initiatief vloeit voort
uit een samenwerking tussen het Fluids Dynamics Laboratorium van de
TU/e, Transportfysica Dispuut ‘Alles stroomt’ en het Project KLEIN.
Bindende factor en initiatiefneemster is kunstenares Halina Witek.
Zij werkt dagelijks in Cascade en combineert al jaren haar twee passies:
wetenschap en kunst.
Bij de opening waren zo’n zestig mensen aanwezig. Het publiek keek vanaf
de balustrade bij het Atrium in Cascade toe hoe de dansers op de muziek
bewogen. Tegelijkertijd werden ze gefilmd en werden deze beelden direct
geprojecteerd op een scherm. Kunstenares Betje Stevens zorgde voor de
werken van zijde en vilt. Het wetenschappelijk materiaal kwam van experi menten die de groep Transportfysica van de faculteit Technische Natuur kunde in het Fluid Dynamics Laboratorium uitvoerde. Witek bewerkte dit
materiaal tot computeranimaties. Die animaties zijn vervolgens op de
werken geprojecteerd. Foto: Bart van Overbeeke

TU/e verheugd over High
Tech Automotive Campus
De High Tech Automotive
Campus in Helmond en het
daarbij behorende Automotive
House zijn woensdag 3 juni
officieel geopend. Het bedrijfsleven en onderzoek- en kennisinstellingen werken hierin gezamenlijk aan technologieën
en projecten. Het Automotive
House is de plek waar meerdere instanties samenkomen.
Het Automotive Technology
Centre hield er 2 en 3 juni haar
jaarcongres.
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch,
kartrekker van de TU/e-masteropleiding Automotive Technology en bestuurslid bij de High
Tech Automotive Campus, juicht
de opening toe. “Er waren 550
mensen op af gekomen, uit heel
Europa. We hebben in deze regio
dé
automotive-hotspot
van
Nederland. Dat geeft een belangrijk aanzien en is goed voor onze
internationale allure. De TU/e
speelt hierin een voorname rol.
Met de drie TU’s is afgesproken
dat alleen wij ons zo specifiek op

automotive toeleggen.”
De TU/e-master Automotive
Technology is in september 2008
gestart en afgelopen april geaccrediteerd. Er zijn zes faculteiten
bij betrokken. De opleiding gaat
multidisciplinaire automotive
ingenieurs afleveren en maakt
deel uit van het innovatieprogramma High-Tech Automotive
Systems, dat wordt gesteund
door het ministerie van Economische Zaken.
Volgens Steinbuch is de Automotive Campus in de nabije
toekomst van grote toegevoegde
waarde voor de masteropleiding.
“De tweedejaars die stage lopen
of een afstudeerproject uitvoeren, kunnen daarvoor terecht
op de Automotive Campus. Ik
verwacht dat dat steeds meer
gebeurt. Verder zullen buitenlandse gasten er colloquia verzorgen. Ik hoop dat mbo’ers,
hbo’ers en wo’ers gezamenlijk
aan projecten gaan werken. Denk
aan de hybride tuk-tuk of aan
projecten zoals de raceauto van
URE.”/

.
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‘Biomimetic materials’: overtref de
Biomimetic materials/
Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Het is een ambitieus project,
geven de betrokkenen toe.
Leren van de natuur en haar
vervolgens overtreffen. Dat is
de doelstelling van
‘Biomimetic Materials’, één
van de onlangs gehonoreerde
High Potential Research
Programs. Belangrijk doel:
kunstmatige weefsels,
geschikt voor medische
toepassingen.
Een goed initiatief van het College van
Bestuur om de High Potential Research
Programs in het leven te roepen, vindt
prof.dr. Rint Sijbesma, hoogleraar supramoleculaire polymeerchemie bij Scheikundige Technologie en leider van
‘Biomimetic Materials’. Vooral omdat het
vaak lastig is om multidisciplinair onderzoek gefinancierd te krijgen. De klassieke
‘funding agencies’ zijn namelijk nog niet
gewend aan onderzoek op het snijvlak
van verschillende disciplines. Sijbesma:
“Dan vinden ze het te fysisch, te
chemisch, of te fundamenteel. En dat
terwijl juist de combinatie van disciplines
het onderzoek bijzonder maakt en de
mogelijkheid biedt om nieuwe richtingen
in te slaan.”
Het onderzoeksvoorstel voor ‘Biomimetic
Materials’ is het resultaat van ideeën die
zo’n anderhalf jaar geleden zijn ontstaan
bij Sijbesma en dr. Kees Storm, verbonden aan de faculteit Technische Natuurkunde en het Instituut voor Complexe
Moleculaire Systemen (ICMS) en gespe-

cialiseerd in het modelleren van biologische materialen. Ook dr.ir. Gerrit Peters
van Materials Technology (Werktuigbouwkunde) was al snel in beeld. De club
werd aangevuld met de Zwitser dr. Hans
Wyss, die in januari van Harvard
overkwam om bij Materials Technology
en het ICMS aan de slag te gaan.
Sijbesma: “Met hem erbij hadden we de
ideale combinatie van mensen. En het
onderzoek dat we in ons hoofd hadden,
past precies in plannen van de TU/e: het
is interdisciplinair en heeft potentie om
uit te groeien tot iets zelfstandigs.”

Zachte materialen
Het binnengehaalde geld -een miljoen
euro, verspreid over vier jaar- wordt
besteed aan drie promovendi (één aan
elke van de betrokken faculteiten: TN, W
en ST), aangevuld met kosten voor materiaal en een reisbudget voor bezoekers en
uitwisselingsstudenten. Dat laatste is
belangrijk, benadrukt Storm. “We willen
op termijn een kenniscentrum worden op
het gebied van zachte materialen. Dit programma moet daarvoor het grondwerk
vormen. We doen in Eindhoven al veel op
dit gebied, maar we willen dat ook zichtbaar maken naar buiten toe.”
Zachte materialen, ‘soft matter’, is een
onderzoeksgebied dat niet zo eenvoudig
te definiëren valt, geeft Storm toe: “Dat is
ook wel een probleem. Op elke conferentie op dit vlak komt er wel weer iemand
met zijn eigen definitie. Het zijn allerlei
rare, interessante materialen die niet
doen wat je verwacht; met prachtige
interne structuren die zorgen voor die
bijzondere eigenschappen. Onze aanpak
gaat in ieder geval verder dan alleen het
karakteriseren van synthetische polymeren en we willen graag aansluiting
vinden bij de bredere gemeenschap van
zachte materialen in Nederland. Dat kan
met de samenwerking in dit programma.”
Dat programma draait kort gezegd om
materialen die bijzonder reageren als ze
onder mechanische spanning worden

Kees Storm, Rint Sijbesma, Hans Wyss en Gerrit Peters (van links naar rechts).

gezet - dus als ze worden uitgerekt of
samengedrukt. Met name materialen die
minder elastisch worden naarmate ze
onderhevig zijn aan grotere krachten. De
natuur zit er vol mee. De wand van een
bloedvat bijvoorbeeld geeft aanvankelijk
heel gemakkelijk mee als de druk van het
bloed iets toeneemt, maar wordt die druk
te hoog, dan biedt de wand aanzienlijk
meer weerstand: een voorbeeld van nietlineair gedrag. “Het materiaal wordt
sterker naarmate het meer van vorm
verandert. Dat is een heel nuttige eigenschap: zo wordt voorkomen dat je aorta
opblaast als een soort ballon en vervolgens kapot scheurt.”

Regelsysteem
Lang werd gedacht dat er een soort actief
regelsysteem in het weefsel van het
bloedvat moest zitten, dat bepaalde hoe
het op druk moest reageren. “Er waren allerlei ideeën hoe zo’n vorm van mechanosensing zou kunnen werken, maar die
mechanismen zijn nooit gevonden”, zegt

Storm. Hij werkte in Amerika met biologische vezels, zoals collageen (het hoofdbestanddeel van bindweefsel), actine (dat
de cel stevigheid geeft) en fibrine (verantwoordelijk voor het helen van wonden).
“Deze vezels, opgebouwd uit eiwitketens,
hebben we ook buiten het lichaam onderzocht. Het bleek dat zelfs dit dode materiaal veel van het niet-lineaire gedrag
vertoont dat we kennen uit levend
weefsel. Het blijkt dus dat er helemaal
geen actief proces, met transport van
energie, aan ten grondslag ligt.”
Het menselijk lichaam bevat veel van dit
soort weefsels die sterk niet-lineair reageren op mechanische krachten. Die
bijzondere eigenschappen vloeien voort
uit de architectuur van het materiaal, zegt
Sijbesma. “Het zijn netwerken van semiflexibele vezels. De respons van het materiaal wordt bepaald door de lengte van de
vezels en de hoeveelheid en aard van de
dwarsverbanden.”
Dat betekent dat het mogelijk moet zijn

De grenzen van moleculair modelleren verkennen
Rekenen, rekenen en nog eens rekenen;
dat is één van de belangrijkste kenmerken van modelleringtechnieken op
moleculaire schaal. Het is inspannend
en tijdrovend werk, waarmee natuurkundig interessante verschijnselen op
het allerkleinste niveau worden onderzocht. Zoals het gedrag van membraaneiwitten die in het menselijke lichaam
signalen doorgeven. Voor de farmaceutische industrie is het doorgronden van
deze specifieke eiwitten van groot
belang, omdat de helft van alle medicijnen erop werkt en ze dus bepalend
zijn voor het effect. Dr.ir. Peter Spijker
promoveerde hierop.
’Exploring the boundaries of molecular
modeling’ heet het proefschrift waarop
Spijker maandag 8 juni aan de faculteit
Biomedische Technologie promoveerde.
Onder begeleiding van zijn promotor
prof.dr. Peter Hilbers ontwikkelde hij een
rekenmodel dat flinke tijdwinst kan
opleveren voor het ontwerpen van nieuwe
medicijnen en het voorspellen van welk
effect ze zullen hebben.
Het gebruik van computersimulatie
methoden om het gedrag van eiwitten na
te bootsen en te voorspellen is volgens
Spijker allang established. Aan deze driedimensionale modellen is weinig nieuws.
Maar hij voegde daar een nieuw element
aan toe. Tot op heden gebeurde dat
modelleren altijd met eiwitten in stilstand, terwijl het van wezenlijk belang is

om te zien wat eiwitten doen als ze in
beweging zijn. En dan vooral te achterhalen hoe het ligand (kleine moleculen,
lichaamseigen hormonen zoals adrenaline of mogelijke medicijnen) aan een eiwit
koppelt. Zodra deze aan transmembraangebonden eiwitten worden gekoppeld,
stuurt deze combinatie bepaalde signalen
naar de rest van het lichaam en ontstaat
er een al dan niet gewenste reactie.

Groot raadsel
Maar hoe dat koppelen nu precies gebeurt
en met welke gevolgen, blijft een groot
raadsel. De dynamica van het eiwit-ligandcomplex stelt onderzoekers voor een
groot probleem. In het hele spel van
koppelen zijn vele tienduizenden atomen
die diverse krachten op elkaar uitoefenen
afhankelijk van tijd en plaats. En elke stap
in dit rekenproces is slechts enkele femtoseconden groot. Ter verduidelijking: een
femtoseconde is een miljoenste van een
miljardste van een seconde. Om een
fractie van het gedrag van het eiwitligandcomplex te kunnen voorspellen, is
een simulatie nodig van enkele nanoseconden. Spijker: “Ik heb in de Verenigde Staten de gelegenheid gekregen om
die paar nanoseconden door te laten
rekenen. Dat kostte destijds 96 computers en vier dagen continu stampen net genoeg om de helix van het eiwit te
zien bewegen. Maar je wilt natuurlijk
meer te weten komen.”
Daarom reduceerde Spijker het hele

systeem, zonder de uitkomst al te veel
geweld aan te doen. Deze coarse grained
simulaties, deels gebaseerd op compromissen en aannames, versimpelden het
rekenwerk met een paar ordes van grootte. Na validatie met synthetische transmembraaneiwitten en kleinere peptideketens bleek het rekenmodel te functioneren. Op basis van dit soort modellen
kunnen driedimensionale simulaties
worden gedaan. “Erg handig omdat je op
elk moment kan kijken wat er in het
proces gebeurt. Daarnaast kunnen veel
interessante fysische grootheden, zoals
temperatuur en druk, ook uitgerekend
worden.”
Spijker zou het liefst willen toewerken
naar een model dat reikt tot honderden
nanoseconden en vandaar door naar een
microseconde - een factor honderd van
wat nu mogelijk is. Maar dan nog blijft
het gedrag van een eiwit moeilijk te voorspellen. Daarom ziet de onderzoeker de
oplossing niet alleen in ‘bruut rekenwerk’. Hij denkt eerder dat de toekomst is
weggelegd voor een abstract model
waarbij slechts op onderdelen gedetailleerd rekenen wordt toegepast. “Toen ik
in 1998 als student hier aan de TU/e
begon, wist ik niet dat in de biologie veel
zaken van hypotheses aan elkaar hangen.
Weinig is echt bewezen. Het menselijk
lichaam is zo complex, dat is nog niet te
bevatten. Het is net een soort Heilige
Graal: het doorgronden van één hele
menselijke cel.”
Dat wetenschap ook in de wandelgangen

van de Eindhovense universiteit groeit,
laat Spijker in zijn proefschrift mooi zien.
In zijn koffiepauzes knoopte hij wel eens
gesprekken aan met mensen van de
vakgroep van prof.dr.ir. Anton van
Steenhoven van Energy Technology. Zou
Spijkers rekenmodel ook geschikt zijn
voor het simuleren van warmteoverdracht
van nanokanaaltjes? “Dat trok mijn
nieuwsgierigheid en met dezelfde onderliggende theorie ben ik daarmee aan de
slag gegaan. Het is belangrijk om de
eigenschappen van de nanokanalen te
begrijpen, omdat ze een veelbelovende
toepassing zijn om computerprocessoren
beter te kunnen koelen. Ze zijn weliswaar
klein, maar relatief heel lang en dus
ontzettend lastig om door te rekenen.”
Ook in dit geval kleedde Spijker de nanokanaaltjes ‘uit’. “Tachtig procent van het
materiaal zit in de wand, maar daar
gebeurt weinig spannends. Dus dat is
zonde van de rekentijd. Ik heb me vooral
gericht op de inhoud -gas- of vloeistofstroming- van de kanaaltjes en de interactie tussen wand en die inhoud.’ Spijker
kwam tot de ontdekking dat het ondanks
zijn ‘moleculairedynamicasimulaties’
toch erg moeilijk was om de interacties in
dergelijke nanokanaaltjes te beschrijven.

Gedrag
Dat neemt niet weg dat hij ervan overtuigd is dat moleculair modelleren een
belangrijke methode is om het fysische
gedrag op deze kleine schaal te onderzoeken. “De ontwikkeling van nog
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natuur
om vergelijkbare materialen op kunstmatige wijze te produceren. Bijvoorbeeld
uit synthetische polymeren, bij voorkeur
opgebouwd uit bouwstenen die in staat
zijn om zelf samen te ‘klonteren’ tot
lange ketens: zelfassemblage wordt dat
genoemd. Storm schetst de mogelijkheden: “Ook biologische vezels ontstaan
door zelfassemblage. Nu we weten dat de
mechanische eigenschappen van biologisch weefsel in hoge mate door de
structuur worden bepaald, biedt dat voor
ons kansen om bij Rint in het lab, via zelfassemblage, kunstmatig weefsel te
maken met diezelfde eigenschappen.”
Sijbesma: “Het voordeel van synthetische
materialen is dat je subtiel aan knopjes
kunt draaien om de eigenschappen van
het materiaal te beïnvloeden: je wordt
niet langer beperkt door de bestaande
biologische bouwstenen.” In netwerken
met relatief zwakke dwarsverbanden zijn
die eigenschappen ook nog eens afhankelijk van omstandigheden als temperatuur en concentratie van bijvoorbeeld
ionen, zegt hij. “Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de bouwstenen voor
synthetisch weefsel als een dunne vloeistof te injecteren, waarna pas in het
lichaam de netwerkvorming plaatsvindt.”

Aanknopingspunten
De taakverdeling binnen ‘Biomimetic
Materials’ is duidelijk: de groep van
Sijbesma produceert de polymeren, Wyss
en Peters bestuderen de mechanische
eigenschappen hiervan in het lab en
Storm zorgt voor een theoretische analyse. Die bevindingen leveren weer aanknopingspunten voor een volgende
generatie polymeren, net zolang tot het
materiaal de gewenste eigenschappen

heeft. “Daarvoor moet je dicht bij elkaar
zitten, en veel met elkaar praten”, zegt
Sijbesma. “En dat doen wij.”
Om de structuur van de geproduceerde
netwerken tot in detail te bepalen, wordt
onder meer gebruik gemaakt van de
CryoTEM elektronenmicroscoop.
Bovendien kunnen de dwarsverbanden
tussen de ketens, die normaal variabel
zijn, worden vastgelegd met een chemische reactie - waardoor het materiaal
blauw kleurt. Sijbesma: “Als je er dan
kracht op uitoefent, verandert het materiaal lokaal van kleur. Breuklijnen kun je
dan heel mooi zien, zelfs met het blote
oog. Dat levert belangrijke informatie
op.”
De onderzoekers hopen op termijn de
ontwikkelde materialen in samenwerking
met de faculteit Biomedische Technologie
toe te passen, bijvoorbeeld als medium
voor de kweek van nieuwe hartcellen voor
hartpatiënten. Maar vooralsnog zoeken
ze naarstig naar getalenteerde, creatieve
promovendi en studenten, die de uitdaging willen aangaan buiten de gebaande
facultaire paden te treden. Storm: “Je
kunt zoveel leren van collega’s uit aanpalende vakgebieden. Tegen studenten
zou ik willen zeggen: welke achtergrond
je ook hebt: als je iets bijzonders wilt
doen, klop dan bij ons aan. Wij gaan
mooie dingen doen.”/

.

De eerste vier High Potential Research Programs van de TU/e zijn 19 mei bekendgemaakt. Ze
krijgen elk een subsidie van een miljoen euro, verspreid over vier jaar. De TU/e wil hiermee
vernieuwende en risicovolle onderzoeksprogramma’s stimuleren. Deze maand gaat Cursor
dieper in op de vier geselecteerde onderzoeksprogramma’s. Dit artikel is de tweede in de
reeks. Volgende week kun je meer lezen over het project ‘I-lighting the world’.

Sommige mensen willen niet onder hoog spanningsmasten wonen, anderen wijzen op
de straling van mobiele telefoons, maar geen
hond staat stil bij de elektromagnetische
straling van doodnormale elektrische
snoeren. Onterecht, blijkt uit het afstudeer onderzoek van Jeroen Nijenhuis.
Buitenkabels van 220 Volt zouden wel eens
meer straling kunnen afgeven dan voor het
aangesloten apparaat is toegestaan.
“Op zichzelf produceren de kabels geen elek tromagnetische straling”, legt Nijenhuis uit.
“Zodra je er een motor of iets dergelijks aan
verbindt, zendt deze echter een hoog
frequent vermogen via de kabel het net in.
Daardoor gaat de kabel straling produceren.”
In welke mate dit gebeurt, is vooral afhan kelijk van het materiaal waarvan de kabel is
gemaakt. De betere buitenkabel is omhuld
met een dunne metalen folie, die de straling
tegenhoudt. Omdat deze kabels relatief duur
zijn, worden ze echter nauwelijks verkocht.
Over de hoeveelheid straling die verschil lende soorten kabels doorlaten, is nog weinig
bekend. “Voor allerlei apparaten is interna tionaal vastgelegd hoeveel elektromagneti sche straling ze mogen afgeven”, zegt
Nijenhuis. “Hoeveel kabels mogen uitstralen,
ligt echter niet vast. Het verschilt per appa raat, maar sommige kabels zouden wel eens
meer straling kunnen veroorzaken dan voor
het apparaat zelf is toegestaan.”
De student Elektrotechniek onderzoekt
hoeveel elektromagnetische straling

verschillende soorten kabels uitstralen en
ontwikkelt een model om dit te voorspellen.
De opstelling die Nijenhuis hiervoor gebruikt,
staat in een grote metalen doos van vijf bij
vier bij drie meter in het gebouw Corona. De
metalen wanden van deze ‘reverberation
chamber’ weerkaatsen de elektromagne tische straling van de apparaten die in de
doos worden getest. Daardoor ontstaat een
gelijkmatig elektromagnetisch veld. In de
hoek van de ruimte staat een soort lepel, een
metalen plaat van drie meter lang, die rond draait. De lepel zorgt ervoor dat de geometrie
van de ruimte voortdurend wisselt, zodat de
meetgegevens een brede geldigheid krijgen.
Nijenhuis heeft geholpen bij het ontwerp van
de ruimte en de lepel.
“In plaats van een apparaat zit er een gene rator aan de kabels vast, die een hoog
frequent vermogen opwekt. Tot nu toe heb ik
me beziggehouden met de simulatie van het
gedrag van de kabels en de ruimte.
Binnenkort ga ik aan de hand van de metin gen bekijken of die simulaties kloppen.”
Nijenhuis hoopt in het najaar af te studeren,
daarna wil hij gaan werken. “Ik heb gekozen
voor een afstudeerproject binnen de TU/e,
omdat mijn stage plaatsvond in Australië. Ik
ben toen veel tijd verloren aan bureaucra tische zaken; vandaar dat ik dit keer zo snel
mogelijk iets wilde regelen.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Lachen is ouder dan de mens
De gemeenschappelijke voorouder van alle mensapen -inclusief de mens- kon je waar schijnlijk aan het lachen krijgen door hem of haar te kietelen. Dat is één van de conclusies
uit een Brits onderzoek, waarbij het geluid werd vergeleken dat jonge chimpansees,
bonobo’s, gorilla’s, orang-oetans, gibbons en mensenkinderen maken als ze worden
gekieteld. Geen van de mensapen maakt zoveel lawaai bij het lachen als de mens, maar
alle soorten bleken gevoelig voor het kietelen: de meeste apen barstten uit in een soort
grommend gelach. Daarbij was het opvallend dat de lach van chimpansees en bonobo’s onze naaste verwanten- het meest lijkt op de mensenlach: bonobo’s lachten soms wel tien
seconden aaneen zonder in te ademen. Het lachexperiment vormt onderdeel van de
zoektocht naar de oorsprong van taal - misschien wel het belangrijkste onderscheid
tussen de mens en zijn naaste verwanten.
Foto: Bart van Overbeeke

slimmere en betere modellen en technieken zal in de toekomst belangrijk
blijken om het gedrag op moleculaire
schaal beter te leren begrijpen. En de
werking van medicijnen, nanokanaaltjes
en andere toepassingen sterk te verbeteren.”
Spijker vertrek na zijn promotie van de
TU/e. Na tien jaar studie en onderzoek is
hij toe aan een nieuwe omgeving. Hij
heeft een onderzoeksvoorstel geschreven

om aan de slag te gaan op de École
Polytechnique Fédérale de Lausanne in
Zwitserland. Niet geheel toevallig, want
zijn vrouw werkt in de buurt bij CERN.
Lachend: “Het zal me heel wat reistijd
besparen als het voorstel wordt aangenomen.”/

.

Ook apen doen aan misleiding
Kapucijnaapjes die laag staan in de hiërarchie van hun groep, lijken in staat om hun
meerderen te misleiden om aan voedsel te komen. De Amerikaanse biologisch antropoloog
Brandon Wheeler heeft dat ontdekt in een nationaal park in Argentinië, het natuurlijke
leefgebied van de kapucijnaapjes. Hij kwam erachter dat laaggeplaatste apen, die vaak
worden gedwongen hun voedsel af te staan aan dominantere apen, bij het ontdekken van
een voedselbron soms een alarmroep laten klinken. Wanneer de hoger geplaatste apen het
hazenpad hebben gekozen, komen de valsspelers tevoorschijn en gaan er met de buit
vandoor. Niet iedereen is het echter met Wheeler eens dat er sprake is van bewuste mis leiding. Een alternatieve verklaring zou zijn dat laaggeplaatste apen vaker vals alarm slaan
door stress en vervolgens zo opportunistisch zijn om van de gevolgen te profiteren.
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Op pad met d
Reportage/No
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Van de mensen aan de TU/e voe
lig op de campus, bleek onlangs
dat er nooit iets gebeurt, vergist z
stal, een gluurder bij de damesd
Cursor bij te beveiliging te gas
Goossens, Jan van Schijndel en D
naar de andere onver

“De mensen denken wel dat wij de hele
dag koffie drinken in de meldkamer of
rondrijden in ons wagentje”, zegt Frans,
“maar dat is dus niet waar.”
Neem een gewone dinsdagochtend. De
eerste keer dat Frans in de auto met de
naam Bernard 13 stapt, is dat voor een
inventarisatieronde. Hij kijkt bij alle
gebouwen op het terrein of er ramen
openstaan, hoe de auto’s geparkeerd zijn
en of er dingen anders zijn dan anders.
Nooit is de route hetzelfde. Nooit heeft hij
zijn autogordel om. “Wij moeten zo snel
mogelijk kunnen uitstappen, hè?“
Frans is niet groot, heeft korte grijze
haren en kijkt rond met vrolijke ogen.
Zijn zwaaiende onderarm begroet
continu de mensen die de Bernard 13
passeert. Totdat hij wordt opgepiept. Hij
hoort niet meer dan: inbraakpoging in
Staf 2. “Zo weinig mogelijk informatie
over de portofoon. We kunnen altijd afgeluisterd worden. Dus nooit meer vertellen
dan nodig en geen achternamen gebruiken. Ter plaatse horen we de details wel”,
legt hij uit. Ook altijd in meervoud praten
hoort daarbij. En bevestigen wat er afge-

sproken is. “Helder”, zegt Frans dan.
Om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn,
scheurt Bernard 13 tegen de richting in
over een eenbaansweg. Uit preventie
overwegingen zet Frans de zwaailamp
aan, zodat de fietsers hem zien aankomen. In het Fontys-gebouw S2 beslist hij
meteen dat wachten op de lift te lang gaat
duren. “Ik houd van strakke korte lijnen.”
Met bijbehorende snelle passen gaat hij
de trap op. Daar verneemt hij van een
pabo-docent dat er braaksporen zijn aan
de Fontys-bedrijfswagen. Ze bekijken de
auto en Frans maakt een notitie voor het
rapport dat hij later die dag zal uitschrijven.

Check Roger
Verder met de mobiele surveillance.
Langs de TUimelaar, even zwaaien naar
de peuters, langs de Berging Bijzondere
Chemicaliën en zo verder. Eigenlijk hoort
bij een surveillanceronde ook dat de
gebouwen van binnen worden gecontroleerd. Iedere kamer die niet op slot maar
wel verlaten is, krijgt een gele waarschuwingsflyer: ‘In geval van diefstal van uw
eigendom of TU-eigendom bent u zelf

Voorkom laptopdiefstal
Volgens de enquête is vijf procent van de
respondenten zich in de loop der jaren
onveiliger gaan voelen. De toename van het
aantal diefstallen wordt als belangrijkste
reden hiervoor genoemd.
Vooral laptops en notebooks zijn doelwit.
Dit collegejaar zijn er 39 laptops als gesto len aangegeven. Dat is minder dan de jaren
ervoor. Uitschieter was het collegejaar
2005-2006 met 99 gestolen laptops.
Het grootste voordeel van de mobiele
computers- dat ze mee te nemen zijn- is
tegelijkertijd hun grootste nadeel.
Hoe is diefstal te voorkomen?
1.

Let zelf op. Wees bewust van de kansen
die een dief ruikt. Op klaarlichte dag,
op een hoge verdieping en in een mum
van tijd is een laptop zo weggegrist.

2.

Leg de laptop aan de ketting. Iedere

student krijgt in zijn TU/e-rugtas een
kabel van Kensington meegeleverd. Die
is anderhalve meter lang en bedoeld om
de laptop met een lus aan een tafelpoot
of verwarmingsbuis te verankeren.
Werkt diefstalvertragend, maar is uit
sluitend werkzaam tegen gauwdieven.
3.

Sinds twee jaar heeft een TU/e-notebook een ‘Stop track’. Dat is een aluminium label dat op het deksel is geplakt.
Naast het TU/e-logo staat de mededeling dat de computer beveiligd is
tegen diefstal. Trekt een dief het plaatje
eraf, dan blijven er sporen achter en
wordt leesbaar dat het een gestolen
object betreft. Ook komt een uniek
serienummer tevoorschijn. Deze maatregel is vooral preventief tegen heling.
Maar ook is door ‘Stop track’ al eenmaal
een notebook teruggekomen bij de
rechtmatige eigenaar.

verantwoordelijk omdat uw kantoor niet
was afgesloten’ staat erop. Maar vanochtend is daar echt geen tijd voor; bij de
Koepel wordt Frans alweer opgepiept.
Aan de noordzijde van het Auditorium
zitten zwervers. “Wij gaan ter plaatse.
Check Roger.” Waarbij dat laatste staat
voor: bericht ontvangen, over en uit.
Onderweg moet Frans even stoppen om
vier pittende Europese studenten wakker
te maken, te vragen wat ze aan het doen
zijn en hen in het Schots uit te leggen dat
ze niet in hun slaapzakken op hun slaapmatjes op het gras mogen slapen. Ze
kijken verdwaasd uit hun ogen en rekken
zich uit. “Anders gaat iedereen dat doen,
begrijp je?” Om de hoek zitten vier
mannen die zo te zien geen collegegeld
hebben betaald. Her en der staan flesjes
bier en een man draait een joint. Frans
zegt dat ze moeten vertrekken en ook niet
op een bank in het park verderop mogen
drinken. “Ja, wij gaan zo weg, meneer, en
de flesjes ruimen we netjes op.” Die
hebben elkaar vaker gesproken.
Frans parkeert de Bernard 13 bij de
zijingang van het Hoofdgebouw. In de
centrale meldkamerpost (CMP) pakt hij
de stoel met de soepelste wieltjes en
zwenkt van links naar rechts, van de ene
telefoon naar de andere. Zijn collega
neemt de mobiele surveillance over.

Die ziet zwervers. Communicatie met de
meldkamer: “Er zitten hier zwervers, zijn
dat dezelfde als die jij wegstuurde?” Frans
gaat ze bestuderen met de camera’s.
Tenminste, dat is het plan. De camera bij
de uitrit van de Kennedylaan ziet een deel
van een bank, twee halve fietsen, maar
niet de personen die erbij horen. Net een
dikke boomstam ervoor. Volgende
camera: teveel struiken en laaghangende
takken. De derde poging is raak. Het is
duidelijk de man met de zwarte bloes,
blonde haren en het rode gezicht die nog
zo beloofd had weg te gaan. Dus belt
Frans het POV-team (Project Overlast
Verslaafden) van de politie. Maar niet
voordat hij een mevrouw bij een
slagboom te woord heeft gestaan. Haar
uitrijkaart werkt niet en nadat ze op
Frans’ verzoek duidelijk zichtbaar die
kaart doormidden heeft gescheurd, opent
hij de slagboom.
Nu de politie bellen. Nee, weer telefoon,
weer de intercom bij de uitrit van de
Kennedylaan. “Kan ik hier ook met geld
betalen?” “Ja mevrouw, zestig meter
achter u is een betaalautomaat.”
Dienstverlenen! En de slagboom opendoen voor de geldtransportwagen van
Brinks. “Het is zaak dat die zo kort mogelijk stil staat en omdat er aan de bestuurderszijde geen deur zit, zou er iemand uit
de wagen moeten stappen, wat onnodig
veel tijd kost”, legt Frans uit. Eindelijk de
politie aan de lijn. En direct daarop een
bevestiging aan de collega in Bernard 13:
“POV-team is gewaarschuwd. Ze komen
ter plaatse. Check Roger.”
Koffie lukt niet altijd. Ook deze ochtend
niet; de rapportage van de poging tot
autodiefstal ligt te wachten.

Feestkleding
Op woensdagavond heeft Dave dienst
tijdens het Auditoriumfeest van de
Europese Week. Overdag heeft hij nog
brandmelders moeten testen, maar nu
controleert hij of de Europese studenten
zich gepast gedragen en of ze geen drank
mee naar binnen smokkelen. Ook flesjes
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de beveiliging
orbine Schalij
an Overbeeke
lt maar liefst 98 procent zich veiuit een enquête. Maar wie denkt
zich. Zwervers, pogingen tot diefouches; in de paar dagdelen die
st is, haasten beveiligers Frans
Dave den Tuinder zich van de ene
rwachte gebeurtenis.
die eruitzien alsof ze water bevatten,
moeten buiten blijven. “Je weet niet wat
erin zit”, is de simpele verklaring. Dave
heeft zijn feesttenue aan: een donkerblauw poloshirt met op de rug het woord
’security’. Dat voldoet aan het beeld dat de
beveiliging wil uitstralen: zichtbaar doch
niet opdringerig.
Het is een goed feest, in Daves ogen. Om
twee uur ‘s nachts gaat het licht aan en
begint de beveiliging de studenten naar
buiten te dirigeren, het zogenoemde
vegen. Dan ontstaat er een duw- en trekpartijtje tussen twee jongens. Dave is er
direct bij en hoeft niet veel meer te doen
dan een beetje praten. Een shirt is
gescheurd, maar de jongens lijken het
onderling te kunnen oplossen.

Beamerdiefstal
De avond van Jan is hectisch. Vanmiddag
zat hij twee uur met een gluurder in zijn
maag. De beveiliging mag zo’n type niet
alleen laten en het duurde lang voordat de
politie kwam. De jongeman had het spannend gevonden om in het Studentensportcentrum een medewerkster in de
kleedkamer te bekijken. Om vijf uur was
Jan met een collega ter plaatse. Ze hielden de persoon aan en belden de politie.
Een probleem is dat gluren niet in het
wetboek van strafrecht staat als verboden
handeling. Er kan wel aangifte gedaan
worden volgens artikel 138 over huisvredebreuk. Probleempje hierbij is dat
het geen eigen huis is waar de vrouw
stond te douchen. De gevonden oplossing
is nu dat sportcentrumdirecteur Wim
Koch de aangifte doet.
Vanaf zeven uur kan Jan zich weer met
andere dingen bezighouden. Al vrij snel
komt er de mededeling van een poging
tot diefstal van een beamer. Inderdaad,
uit het plafond van de schilderswerkplaats van de Fontys Pedagogische
Technische Hogeschool hangt een
beamer zielig naar beneden aan enkele
snoeren. Jan klimt op een tafel die er
waarschijnlijk is neergezet door de man
in een zwarte jas die er vandoor ging op
zijn fiets. De docent die hem bij de uitvoering van zijn plan stoorde, belde heel
alert de conciërge en vervolgens werd de
meldkamer gewaarschuwd.
Jan maakt foto’s en overlegt ondertussen
of het zin heeft aangifte bij politie te
doen. Geen sporen, droge grond plakt
niet aan schoenzolen, en de deur is niet
geforceerd. “Laten we eerst maar eens
kijken naar de camerabeelden, zodra daar
tijd voor is”, zegt Jan. “Misschien is het
een bekende van ons”. Net zoals die Pool
die ze een paar maanden geleden overdroegen aan de politie een oude bekende
was. “Hij sliep in de weekenden graag in
W-hoog en haalde appelflappen uit de
kantine.”

het afdak en houd die gasten maar in de
gaten”, stelt hij voor.

Buitengebieden
Een taak waar heel wat wandelkilometers
in zitten, is de sluitingsronde. Jan en
collega lopen door alle gangen van
W-hoog, W-laag en het Cyclotron alvorens
ze in de Bernard 13 polshoogte gaan
nemen bij ‘de buitengebieden’. Alle deurknoppen raken ze aan, alle brandende
lampen doen ze uit. Vooral in W-laag is
het een hele toer om alle lichtknoppen te
zien tussen de snoeren, apparaten en
schakelaars van Werktuigbouwkunde.
Ze kijken ook of er geen benen onder een
toiletdeur uitsteken. “Vooral bij een donderdagmiddagborrel in het Hoofdgebouw
moet je er alert op zijn”, zegt Jan.
Bij de loods van Thêta aan het kanaal is
het rustig. Iedere avond -op telkens een
ander tijdstip- rijdt de beveiliging hier
naartoe. Ooit zette Jan zijn auto dwars op
het fietspad toen hij een scooter die door
een politiewagen achternagezeten werd,
zag aankomen. Hij was net op tijd. Ook
was er eens een brandje op het dak en
zijn er naaktzwemmers aangetroffen op
de vlonder in het kanaal, maar over het algemeen is hier zelden wat te doen.
Terug naar de TU/e-campus. Een rondje
langs de Bunker. Het lijkt of het er zo
druk is dat de studenten letterlijk met de
benen buiten hangen, maar het is de temperatuur die ze naar buiten heeft doen
gaan. Binnen oefent Quadrivium, vergadert een bestuur en lijkt alles rustig.
Nog even een rondje door het park, langs
het zogenoemde POV-bankje waar de
drinkebroers vanochtend werden opgehaald. Het is nu leeg. De portofoon piept.

Om elf uur is er nog geen tijd voor koffie
geweest. “Goh, ik heb vanavond alleen
maar een boterham gegeten”, merkt Jan
op. Zijn dienst begon om drie uur vanmiddag. En hij heeft ook nog geen tijd
gevonden om beelden van de beamerjatter te bekijken. Morgen. Net als het
afronden van het rapport over de
gluurder./

.

Geen 112, maar 2222
De veiligheidsenquête onder TU/e-mede werkers en -studenten, die in mei is uit gevoerd door onderzoeksbureau Integron,
wees uit dat:
-

-

Auto Bernard 13 rijdt tussen de veertig- en
vijfenveertigduizend kilometers in een
jaar. Tijdens een rondje vroeg in de avond
ziet Jan onder de kiosk op het Laplaceplein twee jongens en een scooter staan.
Hij belt de CMP: “Zet de camera eens op

“Deuralarm bij Hoofdgebouw”, hoort Jan
en de Bernard 13 maakt rechtsomkeert.
Twee ongelukkig kijkende studenten
vertellen dat zij er ook niets aan konden
doen dat het alarm afging. Jan adviseert
hen een andere uitgang te nemen.

98 procent van de respondenten zich
over het algemeen veilig voelt
11 procent zich veilig voelt omdat de
beveiligingsmensen goed bereikbaar
zijn
48 procent wel eens contact met het
beveiligingspersoneel had
55 procent niet op de hoogte is van het
telefoonnummer om calamiteiten te
melden

Op het Auditoriumfeest in de Europese Week
staan drie studentes in strakke blauwe
blouses van een ESC-damesdispuut met

elkaar naar mensen te kijken. ‘We know You
know’ staat op hun rug, maar ze kennen het
telefoonnummer van de beveiliging niet;
bij calamiteiten zouden ze 112 bellen.
Vanavond lijkt hen dat niet nodig, ze voelen
zich veilig, want ze hebben de mannen met
‘security’ achterop hun shirts al zien
rondlopen en ze weten ook waar de
EHBO’ers zitten.
Ook Joop Couwenberg, tweedejaars
Industrial Design, weet niet dat hij 2222
moet bellen in geval van nood. Maar op zo’n
feest van ‘mensen onder elkaar’ verwacht hij
ook niet dat hij het zal intoetsen. “Als er iets
gebeurt, loop ik toch gewoon naar een
beveiligingsman toe?”
Er werken 22 beveiligingsmedewerkers aan
de TU/e, verdeeld over drie ploegen.
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effects in Flamelet-Generated Manifolds’.
Delhaye promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. L.P.H. de Goey.

Algemeen
STU

Oefen een sollicitatiegesprek
Ben je bijna afgestudeerd? Bereid je extra
goed voor op de arbeidsmarkt en meld je
aan voor een realistisch oefengesprek
met een recruiter. Voorafgaand aan het
gesprek lever je jouw cv en motivatiebrief
in, eventueel met informatie over een
functie en/of organisatie. De recruiter
bereidt op basis hiervan het gesprek voor.
Na afloop ontvang je diverse nuttige tips
en feedback.
Kijk voor meer informatie over alle sollicitatietrainingen en aanmeldmogelijkheden op de website van STU onder het
kopje Sollicitatiebegeleiding:
www.tue.nl/stu.

Mensen
Promoties
E. Selcuk MSc verdedigt op maandag 15
juni 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 ‘Guided and Deterministic Self
Organization of Quantum Dots’. Selcuk
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. P.M. Koenraad en prof.Dr. K.H.
Ploog.
Ir. A.J.M. Moonen verdedigt op maandag
15 juni zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Predictable Embedded
Multiprocessor Architecture for
Streaming Applications’. Moonen
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.ir.
R.H.J.M. Otten en prof.dr. H. Corporaal.
N. Mulyar MSc PDEng verdedigt op
dinsdag 16 juni haar 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 ‘Patterns for
Process-Aware Information Systems: An
Approach Based on Colored Petri Nets’.
Mulyar promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr.ir.
W.M.P. van der Aalst.
Ir. S. Delhaye verdedigt op dinsdag 16
juni zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Incorporating unsteady flow-field

Diversen
WISE

Lunchbijeenkomst
M.A. Hansson MSc verdedigt op woensdag 17 juni 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 ‘A Composable and
Predictable On-Chip Interconnect’.
Hansson promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr. H. Corporaal en prof.dr.ir.
K.G.W. Goossens.
Ir. M.D. Snel verdedigt op woensdag 17
juni zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Graded intermetallic-ceramic multilayer composites by tape casting’. Snel
promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.
G. de With.
L. Xu MSc verdedigt op donderdag 18
juni haar 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 ‘Monolithic Integrated Reflective
Transceiver in Indium Phosphide’. Xu
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotor is prof.dr.ir.
M.K. Smit.

We zijn blij je opnieuw te kunnen uitnodigen voor een lunchbijeenkomst van
WISE-netwerk (Women In Science
Eindhoven). De bijeenkomst is op dinsdag 16 juni van 12.00 tot 14.00 uur.
Dit keer zijn we te gast bij de faculteit
Biomedische Technologie. Dr. Carlijn
Bouten vertelt over Tissue Biomechanics
and Engineering. BMT heeft afgelopen
jaar haar tienjarig bestaan gevierd.
Onderzoek aan deze faculteit zit op de
scheidingslijn tussen biomedisch en
technisch onderzoek. Het is er dan ook
op gericht om de geneeskunde te bevorderen. Aan de faculteit wordt onder
andere onderzoek gedaan op het gebied
van hart- en vaatziekten. Daarnaast is
een belangrijk onderdeel het bestuderen
van moleculaire en biologische processen gebruik makend van imaging technieken. Het onderdeel van biomedische
technologie dat tijdens de bijeenkomst
zal worden belicht is ‘in vitro’ weefsel
kweek en biomechanica van weefsels.
Eén van de weefsels waaraan gewerkt
wordt, zijn hartkleppen. Na de lezing
vindt een rondleiding plaats door het
cell- en tissue engineering laboratorium.
Er zijn 45 plaatsen beschikbaar.
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag
11 juni via wise-netwerk@tue.nl.

Onderscheidingen
Elk jaar zijn er medewerkers van de
TU/e die ter gelegenheid van
Koninginnedag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De aanvraag voor
de onderscheiding loopt via het College
van Bestuur.
De voorstellen voor een onderscheiding
voor Koninginnedag 2010 moeten uiterlijk vóór 1 juli 2009 bij het college zijn
ingediend. Wanneer u een persoon wilt
voordragen, verzoeken wij u eerst contact
op te nemen met de heer H. Roumen,
secretaris van de universiteit, tel. 4534.

Vrijwilligersproject
Nog geen vakantieplannen? Doe een vrijwilligersproject in het buitenland.
Binnen Europa ook projecten met subsidie. Kijk op www.siw.nl.

IBO-Nederland

We are happy to invite you for the next
lunch meeting of the WISE network
(Women In Science Eindhoven network).
The meeting will take place on June 16
from 12h to 14h. We are hosted by the
department of Biomedical Engineering.
Dr. Carlijn Bouten will give a talk about
her work.
The faculty of biomedical engineering is
a young faculty. Part of the research
focuses on cardiovascular disease. The
subject of the lunch meeting is in-vitro
engineering of living tissue and the biomechanics of these tissues. One of the
tissues that is investigated are heart valves. After the lecture there will be a tour
on the laboratory for cell and tissue engineering.
There will be a maximum of 45 participants, so we kindly request you to register before Thursday 11 June, by sending a
mail: wise-netwerk@tue.nl.

Wil jij je bouwtechnische kennis deze
zomer inzetten voor een goed doel? Via
IBO-Nederland kun je als vrijwilliger
twee tot vier weken meewerken aan een
bouwproject in het buitenland; een unieke ervaring met de lokale bevolking in
landen als Bulgarije, Moldavië en Cuba.
Helpen in een tehuis voor gehandicapte
kinderen in Kroatië is ook mogelijk. De
kosten voor deelname zijn laag. Meer
info op www.ibo-nederland.org.

BRAINS

Studenten met ideeën gezocht
Heb je een briljant idee om de veiligheid
in Eindhoven te verhogen, materialen
slim te recyclen, de leefbaarheid in
woonwijken te verbeteren, verkeersproblemen op te lossen of op een andere

(Advertenties)

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

dat we met zijn allen lekker kunnen blijven leven en werken in dit land beneden
de zeespiegel.
Siemens Mobility heeft de ‘know how’
om dertig jaar vooruit te kijken. Daarom
hebben wij de afgelopen twee jaar intensief gewerkt aan de uitwerking van onze
visie op 2039; een visie op het totale
Nederlandse mobiliteitsplaatje. Of het nu
gaat over de weg, het spoor, de waterwegen, of de (lucht)havens; wij hebben oog
en oor voor de toekomst en zitten barstensvol ideeën om Nederland attractief
én mobiel te houden.
Maar hoe zie jíj de mobiliteit in 2039?
We willen je uitdagen om jouw visie op
mobiliteit in Nederland voor het jaar
2039 vorm te geven. Bij voorkeur in
beeld, ondersteund door tekst. De drie
meest aansprekende visies belonen we
met één keer, twee keer of drie keer het
bedrag van 2039 euro; de meest interessante visie wint bovendien een reis naar
ons Corporate Technology Centre waar
we jaarlijks een miljard euro investeren
in R&D voor mobiliteit.
Inschrijven kan tot dinsdag 8 september.
Daarna beoordeelt een vakkundige jury
alle inzendingen. Meer informatie op
www.siemens.nl/visie2039.

SIW

WISE

Lunch meeting
Dipl.-Ing. C.J. Hopfe verdedigt op donderdag 18 juni haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Uncertainty and
sensitivity analysis in building performance simulation for decision support
and design optimization’. Hopfe promoveert aan de faculteit Bouwkunde. De
promotor is prof.dr.ir. J.L.M. Hensen.

manier bij te dragen aan de leefbaarheid
in de stad Eindhoven? Doe dan mee aan
de BRAINS-competitie.
Onder de naam BRAINS roept de
gemeente Eindhoven alle studenten op
hun creatieve talenten in te zetten om
een beter woon-, werk- en leefklimaat te
creëren in Eindhoven. BRAINS staat
voor Brainport for Innovative Students
en behelst een prijsvraag met in totaal
25.000 euro aan prijzengeld. De eerste
prijs, de BRAINS-Award, bestaat uit
6500 euro -naar eigen inzicht te besteden- en ondersteuning om het voorgestelde product ook daadwerkelijk ‘in de
markt’ te zetten. Daarnaast zijn er prijzen van 5000 euro voor de thema’s ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ en een
publieksprijs van 2500 euro. Bovendien
krijgen de beste twintig inzendingen de
kans om hun idee verder te ontwikkelen
in samenwerking met een bedrijf of
instelling in de regio Brainport
(Zuidoost-Nederland).
De prijsvraag staat open voor studenten
in het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Ideeën kunnen tot 25 juli worden ingediend via www.brainseindhoven.nl.

Bouw mee en beleef meer!

Vacatures
PhD position in Photonic Integrated
Circuits (V36.367), OptoElectronic
Devices, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PDEng ‘User System Interaction’
(V51.069), the User System Interaction
Program of the department of Industrial
Design (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris 1681 euro.
Voor meer informatie ga naar
www.tue.nl/vacatures.

Siemens Mobility

Hoe zie jij de mobiliteit in 2039?
Nederland is een klein land. Dat betekent dat we slim moeten omspringen
met de ruimte en de kwalitatieve invulling hiervan. Gelukkig is iedereen zich
daarvan bewust. Nú de juiste beslissingen nemen, zorgt ervoor dat de ‘BV
Nederland’ een hoofdrol kan blijven spelen als toegangspoort naar Europa. En

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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Reactions in confined space
One of the candidates for
the Academic Annual
Awards was dr. Evgeny
Pidko, currently a postdoctoral researcher at
TU/e’s Chemical Engineering and Chemistry
Department. For his dissertation he looked at
the reactivity of zeolites,
a very porous material
with many applications
in industry.

very well. Therefore they
have a lot of commercial
applications as adsorbents
or catalysts. Zeolites can
work as ‘molecular sieves’,
which separate molecules
of different sizes in gas
mixtures, and are widely
used as catalysts that
promote a wide variety of
reactions that take place
locally inside the pores of
the zeolite.

“You will find it for example in washing powder, to
soften water”, Pidko explains. This mineral can be
found in nature, in volcanic areas, but for industrial
purposes it is mostly made
synthetically. Typical of
zeolites is that they have
very porous structures with
holes and channels of a
molecular size. They have a
great ability to adsorb
fluids and gases. Added to
this they are strong and can
stand heat and quite
aggressive environments

“In my dissertation I show
that these pores, these
confined spaces, are very
important for chemical
transformations of the
molecules in it”, says
Pidko. “I like to make the
following comparison. If
you have a student house
where peo-ple live close to
each other, how many
couples are formed there?
Friends will visit the house
and meet the others. It’s
more likely that couples are
formed in this ‘confined
space’ where people meet,

than if the students live
alone in separate houses.”
Properties of materials in
chemistry are mainly
based on how electrons of
atoms move about and
interact. Pidko used quantum chemistry to model the
behaviour of the electrons
in the reacting molecules
and thus to compute their
properties. “There are several computer programs
with which you can do
that”, Pidko explains. “We
calculate energy barriers,
the energy landscape, and
from these data we conclude for example how
reactive or how stable the
reagents in the cavities of
the zeolite are.” The ultimate goal is to get an
understanding of the behaviour of the catalyst and
reagents at this level and
even be able to predict it.
“Quantum chemistry will
allow you to understand
chemistry at the molecular
level with the ultimate goal

Topdogs of TU/e
On Wednesday 3 June
TU/e
presented
the
Academic Annual Awards
to its best graduating
student, its best design
engineer and the best PhD
of the past year. For the
second time the Societal
Impact Award, too, was
granted to the project with
the greatest prospects for
man and society.
The Graduation Award
went to ir. John Helmes
from Industrial Design for
his project ‘The Other

Brother’. Together with
Microsoft Research, where
he is now employed,
Helmes developed a small
robot that records unexpected
events
from
everyday life. Ir. Rianne
Pas PDEng (Design and
Technology of Instrumentation) received the award
for the best design project
with her system of using
X-rays to determine the
severity of the stenosis in
coronary arteries. The
Dissertation Award went
to dr. Maria García Larrodé

from Electrical Engineering. Her research focused
on a new system that
combines glass fiber with
wireless communication
in houses or enterprises.
The TU/e Societal Impact
Award went to ir. Jasper
Winkes from Mechanical
Engineering. He developed an innovative method
to drive piles into the
ground, which includes
lower fuel consumption
and less nuisance for
users and people living in
the neighborhood./

.

to design materials in a
rational way”, says Pidko.
Pidko studied Chemistry
in Moscow. “During my
Master’s program I was
working in the lab of professor Kazansky in Moscow on a joint project
between the Institute of
Organic Chemistry there
and the Catalyst group of
professor Rutger van Santen at TU/e. After graduation in 2004, I went for a
short visit to TU/e to perform some experimental
studies with Emiel Hensen
and was offered a PhD position. “Van Santen offered
a lot of freedom. We addressed a lot of interesting
problems and my dissertation was therefore rather
broad.”
After his PhD Pidko decided to stay at TU/e. “I realised that I had a lot of possibilities to develop and
collaborate in Eindhoven.”
He joined the biomass conversion project ‘Physical
Chemistry of Catalytic
Sugar Conversions’ within
the ‘Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass’ (CatchBio) program.
The aim of CatchBio is to
develop clean and efficient
processes for biomass conversion into sustainable
biofuels, chemicals and
pharmaceuticals. Complex
molecules of cellulose, for
example from non-edible
plants, are broken down to
simple sugars with acid or
enzymes. This sugar can be
fermented and distilled to
the biofuel ethanol. “My
project is again very theoretical”, says Pidko. “The

Photo: Bart van
Overbeeke

goal is to find out at a
molecular level why it is so
difficult to selectively convert glucose using chemocatalytic processes. Enzymes do it quite well. One
path of research is to find a
chemical way to mimic
enzymes. Chemistry is
more efficient. Using enzymes is a more fragile and
slow system.”
Pidko also works together
with the group of professor
Bert Meijer, the Institute
for Complex Molecular
Systems, and with other

groups both from TU/e and
other Dutch and European
universities. “I can’t work
in one field only”, he explains. “The modelling of
this biomass conversion is
very difficult. When I run
out of ideas and need time
to think, it’s good to work at
other projects while doing
that. It makes it more efficient. And as I’m an experimentalist at heart, I need
the input of collaborating
with other researchers to
inspire and guide my theoretical work.”/

.

TU/e Science Park part of
municipal ‘crisis plan’

Games nights with the Knights
Knights of the Kitchen
Table is holding a board
games night in the
Bunker on Wednesday 17
June. During that night
people can choose for
themselves which game
they wish to play or bring
their own games.
The Knights of the Kitchen
Table (KOTKT) hold such a
games night every third
Wednesday of the month.
Chairman Alwin Penterman of the Eindhoven
student role-playing association explains that the
nights are always attended
well: “There are a lot of fun

things to do and the atmosphere is always congenial.”
The night is also intended
for non-members who
wish to sample the atmosphere of the association.
Board games will be presented that take as little as
ten minutes, but some
games last the whole
evening. Familiar games
include Carcassonne and
Settlers of Catan. In addition, the association has
games that are far less familiar, says Penterman,
such as Race for the Galaxy,
Caylus, Agricola and Railroad Tycoon.
KOTKT started seven years

ago as a role-playing association; this year the board
games were added. “It
makes for a change and
will probably also benefit
the membership of the association”,
Penterman
thinks. At present the club
has some seventy members.
The Knights come together
in the Citadel, the association’s room in the Bunker.
The night starts at 7 p.m.,
but visitors can come in
from as early as 5 p.m. Just
before 6.30 they have a
communal meal of French
fries. More information:
tel. 040-2478505 and
www.kotkt.nl (in Dutch)./

.

The municipality of
Eindhoven sees the TU/e
Science Park as one of
the projects to cope with
the financial crisis in the
region. This Science Park
into which the campus
must be converted in the
coming years, forms part
of the plan of attack for
the crisis that was
recently presented by
the city. 600 million
euros has been reserved
for the plan, the municipality of Eindhoven
picking up the tab for 200
million.
Over the next decade the
university grounds must
become a scientific hot
spot that links up better
with the High Tech
Campus and Strijp-S. As
yet it is unknown how
much of the said municipal
crisis budget is going to
this so-called Science Park.
The plan of attack only
states that the planned
redevelopment of the TU/e
campus is estimated to cost

250 million euros; the
estimate comes from TU/e.
The university was not
involved in fleshing out
this plan of attack, as Peter
van Dam, spokesman for
the
Executive
Board,
informs us. “We did not
know anything at all about
this plan of attack for the
credit crisis. Until now the
interference of the municipality with our building
plans around the W hall
has resulted in a cost
overrun of twelve million
euros. That the municipality now seems to be
planning to set aside
funds, is new to our ears.
Of course we would be
quite pleased with that.”

Resolution
The leader of the Science
Park project, ir. Herman
Rikhof, was not aware of
the plan of attack either.
“We are still drafting a development vision for the
Science Park. That is going
according to our planning.” In October the

municipal council will
adopt a resolution about
the development vision,
which must serve as a basis
for a new zoning plan for
the TU/e campus.

Expat Center
In addition to the Science
Park, the plan of attack also
mentions the establishment of the Brabant Expat
Center: a physical and
digital center that will
provide foreign employees
(knowledge workers and
work migrants) with direct
primary help with their
residence in Brabant. The
center must help expats
with practical matters such
as work and residence
permits and child benefit.
For questions of this kind,
international TU/e staff
members can now already
turn to the HR officials of
their own Departments.
These officials are assisted
in this task by a small international back office at the
Personnel and Organization Department ./

.
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Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

’Vinger aan de pols zonder
onnodige bemoeizucht’
CCKO/Gerard Verhoogt
Foto/Bart van Overbeeke
“Wat we niet willen, is dat een
student met een negatief
bindend studieadvies bij de
rechter zegt: ‘Omdat het
tentamen te laat is
nagekeken, kon ik geen
herkansing doen en heb ik
niet genoeg studiepunten
gehaald.’ Dan zal de rechter
het BSA waarschijnlijk
ongeldig verklaren”, stelt
prof.dr. Ton van Leeuwen. Als
voorzitter van de Centrale
Commissie Kwaliteitszorg
Onderwijs (CCKO), die in
maart is begonnen, moet hij
dit soort scenario’s
voorkomen.
Aanleiding voor het instellen van de
CCKO is een wetsvoorstel, waarin een
wijziging in de procedure voor accreditaties van opleidingen in het hoger onderwijs is opgenomen. Dit voorstel wordt
binnenkort door de Tweede Kamer aangenomen, zo is de algemene verwachting.
Faculteiten krijgen elke zes jaar bezoek
van een visitatiecommissie; daarvoor
moeten ze onder meer een zelfstudie
schrijven. Hierin staat een groot aantal
gegevens over bijvoorbeeld voorzieningen op de campus, studenteninstroom,
rendement, internationalisering en
beschikbare practica- en studieruimten,
maar ook informatie over het kwaliteitszorgsysteem.
Dr. Lilian Halsema, beleidsmedewerker
onderwijs aan de TU/e-faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
(IE&IS), is vanuit die achtergrond
gevraagd voor de CCKO. “Voor die gegevens moest ik steeds het Onderwijs en
Studenten Service Centrum (STU) bellen,
een week later weer voor andere data en
een week daarna… Het is omslachtig en
het kost veel werk en tijd - terwijl een
groot deel van de data voor alle faculteiten
hetzelfde is.”
Commissievoorzitter Ton van Leeuwen,
tevens opleidingsdirecteur bij Technische
Natuurkunde: “In de nieuwe structuur
kan de beoordeling in een centraal en een
lokaal deel worden opgesplitst, ofwel het
systeem van kwaliteitszorg dat TU/ebreed geldt en aspecten die variëren per
faculteit. Het centrale deel wordt dan
maar één keer getoetst, zodat de faculteiten dat niet in hun zelfstudie hoeven
op te nemen. Verder heeft de CCKO met
het STU afgesproken dat die dienst voor
het lokale deel jaarlijks overzichten met
kengetallen aan alle faculteiten stuurt
voor het onderwijsjaarverslag. Voor de
eigenlijke visitatie hoeven faculteiten dan
alleen eens in de zes jaar de onderwijsjaarverslagen van de afgelopen jaren te
bewerken tot één verhaal.”
De visitatie zelf wordt in het nieuwe
systeem beperkt tot één dag, waarop de
leden van de visitatiecommissie vooral
met medewerkers en studenten spreken.
“Dit alles moet leiden tot minder werk
voor de faculteiten.” Maar dat is niet alles,

Lilian Halsema en Ton van Leeuwen.

aldus Van Leeuwen: “We lezen ook mee
of er geen rare dingen in de onderwijsjaarverslagen staan. De commissie heeft
immers ook als functie om het College
van Bestuur van alle ontwikkelingen op
de hoogte te houden. We houden dus een
vinger aan de pols, maar bemoeien ons
nergens mee als dat niet echt nodig is.”

Voorwaarde
De kwaliteitsbewaking voor de invoering
van het bindend studieadvies (BSA), dat
in september van start gaat, is een tweede
taak van de CCKO. Een taak die veel tijd
in beslag neemt. Van Leeuwen: “Je wilt
als universiteit vermijden dat je je zaken
bij de invoering van deze regeling niet
goed voor elkaar hebt, waardoor studenten zich op overmacht of onduidelijke
regels kunnen beroepen en wat ertoe kan
leiden dat een negatief BSA ongeldig
wordt verklaard. De procedures moeten
zo goed zijn dat de TU/e niets te verwijten
valt.”
Halsema: “De CCKO heeft eerst alle
opleidingsdirecteuren voor een gesprek
uitgenodigd. We hebben hen gevraagd
om hun voorbereidingen, procedures en
maatregelen toe te lichten en gevraagd
naar gevoelige punten in de regelingen.
Uit die gesprekken hebben we conclusies
getrokken, met daarbij speciale aandacht
voor de communicatie en het maken van
eenduidige afspraken.”
Studenten moeten bijvoorbeeld goed
beseffen dat het BSA is ingevoerd. Zo
krijgen alle studenten bij hun inschrijving een brief die ze moeten ondertekenen, waarmee ze aangeven op de hoogte
te zijn van het bestaan van het BSA. Aan
de faculteit IE&IS wordt daarnaast nog
een digitale nieuwsbrief verspreid en is
alles over het BSA terug te vinden op de
website, vertelt Halsema.
“Alle faculteiten hebben nu dergelijke
regelingen. Ook docenten worden extra
geïnformeerd, vooral in verband met de
nakijktermijn. In 2010 valt de zomervakantie laat en volgen de herkansingen
in de interim-periode al snel na de laatste

tentamens. Het kan soms om vijftig
studenten of meer gaan die in de interimperiode een herkansing doen. Docenten
moeten elk tentamen tien werkdagen
nadat het is gemaakt, hebben nagekeken.
Bij de laatste tentamenperiode en de
herkansingen geldt een nakijktijd van vijf
werkdagen, die ingaat na de laatste tentamendag. Bij ziekte moeten voor docenten
die moeten nakijken, vervangers klaarstaan. De studieadviseurs moeten aanwezig zijn om het BSA toe te lichten en ze
moeten toegang hebben tot alle dossiers.
Leden van de examencommissie, die het
bindend studieadvies geeft, moeten aanwezig zijn als studenten in beroep gaan
tegen de beslissing. Dat soort zaken moet
allemaal tijdig gecommuniceerd en geregeld worden.”

Mandje
TU/e-breed zijn er afspraken gemaakt
over het aantal studiepunten dat een
student moet halen. Wie in het eerste jaar
minder dan dertig studiepunten haalt,
mag niet verder. Halsema: “Heeft een
student tussen de dertig en veertig studiepunten, dan krijgt hij een studiecontract.
Hij of zij moet vakken inhalen, maar mag
alvast beginnen met het tweede jaar. Daar
zit bij een aantal faculteiten wél een extra
voorwaarde aan, het zogenoemde
mandje. Als studenten die studiepunten
bijvoorbeeld alleen bij practica gehaald
hebben, dan is dat niet genoeg voor een
positief advies. Ze moeten ook de theoretische vakken halen, met het oog op een
succesvolle afronding van de studie. Wie
meer dan veertig studiepunten heeft, mag
sowieso door.”
De CCKO heeft voor alle faculteiten de
regelingen gecontroleerd om te kijken of
er geen addertjes onder het gras zaten,
bijvoorbeeld of een regeling voor meerdere uitleg vatbaar is. Van Leeuwen: “Onze
voorzichtige conclusie aan het College
van Bestuur is dat alle faculteiten klaar
zijn voor de invoering van het BSA in
september. Wel zijn er punten om in de
gaten te houden. Elke faculteit heeft
bijvoorbeeld haar eigen manier waarop

docenten worden aangesproken als
tentamens te laat nagekeken zijn. Als die
docent een reprimande van de studieadviseur krijgt, helpt dat niet altijd; wél
als de decaan dat doet. We vragen faculteitsbesturen dus nadrukkelijk om achter
hun opleidingsdirecteuren te gaan staan.”
Ook is speciaal gekeken naar faculteiten
die serviceonderwijs geven, zoals Wiskunde & Informatica. Tentamens nakijken
kost hen meer werk en mankracht, wat
problemen kan geven, zeker als de tijd
krap bemeten is. De CCKO adviseert dat
er, als het nodig is, geld komt om bijvoorbeeld extra correctoren aan te stellen.
Van Leeuwen: “Verder willen we tentamens met twijfelachtige uitslagen, zoals
een 5 of 5,5, standaard door een tweede
corrector laten nakijken. We willen echt
zekerheid over tentamencijfers en een
negatief BSA, want het is voor de student
in kwestie een ingrijpende beslissing.”
Halsema: “De faculteiten en opleidingen
hebben echt hun best gedaan om onvolkomenheden in de procedures op te
lossen. Ik ben blij dat er nu afspraken zijn
die TU/e-breed gelden; dat geeft kracht
aan de regeling. Desalniettemin zal het
collegejaar 2009-2010 een pilotjaar
worden; we zullen niet alle problemen nu
al kunnen voorzien.”
De CCKO heeft overigens meerdere
taken, zoals het bewaken van de kwaliteit
van het OGO-onderwijs, de minoren en
de academische vorming. Daar is men
nog niet aan toegekomen, maar die zaken
komen binnenkort nadrukkelijk aan bod,
zo verzekert Van Leeuwen. Nadat de commissie in maart werd ingesteld, ging de
eerste prioriteit vanzelfsprekend naar de
regeling omtrent de visitaties en het BSA.
De commissie, onder voorzitterschap van
Van Leeuwen, bestaat uit Paul Koenraad
(portefeuille minoren), Marcel van
Genderen (OGO), Tijn Borghuis (academische criteria), Lilian Halsema (facultair
beleidsmedewerker), Willem Buurke
(studieadviseur), Riek Peters (secretaris)
en de studentleden Paula Geers en Geert
Jongen./

.
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Kunstzinnig Klanklab dijt uit als olievlek
Stilletjes, maar niet onopgemerkt, groeit Klanklab in
Eindhoven en omgeving uit tot
een gezelschap kunstenaars
dat op gezette tijden komt met
kleinschalige, maar verrassende evenementen. Bezoekers
krijgen een kenmerkende mix
van exposities, dansfestijn en
audiovisuele kunst voorgeschoteld - alles met een
hoger doel.
Grote animator achter Klanklab
is Bosschenaar Richard Bekkers,
in de undergroundscène beter
gekend als DJ Dilemma. “Ik
wilde na dertien jaar meer dan
alleen maar saaie plaatjes draaien”, verklaart hij zijn initiatief.
Dat is hem kennelijk gelukt. In
januari van dit jaar trapte Klanklab met een dansfeest af in
jongerencentrum Dynamo in
Eindhoven. Kunstenaar Jelle
Saris had voor de gelegenheid
een zittende Boeddha gemaakt
die in zijn buik een tv met
beelden droeg en met zijn ogen
stroboscoopstralen smeet.
De combinatie van kunst en
dans sloeg aan. Als een soort
‘zwaan kleef aan’ raakten steeds
meer kunstenaars betrokken bij
Klanklab, dat ongeveer vier keer
per jaar een evenement of expositie probeert te organiseren.
Bekkers: “Na al die jaren in de
subcultuur ken ik heel wat ‘rare’
gasten. En die kennen op hun
beurt weer andere mensen die
iets te bieden hebben. Het dijt
uit als een olievlek. Ik hoop
straks zoveel kunstenaars in
mijn netwerk te hebben, dat over
twee jaar een vet festival volgt.

Een stil leger? Wie het weet, mag
het zeggen. Deze Canadezen
houden in ieder geval van geïm proviseerde psychedelica. Met
slepende gitaarrifs en dromerige
zang komen ze terecht tussen
ambient electronica, zoemende
postrock en drone. In ieder geval
goed genoeg voor lovende recen sies in vooraanstaande Ameri kaanse en Britse muziekbladen.
De band stond eind april nog op de
planken tijdens het Roadburnfestival in Tilburg. Om een tip van
de sluier te lichten: www.
myspace.com/thisquietarmy.
TAC, donderdag 11 juni vanaf 21.00
uur, gratis entree.

We willen met verschillende
kunstvormen meerdere doelgroepen bijeenbrengen op één
plek.”

Robodock
Bekkers’ grote voorbeeld is
Robodock, het jaarlijkse kunsten technologiefestival op de
NDSM-werf in Amsterdam.
Eenzelfde evenement, maar dan
minder industrieel getint, staat
hem voor ogen in Eindhoven of
omgeving. “Het moet een totaal
nieuwe ervaring worden voor de
bezoekers. Net als op Robodock;
bezoekers die overmand worden
door installaties, sfeer en
verlichting. Overal is wel iets te
zien.”
Voorlopig opereert Klanklab nog
op kleine schaal met verschillende kunstenaars op diverse locaties. De ene keer met de nadruk
op een expositie, de volgende
keer gericht op dansliefhebbers.
Met deze mix proberen Bekkers
cum suis een breder publiek te
trekken; kunstliefhebbers laten
dansen, dansliefhebbers cultuur
laten snuiven.
De combinatie van disciplines
heeft nog een andere bedoeling.
Daar waar mogelijk gaan kunstenaars, diskjockeys, videojockeys
en live-performers van Klanklab
elkaar ondersteunen tijdens een
expositie of festivalletje. Als het
eenmaal gaat lopen, wil Bekkers
de boer op met zijn opzet. Liefst
als stichting om de budgetten
verantwoord te beheren. En dan
als een soort reizend kunstcircus
door Nederland en wie weet
verder. Bekkers, lachend: “We
hebben al een eerste verzoek

/Beef

Na tien jaar onafgebroken toeren,
stopt Beef een jaartje. Ze nemen in
hun thuisstad Eindhoven tijdelijk
afscheid met de bekende mix aan
reggae, rocksteady en ska. Feest
dus.
Effenaar, vrijdag 12 juni vanaf
20.15 uur, entree vijftien euro.

/Comedy

Richard Bekkers alias DJ Dilemma. Foto: Danko Adamzcyk

gekregen uit Schiermonnikoog.
En in september staan we met
tien dj’s en twee live-acts op een
dancefestival in Best.”

WEI

Met een mix aan exposities, audiovisuele kunst, muziek en dans wil Klanklab
meerdere doelgroepen op één plek bijeenbrengen. Foto: Danko Adamzcyk

Vanaf morgen, vrijdag 12 juni, is
een bonte afvaardiging van
Klanklab present in WEI. De
nadruk ligt dit keer op de expositie van drie kunstenaars. Jelle
Saris spreekt over ruimte, beweging en ritme, die een belangrijke rol in zijn werk spelen. Hij
vindt het leuk om dingen te
maken die niet werken en/of
geen functie hebben. Jak Peters
bootst graag dingen na in vreemde materialen. Zo maakte hij een
appel van sneeuw en transformeerde hij zijn kleine teen in
een KLM-vliegtuig. Peters
voorziet zijn objecten vaak van
een mechaniek waardoor ze
kunnen bewegen en zelfs geluid
maken. Teun Jansen zit momenteel in een experimentele fase;

een overgang van proces en
bewerking. Met krijt en houtskool krijgen ruimtes een andere
betekenis.
Het drietal wordt ondersteund
door VJ Beeldluis die zijn kunsten op enkele televisieschermen toont, aangevuld met liveoptredens van P&P en Tante
Sjaak met veel house, ambient
muziek, freaky soundscapes en
dansbare electro. Speciaal voor
dit evenement is ook de hulp
ingeroepen van orgelbouwer
Dirk Smit. Bekkers alias DJ
Dilemma zal tot slot saaie plaatjes draaien - maar niet echt./

.

Klanklab, WEI, Mathildelaan 3
Eindhoven. Vrijdag 12 tot en met zondag
14 juni. Entree gratis, met op zondag
vanaf 14.00 uur ‘brak ontbijt met koffie’.

Effenaar heeft Marciano’s in da house
James en Ryan Marciano zijn
volgens insiders de top-dj’s van de
Nederlandse housescène. Alleen
hun naam op het billboard was
voldoende om ‘Aftershock’ in de
Heineken Music Hall te laten uitver kopen. Pas later werd de rest van
de line-up bekend, maar dat deerde
de dansliefhebbers kennelijk niet.
Iedereen kwam voor het drie uur
durende optreden van James en
Ryan.
Dat het duo hot is, bewijzen ook
hun Hyves-pagina’s met honderd vijftigduizend leden. De Marciano’s
scoorden bovendien meer top-40noteringen dan welke andere dj
ook. Ze leverden verder de sound tracks voor de twee Nederlandse

/Thisquietarmy

films ‘Het Schnitzelparadijs’ en
‘Alibi’.
Het populaire tweetal komt deze
week naar de Effenaar, vergezeld
door de dj’s Chuckie en Benny
Rodrigues. Alles onder de naam
‘Sappig’, het dansfeest dat dit jaar
voor de derde keer wordt gehouden
in Eindhoven. De vier artiesten
draaien van middernacht tot vier uur
in de ochtend. Maar de liefhebbers
kunnen zich vanaf tien uur in de
avond al opwarmen met de klanken
van Mirwais & Yamani en Ratha.
Effenaar, zaterdag 13 juni vanaf
22.00 uur.
Entree aan de deur 17,50 euro.

Als opvolger van de Comedy Night
heeft de Effenaar de Comedy
Explosion in huis. Veel wezenlijke
verschillen zijn er niet, behalve
een verse aanwas van een rij
talentvolle komieken onder
leiding van de Amerikaanse
lolbroek Lewis Black. Zij politiek
getinte humor vond in eigen land
weinig weerklank, maar scoort in
Nederland goed. Onder zijn
vleugels is nu een hele rits Neder landse standup-comedians opge groeid die in verschillende samen stellingen de lachers op hun hand
proberen te krijgen. Voortaan
iedere tweede zaterdag van de
maand in de Effenaar.
Effenaar, zaterdag 13 juni vanaf
20.00 uur, entree tien euro.

/Reisfotografie

Alex Sievers geeft op uitnodiging
van studentenfotoclub Dekate
Mousa een lezing over reisfoto grafie. Hij zal beelden laten zien
uit de Verenigde Staten die vooral
steden belichten. Verder toont hij
enkele kleinere reeksen over de
natuur in de States en Marokko,
de steden Sjanghai en Dubai en
erfgoed uit Duitsland en België.
Wie alvast een voorproefje wil,
kan terecht op de website van
Sievers: www.sievers.nl.
Collegezaal 13 in het Auditorium,
dinsdag 16 juni vanaf 20.00 uur.

/Pires

Maria João Pires speelt piano.
Maar ze doet meer. Ze betovert
haar toehoorders met onvoorstel baar mooi en breekbaar gebrachte
klanken. “Muziek is niet zomaar
een menselijke schepping. Er is
meer aan de hand. Een componist
heeft krachten in zich die we niet
kunnen verklaren”, zegt ze zelf.
Haar optredens in Nederland
worden steeds zeldzamer. Een
buitenkans dus om de Portugese
het werk van Chopin te horen
vertolken. Ze wordt tijdens haar
pianorecital bijgestaan door Pavel
Gomziakov op cello.
Muziekcentrum Frits Philips,
dinsdag 16 juni vanaf 20.15 uur.
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Schoonheidsprijs ondanks foutje
Bij de BetonKanoRace op
zaterdag 6 juni in Roermond
heeft de kano van KOers,
die had willen meedoen in
de categorie ‘innovatief’,
een schoonheidsprijs
gewonnen. De kano was
voor de wedstrijd al stuk,
maar de jury streek volgens
voorzitter Koen van Uffelen
over haar hart omdat de
kano een erg originele vorm
heeft.
Het was een spannend
moment vrijdagavond toen
de kano van KOers, studie vereniging van de TU/emasteropleiding Construc tief Ontwerpen, voor de test
te water ging (zie foto). ‘Dit
gaat nooit werken’ had het
tienpersoons team vaak te
horen gekregen van zowel
hoogleraren als van veel
studenten. Maar de losse
betonnen bakken bleken
over voldoende drijfvermo gen te beschikken om zowel

Eindhoven derde op GNSK
Eindhoven is derde
geworden tijdens de
Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen (GNSK), die van 4 tot
6 juni werden gehouden.
Gastheer Groningen
sleepte de eerste prijs in
de wacht. De Nijmegenaren werden tweede.
In totaal deden veertien
studentensteden aan de
sportkampioenschappen
mee. Een kleine honderdveertig studenten uit Eind-

zichzelf, twee personen en
de massieve betonnen balk
die de twee kuipjes met
elkaar verbindt te laten
drijven.
Het transport werd de gele
kano echter fataal. Van
Uffelen (op de foto in de
witte broek): “De toege paste glasvezelwapening in
de verbindende balk bleek

hoven reisden afgelopen
weekend af naar het
noorden van het land.
Deelnemers konden aan
drieëntwintig onderdelen
meedoen. De Eindhovenaren kwamen uit op
veertien onderdelen. Zowel bij het herenvoetbal als
het herenvolleybal werd
Eindhoven eerste. Tweede
plaatsen waren er bij
tennis, voetbal (dames),
volleybal (dames) en atletiek (heren). De handballers (heren) en het squash-

team veroverden bronzen
medailles.
Volgens Daan Wissing van
de Eindhovense Studenten
Sport Federatie hebben de
Eindhovense sporters ‘eruit gehaald wat er in zat’.
“We hebben heel behoorlijk gepresteerd - zeker als
je bedenkt dat Groningen
en Nijmegen aan bijna alle
onderdelen hebben meegedaan en wij maar aan een
gedeelte.” Vorig jaar was
Eindhoven winnaar van de
GNSK./

.

onvoldoende, zodat deze
scheurde. Voor het varen
was het niet nodig, maar
voor het tillen en ver plaatsen naar en met aan hangwagens was de wape ning net te weinig.”
Volgend jaar wil KOers deze
kano weer inzetten, dan met
beduidend meer wapening
in de balk.

Vierduizend volleyballers
op Hajraatoernooi
Nog even en honderden
volleyballen zeilen over
en weer tussen de deelnemers aan de 31ste
editie van het grasvolleytoernooi van de Eindhovense studentenvolleybalvereniging Hajraa. In
het weekend van 12 tot 14
juni komen zo’n vierduizend deelnemers uit heel
Europa naar sportpark De
Hondsheuvels.
De circa 425 teams komen
uit Duitsland, België,
Cyprus,
Denemarken,
Frankrijk,
Griekenland,
Groot-Brittannië, Oostenrijk, Polen en Nederland.
Voor Hajraa komen zo’n
twintig deelnemers -voornamelijk oud-studentenuit. Hajraa claimt het
grootste Europese grasvolleytoernooi in huis te

hebben. Tijdens het toernooi wordt ook het Nederlands Studenten kampioenschap gespeeld; daaraan
doen zeven dames- en elf
herenteams mee.
Dat het toernooi (met dit
jaar het thema ‘groen’) al
jaren geliefd is bij de deelnemers, blijkt wel uit het
feit dat de Deense volleybalster Lise Jakobsen uit
Århus dit jaar voor de 25ste
keer meedoet. Speciaal
voor haar is het team ‘Lise
Jakobsen All Stars’ samengesteld, met spelers en
speelsters met wie ze de
afgelopen jaren heeft
gespeeld. Dit zijn vooral
Denen, maar er is ook een
speelster bij uit Japan en de
Nederlandse Deen Bert
Hulst, oud-bestuurslid van
Hajraa.
De deelnemers slapen in

tenten op de campus. Ze
kunnen ook tenten huren
via een organisatie, maar
daar bleken wat problemen
mee te zijn. Kees Duisters,
vicevoorzitter van Hajraa:
“De organisatie is moeilijk
bereikbaar. We hebben
degenen die geen bevestiging hebben gekregen,
geadviseerd om alsnog een
eigen tent mee te nemen.
Ik verwacht dat dat wel
goed komt.”
Tussen het volleyballen
door kunnen deelnemers
een hennatatoeage laten
zetten. ’s Avonds wordt er
gefeest, met de bands
Beatsclassics en Boundless
en dj Alex. De wedstrijden
en feesten zijn ook toegankelijk voor niet-deelnemers./

.

Foto: Bart van Overbeeke

Koud Club040 op Stadhuisplein
Tien graden, een frisse wind en af en toe een
spat regen; niet de ideale randvoorwaarden
voor een geslaagd feestje. Toch trok de
derde editie van dancefeest Club040 van
studentenvereniging SSRE donderdag 4 juni
een lekker vol Stadhuisplein.
“Het is fantastisch verlopen”, vertelt Stijn
Verstijnen van SSRE. Wel vindt hij het een
domper dat het feest pas laat op gang kwam
en het plein volgens hem pas rond half elf
’s avonds ‘lekker vol’ stond. Maar niet vol
genoeg, wat de organisator betreft: “Er was
minder bezoek dan verwacht. Het weer liet

echt te wensen over.” Maar de menigte liet
zich niet wegjagen door de kou voordat het
eindsignaal klonk.
Het beveiligingsbedrijf dat de feestgangers
donderdagavond in het oog hield, schat dat
Club040 zo’n vijfduizend bezoekers heeft
getrokken. Op het drukste moment zouden
er drie- tot vierduizend mensen op het
Stadhuisplein hebben gestaan. Incidenten
bleven uit, aldus de politie en organisatie.
Vorig jaar moest de politie wel optreden bij
wat schermutselingen aan het einde van het
feest. (Shift040)

Groninger en Amsterdamse Student of the Year

Stephan Wierenga, student commerciële economie in Groningen, is afgelopen week uitgeroepen tot ‘Student of the Year 2009’. Elaine Steenstra, studente Voeding en Diëtetiek in
Amsterdam, kreeg dezelfde titel toebedeeld. Aan de voorrondes bij de dames deden vanuit
de TU/e Bouwkundestudente Elies Koot en studente Scheikundige Technologie Jeaphianne
van Rijn mee, maar zij wisten niet tot de finale door te dringen. TU/e’er Tezontl Rosario
werd twee jaar geleden bij de mannen verkozen tot Student of the Year.

En hoe is het in San Diego?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Hey, what’s up?
Momenteel ben ik voor
mijn stage in de USA om
onderzoek te doen naar
kernfusie. Fusie is de
energiebron van de
sterren en kan, wanneer
het succesvol wordt ont-

wikkeld, op aarde een
grote bijdrage leveren aan
onze duurzame energievoorziening. Het zal dan
een veilige en milieuvriendelijke energiebron
zijn. Alleen overvloedig
beschikbare brandstoffen
worden gebruikt en er
worden geen broeikasgassen uitgestoten.
Het eerste gedeelte van
mijn onderzoek was aan
de Lehigh University in
Pennsylvania. Daar
woonde ik in een gaaf
Amerikaans studentenhuis, waar de bierspellen
erg serieus genomen
worden (het light beer is
trouwens geen aanrader).
Het was er iedere avond
feest en als ze echt iets te
vieren hebben, dan doen
ze dat goed. Over mijn
verjaardag deden we vier

dagen en ook springbreak
wordt groots aangepakt.
Het vocabulaire bestond
voornamelijk uit ‘ridiculous’, ‘awesome’ en
‘sweet’. Tijdens de
weekenden zijn we het
uitgaansleven in
Washington DC, New
York en Philadelphia gaan
verkennen. Twee weken
New York en Boston
waren een mooie afsluiting van mijn verblijf aan
de oostkust.
Het tweede gedeelte van
mijn stage doe ik bij
General Atomics, San
Diego. Dit bedrijf
opereert de grootste kernfusiereactor van de US. Ik
woon in een huis met
actieve mensen en
hiervoor is San Diego
uiterst geschikt. Het is er
altijd lekker weer en er

zijn veel golven; we gaan
bijna iedere dag voor het
werk surfen. Voor de
weekenden staan onder
meer LA, Las Vegas, de
Grand Canyon en andere
national parks op de
planning. De laatste twee
weken van mijn verblijf
heb ik vrij om aan de
westkust te reizen.
Daarna ga ik met studiegenoot Geert-Jan drie
weken hiken, snowboarden en skydiven in
Nieuw-Zeeland, een week
naar Sydney, en dan
rechtstreeks naar ZuidKorea om nog eens dertig
studiegenoten te ontmoeten tijdens onze
studiereis. Zie ook
www.korea2009.nl.
Deze stage is tot nu toe
een prachtige ervaring.
Het onderwerp is erg

motiverend, ik heb veel
opgetrokken met Amerikaanse studenten en ik
heb de kans om beide
Amerikaanse kusten te
zien, verder te reizen en
zo de wereld rond te gaan.
Voor mij de beste beste-

ding van een super-stufi
en mijn salaris van de
afgelopen jaren studentassistentschappen.

Maarten Beelen, student
Werktuigbouwkunde
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TU/e-studente verkent mogelijkheden zonne-energie in Afrika
Mischa van Prooijen,
zesdejaars TU/e-student
Biomedische Technologie, participeerde de
afgelopen maanden in
een project in Afrika. Met
drie studenten uit Tilburg, Delft en Utrecht
won zij een business
course en bestudeerde zij
de mogelijkheden om een
Concentrated Solar
Power (zonne-energie)systeem voor zowel elektriciteit als koeling in te
zetten. Vooral in Namibië
zou het bedrijfsplan van
de vier wel eens voet aan
de grond kunnen krijgen.

Hoe ben je bij dit project
gekomen?
“Ik had gesolliciteerd voor
een business course van
twee dagen bij McKinsey.
We werden in een groepje
met willekeurige andere

studenten ingedeeld en
moesten vervolgens een
bedrijfsplan opstellen voor
een ontwikkelingsland. In
totaal waren er zo’n acht
groepjes met elk vier, voor
elkaar onbekende, studenten. Ons plan won en dat
betekende dat we het
mochten uitvoeren, met
financiële
steun
van
energiebedrijf E.ON en
McKinsey.”

Waarom Namibië?
“We zochten sowieso naar
een ontwikkelingsland met
veel zon. We hebben
gekeken of Zambia mogelijkheden bood, maar ontdekten al snel dat daar
teveel onzekerheden zijn.
In Namibië en Mozambique is veel zon en een
grote vraag naar elektriciteit. Vooral in Namibië
zijn ze al wat verder.

Partijen zoals het ministerie van energie en verschillende
industrieën
bleken erg geïnteresseerd.
In Namibië wisten ze
precies waarover we het
hadden.
Mozambique
bleek qua ontwikkeling
toch niet ver genoeg. De
infrastructuur is slecht en
het land is in financieel nog
lang niet zelfstandig.”

Wat houdt het concept in?
“Bij de ‘Fresnel Concentrated Solar Power Plant’
maak je gebruik van platte
spiegels, die zo gedraaid
zijn dat de zonnestralen
focussen op één punt. De
opgevangen warmte zet
water in buizen om in
stoom en die stoom wordt
gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
Het is een vrij nieuwe
techniek. Eenzelfde soort

Team VET wint NK voor vierde keer
Het Volmolen Energie Team
(VET) heeft vorig weekend
voor de vierde keer op rij de
NK-titel raften binnen gehaald. Maar dat ging de
ploeg, met daarin drie
Eindhovense studenten, dit
jaar zeker niet gemakkelijk
af. Het NK vond plaats in de
Franse Alpen.
Viermaal op rij dezelfde NKwinnaar - wordt dat niet
saai? “Nee, zeker niet”,
vertelt NK-organisator en

raftbondvoorzitter Pieter
Bekkers. “Dit jaar hebben ze
ongelooflijk veel moeite
gehad om twee andere teams
achter zich te houden,
waaronder Rocks ‘n Rivers.
Dit team won het onderdeel
‘Sprint’ en op de ‘Downriver’
wist VET maar net van hen te
winnen. Ze hebben dit jaar
echt tot het uiterste moeten
gaan.” De organisator weet
dan ook niet op wie hij zijn
kaarten zou zetten voor de

winst van volgend jaar. “De
nieuwe teams komen eraan.”
VET is een grotendeels
Eindhovense equipe en
bestaat uit onder anderen
TU/e-studenten Bas
Verhagen (Werktuigbouw kunde) en Jeroen Keeris
(Elektrotechniek). Het team
werd twee weken terug nog
zestiende op de WK in
Bosnië. (Shift040)

centrale wordt nu in
Marokko gebouwd, waar ze
het voor de visindustrie
gebruiken.”

Wat gebeurt er met jullie
resultaten?
“Stichting NOTS, een organisatie die ondernemen in
ontwikkelingslanden sti-

muleert, neemt de voortzetting op zich. De stichting voert op het moment
het soortgelijke project in
Marokko uit. De mogelijkheid dat dit project daadwerkelijk in Namibië wordt
uitgevoerd, is reëel.”/

.

Stuurman Thêta winnaar bij NK

Stuurman bij Thêta Marc Hummelink is zaterdag 6 juni
in de categorie ‘twee met stuurman’ Nederlands kampioen
geworden tijdens het NK Groot in Amstelveen. Het team
liet de concurrentie ruimschoots achter zich met een tijd
van 8:04.64. Hummelink won met de roeiers Bob van
Velsen en Ruben Knab van de Amsterdamse studentenroeivereniging Nereus. Het NK Groot is het Nederlands
kampioenschap voor grote nummers. Dat zijn boten
waarin zich minimaal drie personen bevinden, inclusief
stuurman. Hummelink neemt sinds een maand deel aan
twee door de Nederlandse roeibond KNRB geselecteerde
teams: de twee met stuurman en de vier met stuurman.
Hummelink gaat de komende weken voor de vier met
stuurman trainen voor het WK onder 23, dat eind juli
plaatsvindt in het Tsjechische Racice.

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:
Bram Linssen (derdejaars Werktuigbouwkunde) en Ad Franssen (derdejaars
Bouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

Florian van der Wielen is
22 jaar oud en komt oor spronkelijk uit Eindhoven.
Hij is vierdejaars student
Technische Informatica. Hij
is tot 1 juli nog voorzitter
van studievereniging
GEWIS en gaat daarna
verder met zijn master
Computer Science and
Engineering. Zijn grootste
hobby is zijn computer,
vooral om videogames te
spelen en te internetten.
Verder speelt hij handbal
bij Oktopus en gaat hij
graag zwemmen. Hij heeft
op dit moment geen bij baantje, maar dat komt na
zijn bestuursjaar wel weer.
Zijn must-have-item is zijn
portemonnee. Verder moet
hij altijd een blik ravioli in
tomatensaus in huis
hebben, voor als de super markt dicht is.

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

Vanaf het eerste moment is
het Bram duidelijk: dit is de
kamer van een man. De
stereoset, kratjes bier onder
de tafel en de afwezigheid
van versiersels en frutsels
zijn typische mannendingen.
Wat opvalt, is de fotocollage
en het bloemstukje; hopelijk
heeft hij dat van zijn vriendin
gekregen, grapt Bram. Er
hangt een poster van de
Wervingsdagen aan de muur,
dus waarschijnlijk zit hij in
die commissie. Dat betekent
ook dat het gaat om een
derde- of vierdejaars student
- al het bier wijst erop dat hij
een sociaal persoon is. De
niet al te hippe inrichting van
de kamer wijst erop dat hij

geen student Industrial
Design is. Bram gokt er dan
maar op dat het hier gaat om
een student Technische
Bedrijfskunde. De poster van
de Infadels en het aantal cd’s
wijzen erop dat hij een voor liefde voor muziek heeft en
niet vies is van een festival
op zijn tijd. Wat hij altijd in
huis moet hebben, is bier.
Een flessenopener zal dus
wel zijn must-have-item zijn.
Bij Ad vallen als eerste ook
de bierkratten en de
speakers op de aparte plek ken op. Volgens hem is het
niets voor een meisje om te
proberen een goede akoes tiek in de kamer te creëren.

Ad besluit dat hier een
jongen woont en dat hij een
creatief vriendinnetje heeft.
De leeftijd van deze student
is moeilijker te raden. De
foto’s op het prikbord
kunnen verjaard zijn en de
sleutelhanger aan de muur is
van 2005 - en je kunt je af vragen of je zoiets meeneemt
vanuit een oude kamer. Ad
schat dus dat deze jongen
rond de 23 is. Uit nieuwsgie righeid googelt Ad de naam
op de poster; hij vindt één
van de foto’s die op het
prikbord hangen. Hij denkt
nu dat er een vrouw woont.
Ze heeft afgelopen jaar mee gedaan aan de Batavieren race en is actief bij haar stu -

dievereniging. Verder houdt
ze wel van een feestje, aan
het aanwezige bier te zien.
Ad is er snel uit dat ze als
vrouw zijnde wel Labello of
iets dergelijks bij zich zal
hebben. Nu bedenkt hij zich;
het vriendje van deze dame
moet hier wonen. Deze man
zal ook wel van gezelligheid
en bier houden, alleen zal hij
geen Labello bij zich hebben,
maar zijn telefoon. En waar schijnlijk heeft hij bij de
Batavierenrace ook iets
sneller gerend dan zijn
vriendin.

Arme Hendrik Jan de
Tuinman (What’s up,
Cursor 12, jaargang 49).
Zijn groene vingers zijn
langzaamaan weer rood
gekleurd, want H.J. moest
weer gaan stemmen met
het rode potlood. Zou hij
ook naar www.uheefthet voorhetzeggen.nl zijn
gesurft? Zou hij ook een
poging hebben gedaan om
de kieswijzer in te vullen
zodat hij wijzer kon
kiezen? Zou hij ook onder zoek hebben gedaan naar
de langetermijneffecten
van de miljardeninveste ring van de VS om te
bepalen of Europa ook
zo’n investering moet
doen om de economie te
stimuleren? Zou hij ook te
rade zijn gegaan bij zijn
natuurkundedocent om te
bepalen of hij de opslag
van kernafval wel veilig
genoeg vindt om de bouw
van kerncentrales in de EU
te stimuleren?
Arme, arme Hendrik Jan. Ik
voel zijn pijn. Vorige week
woensdag begaf ook ik me
vol goede moed naar
www.uheefthetvoorhet zeggen.nl, want als ik iets
voor het zeggen heb, dan
zal ik het zeggen ook!
Twee uur en driehonderd
muisklikken later begreep
ik er helemaal niks meer
van. Moet ik nu gaan
bepalen of nutsbedrijven
weer in handen van de
nationale overheden
moeten komen? Moet ik nu
gaan bedenken of het
handig is om een directe
Europese belasting in te
voeren om de EU te finan cieren? Daarvoor worden
de mensen waar Hendrik
Jan en ik op stemmen toch
betaald?
In een democratie regeert
het volk, maar als Hendrik
Jan de Tuinman ons land
moet regeren, wie verzorgt
dan de rozen in de tuin van
mevrouw Jansen?
Gelukkig ziet Balkenende
de uitslag van de verkie zingen als een aansporing
voor de regeringspartijen
om te stoppen met koffie drinken (What’s up, Cursor
9, jaargang 51) en hun
werk te gaan doen. Zullen
de rozen in de tuin van
mevrouw Jansen dan toch
nog gaan bloeien, of heeft
Geertje zo hard geduwd
dat het kabinet valt en ons
land voor de tweede keer
in drie jaar tijd onregeer baar wordt (What’s up,
Cursor 16, jaargang 49)?
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Pieter Jansen / 25 / vierdejaars VKO
Elektrotechniek
Wanneer: sinds eind april
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom: “Het is een stof die op mijn studeerkamer hangt. Ik heb drie jaar op kamers gewoond
en sinds kort heb ik een eigen appartement. En
als iets ‘eigen’ is, is dat een reden om het leuk in
te richten, een saaie muur is ook maar niks. Het
is 1.60 bij 1 meter en ja, gewoon bij IKEA
gekocht, zeven euro. Lekker shoppen met m’n
vriendin daar: beetje burgerlijk, maar ook leuk.
Nu nog ‘n plantje kopen.
Ik vind de kleuren zeer inspirerend en je kunt er
van alles in zien. Het lijken bijvoorbeeld wel
kleine Chineesjes in een of ander wazig
landschap van bovenaf
gezien. Het doet me
denken aan de Nederlandse film ‘Rent-aFriend’, waarin een vage
kerel zulke wazige
dingen schildert en hij
noemt ze ‘Mexicaantjes’.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Bent u al een beetje Europees; hoopt u
dat de Europeaan Federer zal winnen
van de Zuid-Amerikaan Nadal? Bent u
gaan stemmen? Zelf beantwoord ik al
deze vragen bevestigend. Ik heb
gestemd op de meest pro-Europese
partij van het land, ook al is die partij
voor toetreding van Turkije tot de EU.
Aan de wenselijkheid daarvan ben ik
gaan twijfelen, toen ik het volgende las
in de zogenaamde Europese Grondwet waar ik, om die reden, tegen heb
gestemd: ’Alle Europese landen die
voldoen aan [die en die] voorwaarden,
kunnen toetreden tot de EU’. Wat
ontbrak, was een definitie van ‘Europese
landen’. Dat zijn landen, dacht ik, die in

Europa liggen, en traditioneel hoort
Turkije daar niet bij.
Europa strekt zich uit van IJsland tot de
Oeral en van de IJszee tot de Middellandse Zee. De vraag is dan hoe Europa
vanaf de Middellandse Zee naar het
oosten wordt begrensd. Gaan we door de
Dardanellen en de Zee van Marmara
naar Rusland, en wat doen we met
Georgië, Armenië en Azerbeidzjan?
Georgië denkt al met één been in de EU
te staan; de Russen, die merendeels in
geografisch Europa wonen, denken daar
heel anders over. De Kaukasus is al
eeuwen een wespennest. De EU zoals
die nu bestaat, zou toch een plan
moeten hebben voor de toekomst.
Vroeger trof je in Europa -whatever that
may be- nog wel eens een staatsman
aan; nu hebben we alleen beperkte

politici. Waar zwalpt het blinde lot ons
heen?
De euro dan, vindt u dat wat? Ik vind het
een prachtig idee, goed voor de economie en handig voor de toerist, maar de
naam deugt niet, de fletse Europese
flappen deugen niet en de ellendige
Nederlandse munten deugen helemaal
niet.
Eerst de naam: er was een voorstel om
de Europese munt ECU te noemen
(European Currency Unit). Prima naam
- wilden de Fransen niet: te Engels. Euro
was een rotwoord voor een munt, omdat
er al honderden woorden waren die met
euro begonnen: euromast, euroliner,
euroslager, eurovarken, enzovoort,
enzovoort. Allemaal nering die niks met
munten te maken heeft.
Dan de eurobiljetten! Exemplarisch voor

het gebrek aan Europese eenheid: er
mocht niks op dat herkenbaar zou
kunnen zijn als een nationaal symbool,
dus: geen Acropolis, geen Colosseum,
geen Eiffeltoren, geen Spinoza, geen
Erasmus; alleen namaaktorens en
namaakbruggen. Onze nationale munt
maakt het nog bonter: op alle denominaties H.M.; geen Rembrandt, geen
Huygens, geen Afsluitdijk, (weer) geen
Erasmus of Spinoza, alleen H.M.
Europese politiek? Voorzitters voor een
half jaar! Met zevenentwintig staten
komt een goede voorzitter nooit meer
aan de beurt.
Europese onderwijspolitiek?
Bama: la ma!

