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Van ballet tot linedancing 
SSttiijjllvvooll  jjaazzzzbbaalllleett,,  ssnneellllee  ttaappddaannsseerrss,,  kkllaassssiieekk
bbaalllleett,,  CChhiinneessee  ddaannss,,  lliinneeddaanncciinngg..  KKoorrttoomm,,  eeeenn  hheeeell
aarrsseennaaaall  aaaann  ddaannsseenn  ppaasssseeeerrddee  zzaatteerrddaagg  66  jjuunnii  ddee
rreevvuuee  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  DDee
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennddaannssvveerreenniiggiinngg  FFoooottlloooossee
hhiieelldd  hhaaaarr  jjaaaarrlliijjkkssee  ddaannssuuiittvvooeerriinngg,,  ddiittmmaaaall  ggeettiitteelldd
‘‘PPaassssiioonn  oonn  aa  DDaanncceefflloooorr’’..  
““WWee  wwiilllleenn  mmeett  ddeezzee  uuiittvvooeerriinngg  vvoooorraall
llaatteenn  zziieenn  wwaaaarraaaann  wwee  eeeenn  hheeeell  jjaaaarr
hheebbbbeenn  ggeewweerrkktt””,,  vveerrtteelltt  LLaauurraa  LLeevviijj
vvaann  ddee  oorrggaanniissaattiieeccoommmmiissssiiee..  ““WWee
hheebbbbeenn  hheett  ttoott  ‘‘PPaassssiioonn  oonn  aa  DDaannccee--
fflloooorr’’  oommggeeddoooopptt,,  oommddaatt  wwee  wwiilllleenn
uuiittssttrraalleenn  hhooee  lleeuukk  wwee  hheett  ddaannsseenn
vviinnddeenn..””  AAaann  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg  ddeeddeenn  
zzoo’’nn  vviijjffttiigg  FFoooottlloooosseerrss  mmeeee..  EEeenn
CChhiinneessee  ddaannssggrrooeepp  uuiitt  EEiinnddhhoovveenn
vveerrzzoorrggddee  ooookk  eeeenn  ddaannss..  
TToott  ggrroottee  tteevvrreeddeennhheeiidd  vvaann  ddee  oorrggaa--
nniissaattiiee  tteellddee  ddee  mmiiddddaaggvvoooorrsstteelllliinngg
vvoollggeennss  LLeevviijj  zzoo’’nn  zzeevveennttiigg  bbeezzooeekkeerrss
eenn  kkwwaammeenn  eerr  ’’ss  aavvoonnddss  zzoo’’nn  hhoonnddeerrdd--
vveeeerrttiigg  bbeellaannggsstteelllleennddeenn..  ““WWee  hhaaddddeenn
eerr  wweell  oopp  ggeehhoooopptt,,  mmaaaarr  hhaaddddeenn  ddiitt

aaaannttaall  nniieett  vveerrwwaacchhtt..  VVoorriigg  jjaaaarr  wwaarreenn  eerr  iinn  ttoottaaaall
ttaacchhttiigg  bbeezzooeekkeerrss..””  DDee  rreeaaccttiieess  vvaann  ddee  bbeezzooeekkeerrss
wwaarreenn  lloovveenndd,,  vveerrtteelltt  LLeevviijj..  ““ZZee  vvoonnddeenn  kklleeddiinngg,,  lliicchhtt
eenn  tteecchhnniieekk  eerrgg  mmooooii..  DDaaaarr  hheebbbbeenn  wwee  ooookk  vveeeell
mmooeeiittee  vvoooorr  ggeeddaaaann..””
OOpp  ddee  ffoottoo  bboovveenn  FFoooottlloooossee--lliidd  CCiinnddyy  GGoooorrttss..  
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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 nanotech-
nologie 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 geïn-
vesteerd in nanotechnologie-
gerelateerde activiteiten in en
rond de cleanroom. Behalve de
faculteit Technische Natuur-
kunde profiteren hiermee ook
Elektrotechniek en Scheikun-
dige Technologie van de finan-
ciële injectie.

Het kabinet steekt in totaal
vijftien miljoen euro in NanoLab
NL. Met het geld worden facili-
teiten gecreëerd ten behoeve van
bionanotechnologie en nano-
medicine . Ook wordt een deel van
het geld geïnvesteerd in onder-
zoek naar de risico’s van nano-
technologie. 
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 instel-
lingen moeten zelf een kwart van
dat bedrag ophoesten. NanoLab
NL is een initiatief van het
netwerk NanoNed en coördineert
onder meer de toegang van facili-
teiten voor nanotechnologie voor
externe gebruikers./.

CCKO geeft groen licht voor invoering BSA
De Centrale Commissie Kwali-
teitszorg Onderwijs (CCKO) van
de TU/e heeft het College van
Bestuur laten weten dat alle
faculteiten klaar zijn om in
september het bindend studie-
advies (BSA) in te voeren. Extra
aandacht moet er wel zijn voor
het strikt naleven van de regels
met betrekking tot de nakijk-
tijd van tentamens, aldus
CCKO-voorzitter Ton van
Leeuwen.

De CCKO heeft de afgelopen
maanden voor alle faculteiten de
regelingen gecontroleerd die er-
voor moeten zorgen dat het BSA
het komend collegejaar probleem-
loos kan worden ingevoerd. 

Van Leeuwen: “Onze voorzich-
tige 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 ten-
tamens 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 facul-
teitsbesturen dus nadrukkelijk
om achter hun opleidingsdirec-
teuren 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 bijvoor-
beeld extra correctoren aan te
stellen. Van Leeuwen: “Verder
willen we tentamens met twijfel-
achtige uitslagen, zoals een 5 of
5,5, standaard door een tweede
corrector laten nakijken. We
willen echt zekerheid over tenta-
mencijfers en een negatief BSA,
want het is voor de student in
kwestie een ingrijpende beslis-
sing.”/.
Zie ook pagina 12.

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 duur-
zamer 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 (facul-
teit Werktuigbouwkunde). 

Anderson fungeert als contact-
persoon vanuit de TU/e voor F3-
factory. 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 proces-
sen samen te voegen die nu
sequentieel worden uitgevoerd.
Dit zou naar schatting jaarlijks
vier miljard euro kunnen uit-
sparen. 
F3 staat voor flexible, fast en
future. Anderson: “Veel chemi-
sche 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 ontwik-
keling van een nieuwe menger
waarin verschillende productie-
stappen kunnen worden uit-
gevoerd./.

PF pleit voor interactieve studieplanner
Studentengroepering PF pleit voor de ontwikkeling van een inter-
actieve studieplanner. Vooral met oog op de invoering van het bindend
studieadvies en studiecontracten zou dit voor studenten en studie-
adviseurs 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 kwar-
talen 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 eenvou-
diger 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.
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DDe we weekeek vvanan/John
John Helmes is alumnus van Industrial

Design en sinds 2008 werkzaam bij
Microsoft Research in Cambridge. Vorige

week verkoos de TU/e zijn afstudeer-
scriptie 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 Hum-
mels, 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 tele-
foontje 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 aangescho-
ten, 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.../. 

Er zijn kunstenaars die door Van
Tienhoven erg bewonderd
worden omdat ze vasthoudend
zijn in hun werk. Ze zijn speci-
fiek, 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 do-
cumentaires gemaakt, werk als
coach aan de faculteit ID en was
adviseur bij de Mondriaan

Stichting waar ik tentoonstellin-
gen 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 voor-
namelijk actief als autonoom
kunstenaar. Hij exposeerde
onder meer bij kunstenaarsini-
tiatief Aorta, later kwam hij er in
het bestuur. “Met gelijkgestem-
den zocht ik ruimte om niet
alleen afhankelijk te zijn van 
galeries en musea. We maakten
daarom onze eigen infrastruc-
turen. De context creëert ten-
slotte het werk. Ik onderzocht
toen ook cross-overs. Dat resul-
teerde bijvoorbeeld in een serie
dansvoorstellingen die ik in
nauwe samenwerking met cho-
reografen 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 voorwaar-
den te scheppen om hun stand-
punten aan te scherpen.
“Daarom ontwikkel ik nu een
nieuw platform voor uitwisse-
ling, 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 voor-
keur 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 ontwik-
kelen van intelligente produc-
ten, services en applicaties. De

interactie tussen techniek en 
gebruiker staat hier centraal. Je
kunt dit benaderen als een inge-
nieur: het ontwikkelen en testen
van producten en methoden om
interactie te optimaliseren. Je
ziet dit bij het leiden van ver-
keersstromen, bijvoorbeeld het
oplossen van parkeerproblemen
door intelligente gps-systemen,
of het ontwikkelen van sensori-
sche systemen ten behoeve van
baby’s die prematuur zijn gebo-
ren. Tegelijk is er het avontuur
van het ongewisse, en de com-
plexiteit 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 stu-
denten werkt de kunstenaar aan
het Obolos-project. De Obolos
was een muntstuk in Grieken-
land. 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 uitein-
delijk af te dalen in het doden-
rijk. 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 meta-
gedachte zien, die verder gaat
dan de utilitaire, directe toepas
sing van technologie. Technolo-
gie wordt daarmee gebruikt om
bredere filosofische en concep-
tuele 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 herdefi-
niëren van onze aanwezigheid
hier op deze aarde.”/.

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 ver-
bintenis van technologische

applicaties met onze aan-
wezigheid hier op deze aarde”. 

”Wetenschap en design versmelten met het domein van kunst en poëzie”

Ronald van Tienhoven
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Plasterk licht toe en debatteert aan TU/e

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 persoon-
lijkheid en onafhankelijk denker. 
Dat hij ook heikele zaken niet uit
de weg gaat, bleek wel uit het
eerste onderwerp dat hij aan-
sneed: de beruchte overheveling
van honderd miljoen euro van de
eerste naar de tweede geld-
stroom. Die maatregel drukte hij
er vorig jaar door, ondanks een
storm aan protest uit de univer-
sitaire wereld. Alle universiteiten
leveren in eerste instantie een

deel van hun eerste geldstroom-
middelen in en moeten dat dan
via projectvoorstellen bij NWO
weer terug zien te krijgen. TU/e-
collegewoordvoerder 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 kwa-
liteit 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 moge-
lijk 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 door-
dringen 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 reali-
seren en kost veel tijd, maar ook
afhakers in het eerste jaar kosten
een instelling veel tijd en inspan-
ning.”
Na zijn lezing ging Plasterk in de
University Club nog in debat met
een gevarieerde groep weten-
schappers. Vooral het gesprek-
onderwerp ‘hoe trek je als univer-
siteit jong talent aan’ bracht veel
discussie op gang. /.

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

Nieuw systeem moet
inroosteren vergemakkelijken
De TU/e heeft onlangs het
roostersysteem Syllabus aan-
geschaft. 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. 

Ir. Marcel Visschers, medewer-
ker 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, uitwisselings-
studenten, enzovoort. Facul-
teiten en DIZ wilden graag een
totaaloverzicht hebben en een
gemakkelijkere manier van
inroosteren.”
Tot voor kort stelden de facul-
teiten afzonderlijk een rooster
op. DIZ koppelde daar zalen aan

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

Loopafstand
Volgens Baars biedt het systeem
allerlei voordelen. “Syllabus sig-
naleert conflicten. Als een zaal al
geboekt is, wordt dat direct aan-
gegeven. Voorheen moesten we
dan in een Excel-sheet zoeken.
Het systeem neemt zelfs de loop-
afstand 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 rooster-
gegevens aan Outlook”, verdui-
delijkt Visschers./.

Huygensbeurs voor 
88 topstudenten
Van de 88 studenten en pas-
afgestudeerden 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 tiendui-
zenden 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

redelijk thuis in Canada; eerder
deed hij er onderzoek voor zijn
bachelor Luchtvaarttechnologie
aan de Hogeschool InHolland en
werkte hij er een jaar als inge-
nieur.

Volgens internationaliserings-
organisatie Nuffic, die het
Huygens-programma namens
minister Plasterk beheert, was
het niveau van de aanvragen
opnieuw hoger dan het jaar
ervoor. Verreweg de meeste lau-
reaten 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 IEEE-
prijs gekregen voor het beste
afstudeerwerk in de elektro-
techniek. 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 voor-
dragen.
Hermans heeft gewerkt aan een
snelle regeling voor de brandstof-
inspuiting van automotoren in
samenwerking met Ford USA.

Hij heeft een nieuwe methode
bedacht, uitgewerkt en toegepast
die aanmerkelijk betere resul-
taten 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./.

Studenten bouwen
kleine tempels
Acht masterstudenten Bouw-
kunde bouwen op dit moment
kleine tempels in de hal van het
Eindhovense architectenbureau
Kovos. De bouwwerken, met een
gemiddelde grootte van 48 ku-
bieke meter, zijn gebaseerd op
eigen ontwerpen en worden
vanaf vrijdag 19 juni tot septem-
ber officieel tentoongesteld in de
hal.
De abdij van Le Thoronet in de
Franse Provence heeft als inspi-
ratiebron gediend voor de ont-
werpen. Dit middeleeuwse
gebouw heeft, via architecten als
Le Corbusier en John Pawson,
zijn invloed gehad op de heden-
daagse architectuur. De abdij
staat bekend om zijn architecto-
nische eenvoud, waarbij aspec-
ten 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 uiteen-
lopende materialen voor hun
bouwwerken, zoals metaal, gips-
platen, palethout, gasbeton en
piepschuim.
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Folia - Universiteit van Amsterdam

Backpacking birds
DDrriiee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm  eenn
eeeenn  ccoolllleeggaa  vvaann  hheett  KKoonniinnkklliijjkk  NNeeddeerrllaannddssee  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr
ZZeeeeoonnddeerrzzooeekk  hheebbbbeenn  eeeenn  ‘‘ggppss--rruuggzzaakkjjee’’  oonnttwwiikkkkeelldd
wwaaaarrmmeeee  vvooggeellss  ttoott  iinn  ddeettaaiill  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeevvoollggdd..  DDee
ttrreekkttoocchhtt  eenn  ddee  ddaaggeelliijjkkssee  aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  ddee  ddiieerreenn
wwoorrddeenn  zzoo  iinn  kkaaaarrtt  ggeebbrraacchhtt..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ggeebbrruuiikktteenn
hheett  ssyysstteeeemm  aall  bbiijj  wwiillddee  mmaanntteellmmeeeeuuwweenn  oopp  TTeexxeell..  DDee
vvooggeellss  wweerrddeenn  vvoooorrzziieenn  vvaann  zzaakkjjeess  mmeett  ggppss--llooggggeerrss,,
bbeessttaaaannddee  uuiitt  eeeenn  ppiieeppkklleeiinn  ggppss,,  eeeenn  ooppssllaaggmmeeddiiuumm  eenn
eeeenn  zzeennddeerr..  HHeett  vveeeerrttiieenn  ggrraamm  wweeggeennddee  ssyysstteeeemm  wwoorrddtt  iinn
ggaanngg  ggeezzeett  ddoooorr  eeeenn  mmiinniizzoonnnneeppaanneeeell..  DDee  mmeeeeuuwweenn
vveerrttrrookkkkeenn  vvoorriiggee  zzoommeerr  eenn  llaannddddeenn  iinn  mmeeii  wweeeerr  iinn  NNeeddeerr--
llaanndd..  HHeett  ggeeddrraagg  vvaann  vvooggeellss  ttiijjddeennss  ttrreekkttoocchhtteenn  kkoonn  ttoott  nnuu
ttooee  nniieett  zzoo  ggeeddeettaaiilllleeeerrdd  wwoorrddeenn  vvaassttggeelleeggdd..  DDee  iinnffoorrmmaa--
ttiiee  kkaann  oonnddeerr  mmeeeerr  hheellppeenn  bbiijj  hheett  vveeiilliiggeerr  mmaakkeenn  vvaann  ddee
mmiilliittaaiirree  lluucchhttvvaaaarrtt  ddoooorr  vvooggeellaaaannvvaarriinnggeenn  ttee  vvoooorrkkoommeenn..

Resource - Wageningen Universiteit

Beter milieu begint bij bomen
BBoommeenn  zzuuiivveerreenn  ddee  lluucchhtt  llaannggss  ssnneellwweeggeenn  vvaann  ssttiikkssttooff--
ddiiooxxiiddeenn..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  wweetteennsscchhaappppeerrss
vvaann  ddee  WWaaggeenniinnggeenn  UUnniivveerrssiitteeiitt..  HHeett  mmaaaakktt  wweell  uuiitt  aaaann
wweellkkee  kkaanntt  vvaann  ddee  bboooomm  mmeenn  ssttaaaatt..  AAaann  ddee  wweeggkkaanntt  iiss  ddee
lluucchhtt  vvuuiilleerr,,  aaaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt  iiss  ddee  lluucchhtt  sscchhoonneerr  ddoooorr
ddee  bboommeenn..  ““BBoommeenn  llaannggss  ddee  wweegg  rreemmmmeenn  ddee  lluucchhtt  aaff..  EErr
vviinnddtt  ggeeeenn  vveerrsspprreeiiddiinngg  mmeeeerr  ppllaaaattss..  IInn  ffeeiittee  zzeett  jjee  ddee
lluucchhtt  ssttiill””,,  aalldduuss  oonnddeerrzzooeekkeerr  VViinncceenntt  KKuuyyppeerrss..  HHeett  vvuuiill
wwoorrddtt  zzoo  mmiinnddeerr  ssnneell  vveerrsspprreeiidd  eenn  vveerrdduunndd..  OOmm  ddee  lluucchhtt--
kkwwaalliitteeiitt  aaaann  ddee  wweeggkkaanntt  ttee  vveerrbbeetteerreenn,,  iiss  hheett  vvoollggeennss  ddee
WWaaggeenniinnggssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  hheett  bbeessttee  aallss  aauuttoo’’ss  mmiinnddeerr
hhaarrdd  rriijjddeenn..  DDee  lluucchhtt  aacchhtteerr  ddee  bboommeenn  iiss  sscchhoonneerr,,  oommddaatt
hheett  ggrrooeenn  eeeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  vveerroonnttrreeiinniiggiinngg  aaffvvaannggtt..  ZZoo
zzoorrggeenn  lliinnddeess  eenn  ddeennnneenn  vvoooorr  rreessppeeccttiieevveelliijjkk  ddeerrttiieenn  eenn
zzeessttiieenn  pprroocceenntt  mmiinnddeerr  ssttiikkssttooffddiiooxxiiddee  iinn  ddee  lluucchhtt..  IInn
hhooeevveerrrree  bboommeenn  ddee  lluucchhtt  zzuuiivveerreenn  vvaann  ffiijjnnssttooff,,  iiss  nnoogg  nniieett
hheelleemmaaaall  dduuiiddeelliijjkk..  

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Waakvlammetje voor wetenschap
DDee  wweerrkkiijjvveerr  vvaann  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  llaaaatt  iinn  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaaaall  ooppzziicchhtt  ttee  wweennsseenn  oovveerr..  DDee  mmeennttaalliitteeiitt  vvaann  NNeeddeerr--
llaannddssee  ssttuuddeenntteenn  iiss  oonnvvoollddooeennddee  oomm  aaaann  ddee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  nnoorrmmeenn  vvaann  hheett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  eenn
ppuubblliiccaattiieess  ttee  vvoollddooeenn..  DDaatt  hheeeefftt  hheett  GGrroonniinnggssee  iinnssttiittuuuutt
RRoossaalliinndd  FFrraannkklliinn  FFeelllloowwsshhiipp,,  ooppggeerriicchhtt  oomm  hheett  aaaannttaall
vvrroouuwweenn  iinn  ddee  aaccaaddeemmiisscchhee  ttoopp  ttee  vveerrhhooggeenn,,  llaatteenn  wweetteenn..
““NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  hheebbbbeenn  ttoocchh  ddee  iinnsstteelllliinngg  ddaatt  jjee
mmeett  ggooeedd  jjee  bbeesstt  ddooeenn  ttuusssseenn  nneeggeenn  eenn  vviijjff  wweell  aaiioo  kkuunntt
wwoorrddeenn..  DDaatt  kkrriijjggeenn  zzee  vvaannuuiitt  hhuunn  ssttuuddiiee  mmeeee..  DDoooorr  ddee
bbaannkk  ggeennoommeenn  iiss  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntt  nniieett  vveerrvvuulldd  vvaann
hheeiilliigg  vvuuuurr  vvoooorr  wweetteennsscchhaapp””,,  aalldduuss  DDiinneekkee  VVeerrbbeeeekk  vvaann
hheett  iinnssttiittuuuutt..  

Mare - Universiteit Leiden

Bunkeren als in een roes
HHeett  zzooggeehheetteenn  bbiinnggee--eetteenn,,  wwaaaarrbbiijj  ppaattiiëënntteenn  hheevviiggee  vvrreeeett--
bbuuiieenn  hheebbbbeenn,,  iiss  eeeenn  aappaarrttee  aaaannddooeenniinngg..  OOnnggeevveeeerr  éééénn
pprroocceenntt  vvaann  ddee  wweesstteerrssee  bbeevvoollkkiinngg  lliijjddtt  eerraaaann,,  iinn  NNeeddeerr--
llaanndd  dduuss  zzoo’’nn  116655..000000  mmeennsseenn..  DDaatt  ccoonncclluuddeeeerrtt  AAlleexxaannddrraa
DDiinnggeemmaannss  iinn  hhaaaarr  pprrooeeffsscchhrriifftt  oovveerr  hheett  oonnttssttaaaann  eenn  hheett
vvoooorrkkoommeenn  vvaann  ddee  eeeettssttoooorrnniiss  BBiinnggee  EEaattiinngg  DDiissoorrddeerr
((BBEEDD))..  DDee  aaaannddooeenniinngg  iiss  vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  mmeett  bbiinnggee--ddrriinnkkeenn,,
ooffwweell  ccoommaazzuuiippeenn..  PPaattiiëënntteenn  eetteenn  iinn  hhoooogg  tteemmppoo  oonnggee--
zzoonndd  vveeeell  eenn  vveett  eetteenn..  ZZiijj  eetteenn  eeiiggeennlliijjkk  aalllleeeenn  ccaalloorriieerriijjkk
vvooeeddsseell  eenn  eetteenn  oomm  ttee  eetteenn..  ““MMeennsseenn  mmeett  BBEEDD  bbeesscchhrriijjvveenn
eetteenn  aallss  eeeenn  rrooeess,,  wwaaaarriinn  zzee  zziicchh  ggeeddaacchhtteellooooss  vvoollpprroopp--
ppeenn””,,  zzeeggtt  DDiinnggeemmaannss..  BBEEDD--ppaattiiëënntteenn  vveerrsscchhiilllleenn  vvaann
mmeennsseenn  mmeett  ddee  eeeettssttoooorrnniiss  bboouulliimmiiaa  iinn  hheett  ffeeiitt  ddaatt  zziijj  nniieett
ggeeffoorrcceeeerrdd  kkiilloo’’ss  wweeeerr  pprroobbeerreenn  kkwwiijjtt  ttee  rraakkeenn  ddoooorr  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  llaaxxeeeerrmmiiddddeell  iinn  ttee  nneemmeenn  ooff  ttee  bbrraakkeenn..  ““HHeett  iiss
eeeenn  aappaarrttee  ssttoooorrnniiss,,  mmeett  aappaarrttee  kkeennmmeerrkkeenn,,  eeeenn  aappaarrtt
vveerrlloooopp  eenn  eeeenn  aappaarrttee  bbeehhaannddeelliinngg..””  VVoollggeennss  ddee  pprroommoo--
vveennddaa  wwoorrddtt  vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  ddee  aaaannddooeenniinngg  vvaaaakk  nniieett  ddee
jjuuiissttee  ddiiaaggnnoossee  ggeesstteelldd,,  oommddaatt  ddee  eeeettssttoooorrnniiss  nnoogg  nniieett  iiss
ooppggeennoommeenn  iinn  ddee  DDSSMM--IIVV,,  hheett  ‘‘GGrrooeennee  BBooeekkjjee’’  vvaann  ddee  ppssyy--
cchhiiaattrriiee..  DDaaaarrddoooorr  llooppeenn  vveeeell  mmeennsseenn  oonnbbeehhaannddeelldd  eenn
oonnggeelluukkkkiigg  rroonndd..  VVeeeell  BBEEDD--ppaattiiëënntteenn  hheebbbbeenn  vvoollggeennss  hhaaaarr
bbaaaatt  bbiijj  eeeenn  ccooggnniittiieevvee  ggeeddrraaggtthheerraappiiee..  ZZiijj  lliijjddeenn  vvaaaakk  aaaann
ssttrreessss,,  ddeepprreessssiivviitteeiitt  eenn  eeeenn  nneeggaattiieeff  zzeellffbbeeeelldd..

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
Tweedejaars Industrial Design
““HHeett  iiss  iinn  ddee  ssttiijjll  vvaann  OOlllliiee  BB..  BBoommmmeell??  DDaatt  iiss  nniieett  zzoo’’nn  ssuucccceess,,
wwaatt  mmiijj  bbeettrreefftt..  MMeett  eeeenn  ssttrriipp  hheebb  jjee  nnaattuuuurrlliijjkk  wweell  eexxttrraa  mmooggee--
lliijjkkhheeddeenn  oomm  ttee  vviissuuaalliisseerreenn..  BBiijj  ssttrriippss  ddeennkk  iikk  ttoocchh  aauuttoo--
mmaattiisscchh  aaaann  mmiijjnn  kkiinnddeerrttiijjdd..  MMiijjnn  vvaaddeerr  hhaadd  aallllee  LLuucckkyy  LLuukkeess,,
ddiiee  hheebb  iikk  wweell  aalllleemmaaaall  ggeelleezzeenn..  MMaaaarr  nnuu  lleeeess  iikk  ggeeeenn  ssttrriippss
mmeeeerr..  AAllss  eeeenn  ssttuuddiiee  zziicchh  hhiieerrmmeeee  zzoouu  pprrooffiilleerreenn,,  zzoouu  ddaatt  vvoooorr
mmiijj  wweell  eeeenn  aaffhhaakkeerr  zziijjnn..  DDaann  ddooeenn  zzee  ttee  hhaarrdd  hhuunn  bbeesstt  oomm
vveerrnniieeuuwweenndd  bbeezziigg  ttee  zziijjnn::  ddaatt  kkoommtt  eeeenn  bbeeeettjjee  ggooeeddkkoooopp
oovveerr..  BBiijj  oonnzzee  ssttuuddiiee  kkaann  iikk  mmee  wweell  wweeeerr  vvoooorrsstteelllleenn  ddaatt  jjee
ssttrriippss  ggeebbrruuiikktt  oomm  bbeeppaaaallddee  ccoonncceepptteenn  uuiitt  ttee  lleeggggeenn..””

Prof.dr. Alex van Herk
Hoogleraar en voormalig onderwijsdirecteur bij
Scheikundige Technologie
““DDiitt  ffeennoommeeeenn  kkeennddee  iikk  nnoogg  nniieett,,  mmaaaarr  mmiijjnn  eeeerrssttee  rreeaaccttiiee  iiss
ppoossiittiieeff..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  jjee  nniieett  ccrreeaattiieeff  ggeennooeegg  kkuunntt  zziijjnn  bbiijj  hheett
aaaannbbiieeddeenn  vvaann  ddee  ccoolllleeggeessttooff..  SSttuuddeenntteenn  mmooeetteenn  oopp  eeeenn
aannddeerree  mmaanniieerr  aaaannggeesspprrookkeenn  wwoorrddeenn  ddaann  vvrrooeeggeerr,,  eenn  aallss  jjee
hheett  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann  ssttrriippss  kkuunntt  ddooeenn,,  vviinndd  iikk  ddaatt  pprriimmaa..  ZZoollaanngg
hheett  nniivveeaauu  vvaann  ddee  ssttooff  eerr  mmaaaarr  nniieett  oonnddeerr  lliijjddtt..  IIkk  bbeenn  zzeellff  ggeeeenn
ssttrriipplliieeffhheebbbbeerr,,  mmaaaarr  wweell  eeeenn  lliieeffhheebbbbeerr  vvaann  oonnccoonnvveennttiioonneeeell
oonnddeerrwwiijjss..  WWiijj  zziijjnn  aaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  oopp  ddaatt  ggeebbiieedd  vveeeell  ttee
ccoonnvveennttiioonneeeell::  oopp  vveeeell  bbaassiiss--  eenn  mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolleenn  wwoorrddtt
ggeewweerrkktt  mmeett  ddiiggiittaallee  wwhhiitteebbooaarrddss,,  tteerrwwiijjll  hhoooogglleerraarreenn  nnoogg
zzwweerreenn  bbiijj  hheett  kkrriijjttjjee..  DDaann  ddooeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  dduuss  eeiiggeennlliijjkk  eeeenn
ssttaapp  tteerruugg  aallss  zzee  oopp  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  kkoommeenn..””

Dr.ir. Hans van Dommelen
Universitair docent bij Werktuigbouwkunde
““IIkk  bbeenn  hheett  eeeennss  mmeett  ddee  sstteelllliinngg  ddaatt  ssttrriippss  vvoooorr  kkiinnddeerreenn  zziijjnn
eenn  nniieett  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn..  HHeett  iiss  ggooeedd  oomm  aaaannddaacchhtt  ttee  hheebbbbeenn
vvoooorr  ddee  mmaanniieerr  wwaaaarroopp  jjee  ddee  ccoolllleeggeessttooff  aaaannbbiieeddtt  eenn  jjee  mmooeett
mmaaxxiimmaaaall  ggeebbrruuiikk  mmaakkeenn  vvaann  ggrraaffiisscchhee  hhuullppmmiiddddeelleenn,,  mmaaaarr  iikk
vviinndd  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  vvoooorraall  ooookk  iinn  ssttaaaatt  mmooeetteenn  zziijjnn  oomm  pprrooffeess--
ssiioonneellee  lliitteerraattuuuurr  ttee  lleezzeenn..  ZZeellff  ggeebbrruuiikk  iikk  iinn  mmiijjnn  ccoolllleeggeess  wweell
bbeeeelldd  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann  PPoowweerrPPooiinntt--pprreesseennttaattiieess..  SSttrriippss  zzoouuddeenn
hhoooogguuiitt  eeeenn  ttooeevvooeeggiinngg  kkuunnnneenn  zziijjnn  aaaann  hheett  lleessmmaatteerriiaaaall,,  iikk
zzoouu  zzee  nniieett  ggeebbrruuiikkeenn  oomm  ddee  hhooooffddbbooooddsscchhaapp  oovveerr  ttee  bbrreennggeenn..
EEnn  iikk  zzoouu  hheett  aaaannbbiieeddeenn  vvaann  ssttrriippss  zzeekkeerr  nniieett  aallss  eeeenn  pplluussppuunntt
vvoooorr  eeeenn  oopplleeiiddiinngg  zziieenn..””

Tim van Acker
Vijfdejaars Scheikundige Technologie
““AAllss  zzee  ddee  ssttrriipp  ggeebbrruuiikkeenn  oomm  iieettss  vvoooorr  eeeenn  bbrreeeedd  ppuubblliieekk
ttooeeggaannkkeelliijjkk  ttee  mmaakkeenn,,  vviinndd  iikk  ddaatt  wweell  lleeuukk..  MMaaaarr  aallss  jjee  hheett
aaaann  ssttuuddeenntteenn  aallss  lleessmmaatteerriiaaaall  ggaaaatt  aaaannbbiieeddeenn,,  vvrraaaagg  iikk  mmee
ttoocchh  aaff  ooff  ddee  ssttooff  nnoogg  wweell  vvoollddooeennddee  nniivveeaauu  hheeeefftt..  IIkk  hheebb  ddee
ssttrriippss  oopp  iinntteerrnneett  ggeezziieenn,,  mmaaaarr  kkaann  ddaaaarruuiitt  hheett  nniivveeaauu  nniieett  zzoo
ggooeedd  aafflleeiiddeenn..  HHeett  lliijjkktt  vvoooorrnnaammeelliijjkk  eeeenn  pprraakkttiijjkkvvoooorrbbeeeelldd  ttee
zziijjnn,,  mmaaaarr  mmiisssscchhiieenn  kkoommtt  ddaatt  wweell  oovveerreeeenn  mmeett  ddee  oooorrsspprroonn--
kkeelliijjkkee  ccoolllleeggeessttooff..  ZZee  zzuulllleenn  eerr  wweell  oovveerr  hheebbbbeenn  nnaaggeeddaacchhtt..
MMiisssscchhiieenn  hheebbbbeenn  zzee  hheett  lliicchhtt  wweell  ggeezziieenn  eenn  lleerreenn  aallllee  lluuiiee
ssttuuddeenntteenn  nnuu  aauuttoommaattiisscchh  ddee  ccoolllleeggeessttooff  ddoooorr  ssttrriippss  ttee  lleezzeenn
iinn  ddee  ttrreeiinn..  ZZeellff  lleeeess  iikk  aalllleeeenn  ddee  DDoonnaalldd  DDuucckkss  ddiiee  hhiieerr  bbiijj
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  JJaappiiee  aaaannwweezziigg  zziijjnn..””

Zo’n vijfhonderd borrelaars bij GEWIS
DDee  RReeccoorrddbboorrrreell  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
GGEEWWIISS  ((WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa))  hheeeefftt
vvrriijjddaagg  55  jjuunnii  zzoo’’nn  vviijjffhhoonnddeerrdd  bbeezzooee--
kkeerrss  ggeettrrookkkkeenn..  DDee  ddeeeellnneemmeerrss  bbeessttoonn--
ddeenn  vvoooorr  ttaacchhttiigg  ttoott  nneeggeennttiigg  pprroocceenntt
uuiitt  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn,,  sscchhaatt  ddee  vveerreennii--
ggiinngg..  

DDee  oorrggaanniissaattiiee  nnooeemmtt  ddee  bboorrrreell
ggeessllaaaaggdd,,  aall  hhaadd  GGEEWWIISS  mmeeeerr  mmeennsseenn
vveerrwwaacchhtt..  ““WWee  hheebbbbeenn  dduuiizzeennddeenn
ffllyyeerrss  uuiittggeeddeeeelldd  eenn  ppoosstteerrss  ggeeppllaakktt  iinn
ddee  ssttaadd;;  vvoooorraall  oopp  hheett  SSttrraattuummsseeiinndd,,  bbiijj
FFoonnttyyss  HHooggeesscchhoolleenn  eenn  oopp  hheett  ssttaattiioonn..
DDaann  vveerrwwaacchhtt  jjee  eeeenn  hhooggeerree  ooppkkoommsstt,,
aall  hhaaddddeenn  wwee  vvoooorraaff  ggeeeenn  ssttrreeeeffaaaann--
ttaalllleenn  vvoooorr  ooggeenn..  OOnnzzee  mmiissssiiee  iiss  wweell
ggeelluukktt::  eeeenn  ggrroottee  bbuuiitteennbboorrrreell  oorrggaa--
nniisseerreenn  vvoooorr  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn””,,
zzeeggtt  SSaannddeerr  LLeeeemmaannss,,  pprr--ffuunnccttiioonnaarriiss
vvaann  GGEEWWIISS..  
DDee  bbeezzooeekkeerrss  kkwwaammeenn  vvrriijjddaagg  ttuusssseenn
vviieerr  uuuurr  ’’ss  mmiiddddaaggss  eenn  ttiieenn  uuuurr  

’’ss  aavvoonnddss
bboorrrreelleenn  oopp
hheett  ggrraassvveelldd
ttuusssseenn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  eenn
VVeerrttiiggoo..  DDee
vvrriijjddaaggmmiiddddaagg
wwaass  bbeewwuusstt
ggeekkoozzeenn  oomm
ddaaaarrmmeeee  vveeeell
bbeezzooeekkeerrss  ttee
kkuunnnneenn
ttrreekkkkeenn..
LLeeeemmaannss::
““MMaaaarr  ddeezzee
ddaagg  wwaarreenn  eerr
jjuuiisstt  rreellaattiieeff
wweeiinniigg  mmeennsseenn  oopp  ddee  TTUU//ee..  DDiieeggeenneenn
ddiiee  oopp  ddee  ccaammppuuss  wwaarreenn,,  bblleevveenn
hhaannggeenn  bbiijj  ddee  bboorrrreell..  HHeett  wwaass  ooookk  ddee
llaaaattssttee  vvrriijjddaagg  vvoooorr  ddee  tteennttaammeennwweeeekk
nnaattuuuurrlliijjkk..””
GGEEWWIISS  wwiill  vvoollggeenndd  jjaaaarr  wweeeerr  eeeenn  ggrroottee

ooppeennlluucchhttbboorrrreell  hhoouuddeenn  oopp  hheett  TTUU//ee--
tteerrrreeiinn,,  mmiittss  ddee  ffiinnaanncciiëënn  hheett  ttooeellaatteenn..
““DDaann  ggaaaann  wwee  wweell  eeeerrddeerr  eenn  mmeeeerr  ddee
rreeggiioonnaallee  eenn  llookkaallee  mmeeddiiaa  bbeennaaddeerreenn
oomm  zzoo  mmeeeerr  bbeezzooeekkeerrss  ttee  ttrreekkkkeenn””,,
aalldduuss  LLeeeemmaannss..

Collegebundel in stripvorm
Saaier kunnen we het
niet maken, wel makke-
lijker. Om studenten te
winnen voor de wondere
wereld van de out-
sourcing heeft een eco-
nomiedocent van de
Tilburgse universiteit
een collegebundel in
stripvorm gemaakt.
‘Surviving outsourcing’
is de titel.

Laten we Marten Toonder
en zijn Olivier B. Bommel-
boeken naar de kroon
steken, moeten bijzonder

hoogleraar Erik Beulen en
tekenaar Olivier Heiligers
hebben gedacht. Terwijl de
oplettende lezertjes zich
kostelijk vermaken, kun-
nen zij kennisnemen van
het ‘overdragen van verant-
woordelijkheid voor de uit-
voering van de dienstver-
lening aan een lever-
ancier’. Het is een onder-
werp dat iedereen raakt,
aldus de professor.
Nieuw is het niet, want de
strips verschijnen al een
tijdje in de Automati-
seringsgids. De held van

het verhaal is Mister Jones,
chief executive officer van
een ‘grote internationale
beursgenoteerde fast
moving consumer goods
company’. Zoals het UvT-
persbericht meldt: ‘De sa-
menwerking 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

besluit Jones te wisselen
van leverancier.’

Of Beulen net zo’n taal-
virtuoos 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 com-
pleteren.’ (HOP)/.



Nieuws /5
Cursor 11 juni 2009

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 stads-
wijken, bedrijventerreinen en
renovatie van huizen. Lef,
creativiteit en dynamiek zijn de
sleutelwoorden. 

Brabant Academy is een voort-
zetting 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 gemeen-
te Eindhoven, studieverenigin-
gen 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 gene-
reert voor gebiedsontwikkeling,
architectuur en design”, aldus
voorzitter Jan van Dijk.

Brabant Academy start in Eind-
hoven, maar wil in de toekomst
ook de andere steden in de pro-
vincie bedienen. De Academy
gaat verder samenwerken met
onderwijsinstellingen in Aken
en Leuven. De Academy wil uit-
eenlopende 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 studie-
traject binnen het onderwijs aan.
Studenten pakken een afstudeer-
project op, promoveren en daar-
na verdwijnt al het werk meestal
in de kast. Zonde, meent Dicker,
omdat innovatieve ideeën daar-
door verloren gaan. Studenten
met een goed plan weten vaak
niet bij wie ze moeten aanklop-
pen voor praktische onder-
steuning, terwijl ondernemers
en overheid vergeefs zoeken naar
creatieve oplossingen. Brabant
Academy kan zorgen dat afstu-
deerprojecten een praktisch
vervolg krijgen. Dickers: “Het is
een feestje om met meerdere dis-
ciplines 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.”/.

VViieerr  jjoonnggee  vvrroouuwweenn  rreennnneenn  ooggeennsscchhiijjnnlliijjkk  vveerrwwaarrdd  ddoooorr  ddee  wwiinnddttuunnnneell,,  ddee
wweerrkkrruuiimmttee  vvaann  hheett  llaabboorraattoorriiuumm  iinn  CCaassccaaddee..  OOmm  ddaann  vveerrbbaaaassdd  oopp  ttee  kkiijjkkeenn
nnaaaarr  hheett  ppuubblliieekk..  DDee  ddaannssvvoooorrsstteelllliinngg  ‘‘PPookkeerrffaaccee’’  wwaass  ddoonnddeerrddaagg  44  jjuunnii  ttee
zziieenn  tteerr  ggeelleeggeennhheeiidd  vvaann  ddee  ooppeenniinngg  vvaann  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  ‘‘VVoorrtteexx’’..
BBeezzooeekkeerrss  zziieenn  iinn  CCaassccaaddee  ttoott  eenn  mmeett  eeiinndd  jjuunnii  wweerrkkeenn  vvaann  vviilltt  eenn  zziijjddee..
BBiijj  hheett  pprroojjeecctt  VVoorrtteexx  ssttaaaann  lluucchhttwweerrvveellss  cceennttrraaaall..  HHeett  iinniittiiaattiieeff  vvllooeeiitt  vvoooorrtt
uuiitt  eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  hheett  FFlluuiiddss  DDyynnaammiiccss  LLaabboorraattoorriiuumm  vvaann  ddee
TTUU//ee,,  TTrraannssppoorrttffyyssiiccaa  DDiissppuuuutt  ‘‘AAlllleess  ssttrroooommtt’’  eenn  hheett  PPrroojjeecctt  KKLLEEIINN..
BBiinnddeennddee  ffaaccttoorr  eenn  iinniittiiaattiieeffnneeeemmsstteerr  iiss  kkuunnsstteennaarreess  HHaalliinnaa  WWiitteekk..    
ZZiijj  wweerrkktt  ddaaggeelliijjkkss  iinn  CCaassccaaddee  eenn  ccoommbbiinneeeerrtt  aall  jjaarreenn  hhaaaarr  ttwweeee  ppaassssiieess::
wweetteennsscchhaapp  eenn  kkuunnsstt..
BBiijj  ddee  ooppeenniinngg  wwaarreenn  zzoo’’nn  zzeessttiigg  mmeennsseenn  aaaannwweezziigg..  HHeett  ppuubblliieekk  kkeeeekk  vvaannaaff
ddee  bbaalluussttrraaddee  bbiijj  hheett  AAttrriiuumm  iinn  CCaassccaaddee  ttooee  hhooee  ddee  ddaannsseerrss  oopp  ddee  mmuuzziieekk
bbeewwooggeenn..  TTeeggeelliijjkkeerrttiijjdd  wweerrddeenn  zzee  ggeeffiillmmdd  eenn  wweerrddeenn  ddeezzee  bbeeeellddeenn  ddiirreecctt
ggeepprroojjeecctteeeerrdd  oopp  eeeenn  sscchheerrmm..  KKuunnsstteennaarreess  BBeettjjee  SStteevveennss  zzoorrggddee  vvoooorr  ddee
wweerrkkeenn  vvaann  zziijjddee  eenn  vviilltt..  HHeett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  mmaatteerriiaaaall  kkwwaamm  vvaann  eexxppeerrii--
mmeenntteenn  ddiiee  ddee  ggrrooeepp  TTrraannssppoorrttffyyssiiccaa  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurr--
kkuunnddee  iinn  hheett  FFlluuiidd  DDyynnaammiiccss  LLaabboorraattoorriiuumm  uuiittvvooeerrddee..  WWiitteekk  bbeewweerrkkttee  ddiitt
mmaatteerriiaaaall  ttoott  ccoommppuutteerraanniimmaattiieess..  DDiiee  aanniimmaattiieess  zziijjnn  vveerrvvoollggeennss  oopp  ddee
wweerrkkeenn  ggeepprroojjeecctteeeerrdd..  FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  

Dansen en kunst in dienst
van de wetenschap

Symposium over nucleaire ontwapening 
Nucleaire ontwapening is het
thema van het symposium dat
het Vredescentrum morgen,
vrijdag 12 juni, houdt. Hoog-
leraar internationale betrek-
kingen en defensiespecialist
Ko Colijn, projectleider Nu-
cleaire campagne van vredes-
beweging 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 struikel-
blokken bij ontwapening komen
aan bod. De drie gasten discus-

siëren daarnaast over een
onlangs verschenen rapport van
IKV Pax Christie: ‘Een kern-
wapenvrije 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 negen-
tig procent van de atoomwapens
in bezit hebben. Zij praten over
verdere reductie. Maar diverse
landen met nucleaire ambities
beargumenteren dat die ontwa-
pening 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-

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. “Derge-
lijke staten zouden hun doods-
vonnis 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.

Incubator 3+ al vijf jaar helpende hand
Al vijf jaar fungeert de stich-
ting Incubator 3+ als helpende
hand en vraagbaak voor techno-
en designstarters. Het samen-
werkingsverband 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, finan-
ciering, advies, faciliteiten, huis-
vesting 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 zaken-
partner. Incubator 3+ ontvangt
middelen uit het Subsidie-
programma Kennis Exploitatie
van Economische Zaken, de pro-
vincie en het Samenwerkings-
verband Regio Eindhoven en ver-
strekt daarmee onder meer
leningen aan starters.
In het kader van het vijfjarig
bestaan werd ook een boek-
werkje overhandigd aan burge-

meester Rob van Gijzel, met
daarin voorbeelden van succes-
volle 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 Inno-
vation 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 middel-
grote en grote bedrijven in de
regio.”/. 

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 bedrijfs-
leven en onderzoek- en kennis-
instellingen werken hierin ge-
zamenlijk aan technologieën
en projecten. Het Automotive
House is de plek waar meer-
dere instanties samenkomen.
Het Automotive Technology
Centre hield er 2 en 3 juni haar
jaarcongres. 

Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch,
kartrekker van de TU/e-master-
opleiding Automotive Techno-
logy 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 belang-
rijk 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 geac-
crediteerd. Er zijn zes faculteiten
bij betrokken. De opleiding gaat
multidisciplinaire automotive
ingenieurs afleveren en maakt
deel uit van het innovatiepro-
gramma High-Tech Automotive
Systems, dat wordt gesteund
door het ministerie van Econo-
mische Zaken.
Volgens Steinbuch is de Auto-
motive Campus in de nabije
toekomst van grote toegevoegde
waarde voor de masteropleiding.
“De tweedejaars die stage lopen
of een afstudeerproject uit-
voeren, kunnen daarvoor terecht
op de Automotive Campus. Ik
verwacht dat dat steeds meer
gebeurt. Verder zullen buiten-
landse gasten er colloquia ver-
zorgen. 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.”/.

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 Laplace-
gebouw. 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

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 ontwik-
keling van vrouwen. 
Aanmelden kan via www.kiviniria.nl/nvi.
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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 supra-
moleculaire polymeerchemie bij Schei-
kundige Technologie en leider van
‘Biomimetic Materials’. Vooral omdat het
vaak lastig is om multidisciplinair onder-
zoek 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, verbon-
den aan de faculteit Technische Natuur-
kunde en het Instituut voor Complexe
Moleculaire Systemen (ICMS) en gespe-

cialiseerd in het modelleren van biolo-
gische materialen. Ook dr.ir. Gerrit Peters
van Materials Technology (Werktuig-
bouwkunde) 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 mate-
riaal 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 pro-
gramma moet daarvoor het grondwerk
vormen. We doen in Eindhoven al veel op
dit gebied, maar we willen dat ook zicht-
baar 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 conferen-
tie 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 poly-
meren 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

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 niet-
lineair gedrag. “Het materiaal wordt
sterker naarmate het meer van vorm 
verandert. Dat is een heel nuttige eigen-
schap: zo wordt voorkomen dat je aorta
opblaast als een soort ballon en vervol-
gens 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 al-
lerlei ideeën hoe zo’n vorm van mechano-
sensing zou kunnen werken, maar die 
mechanismen zijn nooit gevonden”, zegt

Storm. Hij werkte in Amerika met biolo-
gische vezels, zoals collageen (het hoofd-
bestanddeel van bindweefsel), actine (dat
de cel stevigheid geeft) en fibrine (verant-
woordelijk voor het helen van wonden).
“Deze vezels, opgebouwd uit eiwitketens,
hebben we ook buiten het lichaam onder-
zocht. Het bleek dat zelfs dit dode mate-
riaal 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 rea-
geren op mechanische krachten. Die 
bijzondere eigenschappen vloeien voort
uit de architectuur van het materiaal, zegt
Sijbesma. “Het zijn netwerken van semi-
flexibele vezels. De respons van het mate-
riaal wordt bepaald door de lengte van de
vezels en de hoeveelheid en aard van de
dwarsverbanden.” 
Dat betekent dat het mogelijk moet zijn

‘Biomimetic materials’: overtref de 

Rekenen, rekenen en nog eens rekenen;
dat is één van de belangrijkste ken-
merken van modelleringtechnieken op
moleculaire schaal. Het is inspannend
en tijdrovend werk, waarmee natuur-
kundig interessante verschijnselen op
het allerkleinste niveau worden onder-
zocht. Zoals het gedrag van membraan-
eiwitten die in het menselijke lichaam
signalen doorgeven. Voor de farmaceu-
tische industrie is het doorgronden van
deze specifieke eiwitten van groot
belang, omdat de helft van alle medi-
cijnen 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 drie-
dimensionale modellen is weinig nieuws.
Maar hij voegde daar een nieuw element
aan toe. Tot op heden gebeurde dat
modelleren altijd met eiwitten in stil-
stand, terwijl het van wezenlijk belang is

om te zien wat eiwitten doen als ze in 
beweging zijn. En dan vooral te achter-
halen hoe het ligand (kleine moleculen,
lichaamseigen hormonen zoals adrenali-
ne of mogelijke medicijnen) aan een eiwit
koppelt. Zodra deze aan transmembraan-
gebonden 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-ligand-
complex 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 femto-
seconden groot. Ter verduidelijking: een
femtoseconde is een miljoenste van een
miljardste van een seconde. Om een
fractie van het gedrag van het eiwit-
ligandcomplex te kunnen voorspellen, is
een simulatie nodig van enkele nano-
seconden. Spijker: “Ik heb in de Verenig-
de Staten de gelegenheid gekregen om
die paar nanoseconden door te laten
rekenen. Dat kostte destijds 96 com-
puters 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 compro-
missen en aannames, versimpelden het
rekenwerk met een paar ordes van groot-
te. Na validatie met synthetische trans-
membraaneiwitten en kleinere peptide-
ketens bleek het rekenmodel te functio-
neren. 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 voor-
spellen. Daarom ziet de onderzoeker de
oplossing niet alleen in ‘bruut reken-
werk’. Hij denkt eerder dat de toekomst is
weggelegd voor een abstract model
waarbij slechts op onderdelen gedetail-
leerd 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 onder-
liggende 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 nano-
kanaaltjes ‘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 vloeistof-
stroming- van de kanaaltjes en de inter-
actie 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 over-
tuigd is dat moleculair modelleren een
belangrijke methode is om het fysische
gedrag op deze kleine schaal te onder-
zoeken. “De ontwikkeling van nog

De grenzen van moleculair modelleren verkennen

Kees Storm, Rint Sijbesma, Hans Wyss en Gerrit Peters (van links naar rechts).
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Lachen is ouder dan de mens
DDee  ggeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  vvoooorroouuddeerr  vvaann  aallllee  mmeennssaappeenn  --iinncclluussiieeff  ddee  mmeennss--  kkoonn  jjee  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  aaaann  hheett  llaacchheenn  kkrriijjggeenn  ddoooorr  hheemm  ooff  hhaaaarr  ttee  kkiieetteelleenn..  DDaatt  iiss  éééénn  vvaann  ddee  ccoonncclluussiieess
uuiitt  eeeenn  BBrriittss  oonnddeerrzzooeekk,,  wwaaaarrbbiijj  hheett  ggeelluuiidd  wweerrdd  vveerrggeelleekkeenn  ddaatt  jjoonnggee  cchhiimmppaannsseeeess,,  
bboonnoobboo’’ss,,  ggoorriillllaa’’ss,,  oorraanngg--ooeettaannss,,  ggiibbbboonnss  eenn  mmeennsseennkkiinnddeerreenn  mmaakkeenn  aallss  zzee  wwoorrddeenn  
ggeekkiieetteelldd..  GGeeeenn  vvaann  ddee  mmeennssaappeenn  mmaaaakktt  zzoovveeeell  llaawwaaaaii  bbiijj  hheett  llaacchheenn  aallss  ddee  mmeennss,,  mmaaaarr
aallllee  ssoooorrtteenn  bblleekkeenn  ggeevvooeelliigg  vvoooorr  hheett  kkiieetteelleenn::  ddee  mmeeeessttee  aappeenn  bbaarrsstttteenn  uuiitt  iinn  eeeenn  ssoooorrtt
ggrroommmmeenndd  ggeellaacchh..  DDaaaarrbbiijj  wwaass  hheett  ooppvvaalllleenndd  ddaatt  ddee  llaacchh  vvaann  cchhiimmppaannsseeeess  eenn  bboonnoobboo’’ss    --
oonnzzee  nnaaaassttee  vveerrwwaanntteenn--  hheett  mmeeeesstt  lliijjkktt  oopp  ddee  mmeennsseennllaacchh::  bboonnoobboo’’ss  llaacchhtteenn  ssoommss  wweell  ttiieenn
sseeccoonnddeenn  aaaanneeeenn  zzoonnddeerr  iinn  ttee  aaddeemmeenn..  HHeett  llaacchheexxppeerriimmeenntt  vvoorrmmtt  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee
zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  ddee  oooorrsspprroonngg  vvaann  ttaaaall  --  mmiisssscchhiieenn  wweell  hheett  bbeellaannggrriijjkkssttee  oonnddeerrsscchheeiidd
ttuusssseenn  ddee  mmeennss  eenn  zziijjnn  nnaaaassttee  vveerrwwaanntteenn..  

Ook apen doen aan misleiding
KKaappuucciijjnnaaaappjjeess  ddiiee  llaaaagg  ssttaaaann  iinn  ddee  hhiiëërraarrcchhiiee  vvaann  hhuunn  ggrrooeepp,,  lliijjkkeenn  iinn  ssttaaaatt  oomm  hhuunn
mmeeeerrddeerreenn  ttee  mmiisslleeiiddeenn  oomm  aaaann  vvooeeddsseell  ttee  kkoommeenn..  DDee  AAmmeerriikkaaaannssee  bbiioollooggiisscchh  aannttrrooppoolloooogg
BBrraannddoonn  WWhheeeelleerr  hheeeefftt  ddaatt  oonnttddeekktt  iinn  eeeenn  nnaattiioonnaaaall  ppaarrkk  iinn  AArrggeennttiinniiëë,,  hheett  nnaattuuuurrlliijjkkee
lleeeeffggeebbiieedd  vvaann  ddee  kkaappuucciijjnnaaaappjjeess..  HHiijj  kkwwaamm  eerraacchhtteerr  ddaatt  llaaaaggggeeppllaaaattssttee  aappeenn,,  ddiiee  vvaaaakk
wwoorrddeenn  ggeeddwwoonnggeenn  hhuunn  vvooeeddsseell  aaff  ttee  ssttaaaann  aaaann  ddoommiinnaanntteerree  aappeenn,,  bbiijj  hheett  oonnttddeekkkkeenn  vvaann
eeeenn  vvooeeddsseellbbrroonn  ssoommss  eeeenn  aallaarrmmrrooeepp  llaatteenn  kklliinnkkeenn..  WWaannnneeeerr  ddee  hhooggeerr  ggeeppllaaaattssttee  aappeenn  hheett
hhaazzeennppaadd  hheebbbbeenn  ggeekkoozzeenn,,  kkoommeenn  ddee  vvaallssssppeelleerrss  tteevvoooorrsscchhiijjnn  eenn  ggaaaann  eerr  mmeett  ddee  bbuuiitt
vvaannddoooorr..  NNiieett  iieeddeerreeeenn  iiss  hheett  eecchhtteerr  mmeett  WWhheeeelleerr  eeeennss  ddaatt  eerr  sspprraakkee  iiss  vvaann  bbeewwuussttee  mmiiss--
lleeiiddiinngg..  EEeenn  aalltteerrnnaattiieevvee  vveerrkkllaarriinngg  zzoouu  zziijjnn  ddaatt  llaaaaggggeeppllaaaattssttee  aappeenn  vvaakkeerr  vvaallss  aallaarrmm  ssllaaaann
ddoooorr  ssttrreessss  eenn  vveerrvvoollggeennss  zzoo  ooppppoorrttuunniissttiisscchh  zziijjnn  oomm  vvaann  ddee  ggeevvoollggeenn  ttee  pprrooffiitteerreenn..

SSoommmmiiggee  mmeennsseenn  wwiilllleenn  nniieett  oonnddeerr  hhoooogg--
ssppaannnniinnggssmmaasstteenn  wwoonneenn,,  aannddeerreenn  wwiijjzzeenn  oopp
ddee  ssttrraalliinngg  vvaann  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonnss,,  mmaaaarr  ggeeeenn
hhoonndd  ssttaaaatt  ssttiill  bbiijj  ddee  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchhee
ssttrraalliinngg  vvaann  ddooooddnnoorrmmaallee  eelleekkttrriisscchhee
ssnnooeerreenn..  OOnntteerreecchhtt,,  bblliijjkktt  uuiitt  hheett  aaffssttuuddeeeerr--
oonnddeerrzzooeekk  vvaann  JJeerrooeenn  NNiijjeennhhuuiiss..
BBuuiitteennkkaabbeellss  vvaann  222200  VVoolltt  zzoouuddeenn  wweell  eeeennss
mmeeeerr  ssttrraalliinngg  kkuunnnneenn  aaffggeevveenn  ddaann  vvoooorr  hheett
aaaannggeessllootteenn  aappppaarraaaatt  iiss  ttooeeggeessttaaaann..  
““OOpp  zziicchhzzeellff  pprroodduucceerreenn  ddee  kkaabbeellss  ggeeeenn  eelleekk--
ttrroommaaggnneettiisscchhee  ssttrraalliinngg””,,  lleeggtt  NNiijjeennhhuuiiss  uuiitt..
““ZZooddrraa  jjee  eerr  eeeenn  mmoottoorr  ooff  iieettss  ddeerrggeelliijjkkss  aaaann
vveerrbbiinnddtt,,  zzeennddtt  ddeezzee  eecchhtteerr  eeeenn  hhoooogg
ffrreeqquueenntt  vveerrmmooggeenn  vviiaa  ddee  kkaabbeell  hheett  nneett  iinn..
DDaaaarrddoooorr  ggaaaatt  ddee  kkaabbeell  ssttrraalliinngg  pprroodduucceerreenn..””  
IInn  wweellkkee  mmaattee  ddiitt  ggeebbeeuurrtt,,  iiss  vvoooorraall  aaffhhaann--
kkeelliijjkk  vvaann  hheett  mmaatteerriiaaaall  wwaaaarrvvaann  ddee  kkaabbeell  iiss
ggeemmaaaakktt..  DDee  bbeetteerree  bbuuiitteennkkaabbeell  iiss  oommhhuulldd
mmeett  eeeenn  dduunnnnee  mmeettaalleenn  ffoolliiee,,  ddiiee  ddee  ssttrraalliinngg
tteeggeennhhoouuddtt..  OOmmddaatt  ddeezzee  kkaabbeellss  rreellaattiieeff  dduuuurr
zziijjnn,,  wwoorrddeenn  zzee  eecchhtteerr  nnaauuwweelliijjkkss  vveerrkkoocchhtt..
OOvveerr  ddee  hhooeevveeeellhheeiidd  ssttrraalliinngg  ddiiee  vveerrsscchhiill--
lleennddee  ssoooorrtteenn  kkaabbeellss  ddoooorrllaatteenn,,  iiss  nnoogg  wweeiinniigg
bbeekkeenndd..  ““VVoooorr  aalllleerrlleeii  aappppaarraatteenn  iiss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaaaall  vvaassttggeelleeggdd  hhooeevveeeell  eelleekkttrroommaaggnneettii--
sscchhee  ssttrraalliinngg  zzee  mmooggeenn  aaffggeevveenn””,,  zzeeggtt
NNiijjeennhhuuiiss..  ““HHooeevveeeell  kkaabbeellss  mmooggeenn  uuiittssttrraalleenn,,
lliiggtt  eecchhtteerr  nniieett  vvaasstt..  HHeett  vveerrsscchhiilltt  ppeerr  aappppaa--
rraaaatt,,  mmaaaarr  ssoommmmiiggee  kkaabbeellss  zzoouuddeenn  wweell  eeeennss
mmeeeerr  ssttrraalliinngg  kkuunnnneenn  vveerroooorrzzaakkeenn  ddaann  vvoooorr
hheett  aappppaarraaaatt  zzeellff  iiss  ttooeeggeessttaaaann..””
DDee  ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  oonnddeerrzzooeekktt
hhooeevveeeell  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchhee  ssttrraalliinngg

vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  kkaabbeellss  uuiittssttrraalleenn  eenn
oonnttwwiikkkkeelltt  eeeenn  mmooddeell  oomm  ddiitt  ttee  vvoooorrssppeelllleenn..
DDee  ooppsstteelllliinngg  ddiiee  NNiijjeennhhuuiiss  hhiieerrvvoooorr  ggeebbrruuiikktt,,
ssttaaaatt  iinn  eeeenn  ggrroottee  mmeettaalleenn  ddooooss  vvaann  vviijjff  bbiijj
vviieerr  bbiijj  ddrriiee  mmeetteerr  iinn  hheett  ggeebboouuww  CCoorroonnaa..  DDee
mmeettaalleenn  wwaannddeenn  vvaann  ddeezzee  ‘‘rreevveerrbbeerraattiioonn
cchhaammbbeerr’’  wweeeerrkkaaaattsseenn  ddee  eelleekkttrroommaaggnnee--
ttiisscchhee  ssttrraalliinngg  vvaann  ddee  aappppaarraatteenn  ddiiee  iinn  ddee
ddooooss  wwoorrddeenn  ggeetteesstt..  DDaaaarrddoooorr  oonnttssttaaaatt  eeeenn
ggeelliijjkkmmaattiigg  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchh  vveelldd..  IInn  ddee
hhooeekk  vvaann  ddee  rruuiimmttee  ssttaaaatt  eeeenn  ssoooorrtt  lleeppeell,,  eeeenn
mmeettaalleenn  ppllaaaatt  vvaann  ddrriiee  mmeetteerr  llaanngg,,  ddiiee  rroonndd--
ddrraaaaiitt..  DDee  lleeppeell  zzoorrggtt  eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  ggeeoommeettrriiee
vvaann  ddee  rruuiimmttee  vvoooorrttdduurreenndd  wwiisssseelltt,,  zzooddaatt  ddee
mmeeeettggeeggeevveennss  eeeenn  bbrreeddee  ggeellddiigghheeiidd  kkrriijjggeenn..
NNiijjeennhhuuiiss  hheeeefftt  ggeehhoollppeenn  bbiijj  hheett  oonnttwweerrpp  vvaann
ddee  rruuiimmttee  eenn  ddee  lleeppeell..
““IInn  ppllaaaattss  vvaann  eeeenn  aappppaarraaaatt  zziitt  eerr  eeeenn  ggeennee--
rraattoorr  aaaann  ddee  kkaabbeellss  vvaasstt,,  ddiiee  eeeenn  hhoooogg
ffrreeqquueenntt  vveerrmmooggeenn  ooppwweekktt..  TToott  nnuu  ttooee  hheebb  iikk
mmee  bbeezziiggggeehhoouuddeenn  mmeett  ddee  ssiimmuullaattiiee  vvaann  hheett
ggeeddrraagg  vvaann  ddee  kkaabbeellss  eenn  ddee  rruuiimmttee..
BBiinnnneennkkoorrtt  ggaa  iikk  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ddee  mmeettiinn--
ggeenn  bbeekkiijjkkeenn  ooff  ddiiee  ssiimmuullaattiieess  kkllooppppeenn..””  
NNiijjeennhhuuiiss  hhoooopptt  iinn  hheett  nnaajjaaaarr  aaff  ttee  ssttuuddeerreenn,,
ddaaaarrnnaa  wwiill  hhiijj  ggaaaann  wweerrkkeenn..  ““IIkk  hheebb  ggeekkoozzeenn
vvoooorr  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  bbiinnnneenn  ddee  TTUU//ee,,
oommddaatt  mmiijjnn  ssttaaggee  ppllaaaattssvvoonndd  iinn  AAuussttrraalliiëë..  IIkk
bbeenn  ttooeenn  vveeeell  ttiijjdd  vveerrlloorreenn  aaaann  bbuurreeaauuccrraa--
ttiisscchhee  zzaakkeenn;;  vvaannddaaaarr  ddaatt  iikk  ddiitt  kkeeeerr  zzoo  ssnneell
mmooggeelliijjkk  iieettss  wwiillddee  rreeggeelleenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

natuur
om vergelijkbare materialen op kunst-
matige 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 mogelijk-
heden: “Ook biologische vezels ontstaan
door zelfassemblage. Nu we weten dat de
mechanische eigenschappen van biolo-
gisch weefsel in hoge mate door de
structuur worden bepaald, biedt dat voor
ons kansen om bij Rint in het lab, via zelf-
assemblage, 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 afhan-
kelijk van omstandigheden als tempe-
ratuur en concentratie van bijvoorbeeld
ionen, zegt hij. “Daardoor is het bijvoor-
beeld mogelijk om de bouwstenen voor
synthetisch weefsel als een dunne vloei-
stof 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 analy-
se. Die bevindingen leveren weer aan-
knopingspunten 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 chemi-
sche reactie - waardoor het materiaal
blauw kleurt. Sijbesma: “Als je er dan
kracht op uitoefent, verandert het mate-
riaal 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 uitda-
ging willen aangaan buiten de gebaande
facultaire paden te treden. Storm: “Je
kunt zoveel leren van collega’s uit aan-
palende 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.”/.

slimmere en betere modellen en tech-
nieken 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 ver-
beteren.”

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 aange-
nomen.”/.

DDee  eeeerrssttee  vviieerr  HHiigghh  PPootteennttiiaall  RReesseeaarrcchh  PPrrooggrraammss  vvaann  ddee  TTUU//ee  zziijjnn  1199  mmeeii  bbeekkeennddggeemmaaaakktt..  ZZee
kkrriijjggeenn  eellkk  eeeenn  ssuubbssiiddiiee  vvaann  eeeenn  mmiilljjooeenn  eeuurroo,,  vveerrsspprreeiidd  oovveerr  vviieerr  jjaaaarr..  DDee  TTUU//ee  wwiill  hhiieerrmmeeee
vveerrnniieeuuwweennddee  eenn  rriissiiccoovvoollllee  oonnddeerrzzooeekksspprrooggrraammmmaa’’ss  ssttiimmuulleerreenn..  DDeezzee  mmaaaanndd  ggaaaatt  CCuurrssoorr
ddiieeppeerr  iinn  oopp  ddee  vviieerr  ggeesseelleecctteeeerrddee  oonnddeerrzzooeekksspprrooggrraammmmaa’’ss..  DDiitt  aarrttiikkeell  iiss  ddee  ttwweeeeddee  iinn  ddee

rreeeekkss..  VVoollggeennddee  wweeeekk  kkuunn  jjee  mmeeeerr  lleezzeenn  oovveerr  hheett  pprroojjeecctt  ‘‘II--lliigghhttiinngg  tthhee  wwoorrlldd’’..

Foto: Bart van Overbeeke



“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 afge-
luisterd worden. Dus nooit meer vertellen
dan nodig en geen achternamen gebrui-
ken. 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 aanko-
men. 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 uitschrij-
ven.

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 gecontro-
leerd. Iedere kamer die niet op slot maar
wel verlaten is, krijgt een gele waarschu-
wingsflyer: ‘In geval van diefstal van uw
eigendom of TU-eigendom bent u zelf

verantwoordelijk omdat uw kantoor niet
was afgesloten’ staat erop. Maar vanoch-
tend 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 slaap-
matjes 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 open-
doen voor de geldtransportwagen van
Brinks. “Het is zaak dat die zo kort moge-
lijk stil staat en omdat er aan de bestuur-
derszijde 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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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

VVoollggeennss  ddee  eennqquuêêttee  iiss  vviijjff  pprroocceenntt  vvaann  ddee  
rreessppoonnddeenntteenn  zziicchh  iinn  ddee  lloooopp  ddeerr  jjaarreenn  
oonnvveeiilliiggeerr  ggaaaann  vvooeelleenn..  DDee  ttooeennaammee  vvaann  hheett
aaaannttaall  ddiieeffssttaalllleenn  wwoorrddtt  aallss  bbeellaannggrriijjkkssttee
rreeddeenn  hhiieerrvvoooorr  ggeennooeemmdd..
VVoooorraall  llaappttooppss  eenn  nnootteebbooookkss  zziijjnn  ddooeellwwiitt..
DDiitt  ccoolllleeggeejjaaaarr  zziijjnn  eerr  3399  llaappttooppss  aallss  ggeessttoo--
lleenn  aaaannggeeggeevveenn..  DDaatt  iiss  mmiinnddeerr  ddaann  ddee  jjaarreenn
eerrvvoooorr..  UUiittsscchhiieetteerr  wwaass  hheett  ccoolllleeggeejjaaaarr
22000055--22000066  mmeett  9999  ggeessttoolleenn  llaappttooppss..
HHeett  ggrroooottssttee  vvoooorrddeeeell  vvaann  ddee  mmoobbiieellee  
ccoommppuutteerrss--  ddaatt  zzee  mmeeee  ttee  nneemmeenn  zziijjnn--  iiss  
tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  hhuunn  ggrroooottssttee  nnaaddeeeell..  

HHooee  iiss  ddiieeffssttaall  ttee  vvoooorrkkoommeenn??  

11..  LLeett  zzeellff  oopp..  WWeeeess  bbeewwuusstt  vvaann  ddee  kkaannsseenn  
ddiiee  eeeenn  ddiieeff  rruuiikktt..    OOpp  kkllaaaarrlliicchhttee  ddaagg,,  
oopp  eeeenn  hhooggee  vveerrddiieeppiinngg  eenn  iinn  eeeenn  mmuumm  
vvaann  ttiijjdd  iiss  eeeenn  llaappttoopp  zzoo  wweeggggeeggrriisstt..

22..  LLeegg  ddee  llaappttoopp  aaaann  ddee  kkeettttiinngg..  IIeeddeerree  

ssttuuddeenntt  kkrriijjggtt  iinn  zziijjnn  TTUU//ee--rruuggttaass  eeeenn  
kkaabbeell  vvaann  KKeennssiinnggttoonn  mmeeeeggeelleevveerrdd..  DDiiee  
iiss  aannddeerrhhaallvvee  mmeetteerr  llaanngg  eenn  bbeeddooeelldd  oomm  
ddee  llaappttoopp  mmeett  eeeenn  lluuss  aaaann  eeeenn  ttaaffeellppoooott  
ooff  vveerrwwaarrmmiinnggssbbuuiiss  ttee  vveerraannkkeerreenn..  
WWeerrkktt  ddiieeffssttaallvveerrttrraaggeenndd,,  mmaaaarr  iiss  uuiitt
sslluuiitteenndd  wweerrkkzzaaaamm  tteeggeenn  ggaauuwwddiieevveenn..  

33..  SSiinnddss  ttwweeee  jjaaaarr  hheeeefftt  eeeenn  TTUU//ee--nnoottee--
bbooookk  eeeenn  ‘‘SSttoopp  ttrraacckk’’..  DDaatt  iiss  eeeenn  aalluummii--
nniiuumm  llaabbeell  ddaatt  oopp  hheett  ddeekksseell  iiss  ggeeppllaakktt..  
NNaaaasstt  hheett  TTUU//ee--llooggoo  ssttaaaatt  ddee  mmeeddee--
ddeelliinngg  ddaatt  ddee  ccoommppuutteerr  bbeevveeiilliiggdd  iiss  
tteeggeenn  ddiieeffssttaall..  TTrreekktt  eeeenn  ddiieeff  hheett  ppllaaaattjjee  
eerraaff,,    ddaann  bblliijjvveenn  eerr  ssppoorreenn  aacchhtteerr  eenn  
wwoorrddtt  lleeeessbbaaaarr  ddaatt  hheett  eeeenn  ggeessttoolleenn  
oobbjjeecctt  bbeettrreefftt..  OOookk  kkoommtt  eeeenn  uunniieekk  
sseerriieennuummmmeerr  tteevvoooorrsscchhiijjnn..  DDeezzee  mmaaaatt--
rreeggeell  iiss  vvoooorraall  pprreevveennttiieeff  tteeggeenn  hheelliinngg..  
MMaaaarr  ooookk  iiss  ddoooorr  ‘‘SSttoopp  ttrraacckk’’  aall  eeeennmmaaaall
eeeenn  nnootteebbooookk  tteerruuggggeekkoommeenn  bbiijj  ddee  
rreecchhttmmaattiiggee  eeiiggeennaaaarr..

Voorkom laptopdiefstal



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 donker-
blauw 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 trek-
partijtje 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 span-
nend gevonden om in het Studenten-
sportcentrum een medewerkster in de
kleedkamer te bekijken. Om vijf uur was
Jan met een collega ter plaatse. Ze hiel-
den 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 huis-
vredebreuk. 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 schilderswerk-
plaats 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 uit-
voering 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 over-
droegen aan de politie een oude bekende
was. “Hij sliep in de weekenden graag in
W-hoog en haalde appelflappen uit de
kantine.”

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 Laplace-
plein twee jongens en een scooter staan.
Hij belt de CMP: “Zet de camera eens op

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 deur-
knoppen 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 don-
derdagmiddagborrel 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 al-
gemeen 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 tem-
peratuur die ze naar buiten heeft doen
gaan. Binnen oefent Quadrivium, ver-
gadert een bestuur en lijkt alles rustig.
Nog even een rondje door het park, langs
het zogenoemde POV-bankje waar de
drinkebroers vanochtend werden opge-
haald. Het is nu leeg. De portofoon piept.

“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. 

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 van-
middag. En hij heeft ook nog geen tijd
gevonden om beelden van de beamer-
jatter te bekijken. Morgen. Net als het 
afronden van het rapport over de
gluurder./.
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lt maar liefst 98 procent zich vei-

uit een enquête. Maar wie denkt

zich. Zwervers, pogingen tot dief-

ouches; in de paar dagdelen die

st is, haasten beveiligers Frans

Dave den Tuinder zich van de ene

rwachte gebeurtenis.

DDee  vveeiilliigghheeiiddsseennqquuêêttee  oonnddeerr  TTUU//ee--mmeeddee--
wweerrkkeerrss  eenn  --ssttuuddeenntteenn,,  ddiiee  iinn  mmeeii  iiss  uuiitt--
ggeevvooeerrdd  ddoooorr  oonnddeerrzzooeekkssbbuurreeaauu  IInntteeggrroonn,,
wweeeess  uuiitt  ddaatt::

--  9988  pprroocceenntt  vvaann  ddee  rreessppoonnddeenntteenn  zziicchh  
oovveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  vveeiilliigg  vvooeelltt

--  1111  pprroocceenntt  zziicchh  vveeiilliigg  vvooeelltt  oommddaatt  ddee  
bbeevveeiilliiggiinnggssmmeennsseenn  ggooeedd  bbeerreeiikkbbaaaarr  
zziijjnn

--  4488  pprroocceenntt  wweell  eeeennss  ccoonnttaacctt  mmeett  hheett  
bbeevveeiilliiggiinnggssppeerrssoonneeeell  hhaadd

-- 5555  pprroocceenntt  nniieett  oopp  ddee  hhooooggttee  iiss  vvaann  hheett  
tteelleeffoooonnnnuummmmeerr  oomm  ccaallaammiitteeiitteenn  ttee  
mmeellddeenn

OOpp  hheett  AAuuddiittoorriiuummffeeeesstt  iinn  ddee  EEuurrooppeessee  WWeeeekk
ssttaaaann  ddrriiee  ssttuuddeenntteess  iinn  ssttrraakkkkee  bbllaauuwwee
bblloouusseess  vvaann  eeeenn  EESSCC--ddaammeessddiissppuuuutt  mmeett

eellkkaaaarr  nnaaaarr  mmeennsseenn  ttee  kkiijjkkeenn..  ‘‘WWee  kknnooww  YYoouu
kknnooww’’  ssttaaaatt  oopp  hhuunn  rruugg,,  mmaaaarr  zzee  kkeennnneenn  hheett
tteelleeffoooonnnnuummmmeerr  vvaann  ddee  bbeevveeiilliiggiinngg  nniieett;;  
bbiijj  ccaallaammiitteeiitteenn  zzoouuddeenn  zzee  111122  bbeelllleenn..
VVaannaavvoonndd  lliijjkktt  hheenn  ddaatt  nniieett  nnooddiigg,,  zzee  vvooeelleenn
zziicchh  vveeiilliigg,,  wwaanntt  zzee  hheebbbbeenn  ddee  mmaannnneenn  mmeett
‘‘sseeccuurriittyy’’  aacchhtteerroopp  hhuunn  sshhiirrttss  aall  zziieenn
rroonnddllooppeenn  eenn  zzee  wweetteenn  ooookk  wwaaaarr  ddee
EEHHBBOO’’eerrss  zziitttteenn..
OOookk  JJoooopp  CCoouuwweennbbeerrgg,,  ttwweeeeddeejjaaaarrss
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  wweeeett  nniieett  ddaatt  hhiijj  22222222
mmooeett  bbeelllleenn  iinn  ggeevvaall  vvaann  nnoooodd..  MMaaaarr  oopp  zzoo’’nn
ffeeeesstt  vvaann  ‘‘mmeennsseenn  oonnddeerr  eellkkaaaarr’’  vveerrwwaacchhtt  hhiijj
ooookk  nniieett  ddaatt  hhiijj  hheett  zzaall  iinnttooeettsseenn..  ““AAllss  eerr  iieettss
ggeebbeeuurrtt,,  lloooopp  iikk  ttoocchh  ggeewwoooonn  nnaaaarr  eeeenn
bbeevveeiilliiggiinnggssmmaann  ttooee??””

EErr  wweerrkkeenn  2222  bbeevveeiilliiggiinnggssmmeeddeewweerrkkeerrss  aaaann
ddee  TTUU//ee,,  vveerrddeeeelldd  oovveerr  ddrriiee  ppllooeeggeenn..

Geen 112, maar 2222 
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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 solli-
citatietrainingen en aanmeldmogelijk-
heden op de website van STU onder het
kopje Sollicitatiebegeleiding:
www.tue.nl/stu.

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 commis-
sie. 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 Elektro-
techniek. 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 stel-
lingen 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

effects in Flamelet-Generated Manifolds’.
Delhaye promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. L.P.H. de Goey.

M.A. Hansson MSc verdedigt op woens-
dag 17 juni zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. 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 mul-
tilayer composites by tape casting’. Snel
promoveert aan de faculteit Scheikun-
dige 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 Elektro-
techniek. De promotor is prof.dr.ir. 
M.K. Smit.

Dipl.-Ing. C.J. Hopfe verdedigt op don-
derdag 18 juni haar proefschrift en stel-
lingen 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 perfor-
mance simulation for decision support
and design optimization’. Hopfe promo-
veert aan de faculteit Bouwkunde. De
promotor is prof.dr.ir. J.L.M. Hensen.

Onderscheidingen
Elk jaar zijn er medewerkers van de
TU/e die ter gelegenheid van
Koninginnedag een Koninklijke onder-
scheiding ontvangen. De aanvraag voor
de onderscheiding loopt via het College
van Bestuur. 
De voorstellen voor een onderscheiding
voor Koninginnedag 2010 moeten uiter-
lijk 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.

WISE
Lunchbijeenkomst
We zijn blij je opnieuw te kunnen uit-
nodigen voor een lunchbijeenkomst van
WISE-netwerk (Women In Science
Eindhoven). De bijeenkomst is op dins-
dag 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 bevor-
deren. 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 proces-
sen gebruik makend van imaging tech-
nieken. 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. 

WISE
Lunch meeting
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 bio-
mechanics of these tissues. One of the
tissues that is investigated are heart val-
ves. After the lecture there will be a tour
on the laboratory for cell and tissue engi-
neering.
There will be a maximum of 45 partici-
pants, so we kindly request you to regis-
ter before Thursday 11 June, by sending a
mail: wise-netwerk@tue.nl.

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, verkeerspro-
blemen op te lossen of op een andere

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 beste-
den- en ondersteuning om het voorge-
stelde product ook daadwerkelijk ‘in de
markt’ te zetten. Daarnaast zijn er prij-
zen van 5000 euro voor de thema’s ‘leef-
baarheid’ 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 wetenschap-
pelijk onderwijs. 
Ideeën kunnen tot 25 juli worden inge-
diend via www.brainseindhoven.nl.

SIW
Vrijwilligersproject
Nog geen vakantieplannen? Doe een vrij-
willigersproject in het buitenland.
Binnen Europa ook projecten met subsi-
die. Kijk op www.siw.nl.

IBO-Nederland
Bouw mee en beleef meer!
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 unie-
ke 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. 

Siemens Mobility
Hoe zie jij de mobiliteit in 2039? 
Nederland is een klein land. Dat bete-
kent dat we slim moeten omspringen
met de ruimte en de kwalitatieve invul-
ling hiervan. Gelukkig is iedereen zich
daarvan bewust. Nú de juiste beslissin-
gen nemen, zorgt ervoor dat de ‘BV
Nederland’ een hoofdrol kan blijven spe-
len als toegangspoort naar Europa. En

dat we met zijn allen lekker kunnen blij-
ven 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 inten-
sief 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 waterwe-
gen, of de (lucht)havens; wij hebben oog
en oor voor de toekomst en zitten bar-
stensvol 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 interes-
sante 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.

PhD position in Photonic Integrated
Circuits (V36.367), OptoElectronic
Devices, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, 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.

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

Studenten
50%

korting

volkskrant.nl/studenten

Algemeen

Mensen

Diversen

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  
ZZee  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr
uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  
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Reactions in confined space
One of the candidates for
the Academic Annual
Awards was dr. Evgeny
Pidko, currently a post-
doctoral researcher at
TU/e’s Chemical Engi-
neering and Chemistry
Department. For his dis-
sertation he looked at
the reactivity of zeolites,
a very porous material
with many applications
in industry.

“You will find it for exam-
ple in washing powder, to
soften water”, Pidko ex-
plains. This mineral can be
found in nature, in volca-
nic 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

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.

“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 quan-
tum chemistry to model the
behaviour of the electrons
in the reacting molecules
and thus to compute their
properties. “There are seve-
ral computer programs
with which you can do
that”, Pidko explains. “We
calculate energy barriers,
the energy landscape, and
from these data we con-
clude for example how
reactive or how stable the
reagents in the cavities of
the zeolite are.” The ulti-
mate goal is to get an
understanding of the beha-
viour 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

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 pro-
fessor Kazansky in Mos-
cow on a joint project
between the Institute of
Organic Chemistry there
and the Catalyst group of
professor Rutger van San-
ten at TU/e. After gradua-
tion in 2004, I went for a
short visit to TU/e to per-
form some experimental
studies with Emiel Hensen
and was offered a PhD po-
sition. “Van Santen offered
a lot of freedom. We ad-
dressed a lot of interesting
problems and my disser-
tation was therefore rather
broad.”

After his PhD Pidko deci-
ded to stay at TU/e. “I rea-
lised that I had a lot of pos-
sibilities to develop and
collaborate in Eindhoven.”
He joined the biomass con-
version project ‘Physical
Chemistry of Catalytic
Sugar Conversions’ within
the ‘Catalysis for Sustain-
able Chemicals from Bio-
mass’ (CatchBio) program.
The aim of CatchBio is to
develop clean and efficient
processes for biomass con-
version 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 theo-
retical”, says Pidko. “The

goal is to find out at a
molecular level why it is so
difficult to selectively con-
vert glucose using chemo-
catalytic processes. Enzy-
mes do it quite well. One
path of research is to find a
chemical way to mimic
enzymes. Chemistry is
more efficient. Using enzy-
mes 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 ex-
plains. “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 ef-
ficient. And as I’m an expe-
rimentalist at heart, I need
the input of collaborating
with other researchers to
inspire and guide my theo-
retical work.”/.
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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 Penter-
man of the Eindhoven
student role-playing asso-
ciation explains that the
nights are always attended
well: “There are a lot of fun

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

ago as a role-playing asso-
ciation; this year the board
games were added. “It
makes for a change and
will probably also benefit
the membership of the as-
sociation”, Penterman
thinks. At present the club
has some seventy members.
The Knights come together
in the Citadel, the associa-
tion’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)./.

TU/e Science Park part of
municipal ‘crisis plan’
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 munici-
pality 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 munici-
pality with our building
plans around the W hall
has resulted in a cost
overrun of twelve million
euros. That the munici-
pality 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 de-
velopment vision for the
Science Park. That is going
according to our plan-
ning.” 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 establish-
ment 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 inter-
national back office at the
Personnel and Organiza-
tion Department ./.

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 unex-
pected events from
everyday life. Ir. Rianne
Pas PDEng (Design and
Technology of Instrumen-
tation) 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 Enginee-
ring. 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 develo-
ped 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./.

Photo: Bart van
Overbeeke
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“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 accredi-
taties van opleidingen in het hoger onder-
wijs is opgenomen. Dit voorstel wordt
binnenkort door de Tweede Kamer aan-
genomen, 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 voorzienin-
gen op de campus, studenteninstroom,
rendement, internationalisering en 
beschikbare practica- en studieruimten,
maar ook informatie over het kwaliteits-
zorgsysteem. 
Dr. Lilian Halsema, beleidsmedewerker
onderwijs aan de TU/e-faculteit Indus-
trial Engineering & Innovation Sciences
(IE&IS), is vanuit die achtergrond 
gevraagd voor de CCKO. “Voor die gege-
vens 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/e-
breed geldt en aspecten die variëren per
faculteit. Het centrale deel wordt dan
maar één keer getoetst, zodat de facul-
teiten 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 onderwijs-
jaarverslagen 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,

aldus Van Leeuwen: “We lezen ook mee
of er geen rare dingen in de onderwijs-
jaarverslagen 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 studen-
ten 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 inschrij-
ving een brief die ze moeten onderteke-
nen, 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 zomer-
vakantie 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 interim-
periode 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 tenta-
mendag. Bij ziekte moeten voor docenten
die moeten nakijken, vervangers klaar-
staan. De studieadviseurs moeten aan-
wezig 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 aan-
wezig zijn als studenten in beroep gaan
tegen de beslissing. Dat soort zaken moet
allemaal tijdig gecommuniceerd en gere-
geld 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 studie-
punten, 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 theore-
tische 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 meerde-
re 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 studie-
adviseur krijgt, helpt dat niet altijd; wél
als de decaan dat doet. We vragen facul-
teitsbesturen dus nadrukkelijk om achter
hun opleidingsdirecteuren te gaan staan.” 
Ook is speciaal gekeken naar faculteiten
die serviceonderwijs geven, zoals Wiskun-
de & 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 bijvoor-
beeld extra correctoren aan te stellen. 
Van Leeuwen: “Verder willen we tenta-
mens 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 onvol-
komenheden 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 com-
missie 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 (acade-
mische criteria), Lilian Halsema (facultair
beleidsmedewerker), Willem Buurke 
(studieadviseur), Riek Peters (secretaris)
en de studentleden Paula Geers en Geert
Jongen./.

Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

’Vinger aan de pols zonder 
onnodige bemoeizucht’

Lilian Halsema en Ton van Leeuwen.



Cultuur /13
Cursor 11 juni 2009

/Thisquietarmy
EEeenn  ssttiill  lleeggeerr??  WWiiee  hheett  wweeeett,,  mmaagg
hheett  zzeeggggeenn..  DDeezzee  CCaannaaddeezzeenn
hhoouuddeenn  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  vvaann  ggeeïïmm--
pprroovviisseeeerrddee  ppssyycchheeddeelliiccaa..  MMeett
sslleeppeennddee  ggiittaaaarrrriiffss  eenn  ddrroommeerriiggee
zzaanngg  kkoommeenn  zzee  tteerreecchhtt  ttuusssseenn
aammbbiieenntt  eelleeccttrroonniiccaa,,  zzooeemmeennddee
ppoossttrroocckk  eenn  ddrroonnee..  IInn  iieeddeerr  ggeevvaall
ggooeedd  ggeennooeegg  vvoooorr  lloovveennddee  rreecceenn--
ssiieess  iinn  vvoooorraaaannssttaaaannddee  AAmmeerrii--
kkaaaannssee  eenn  BBrriittssee  mmuuzziieekkbbllaaddeenn..
DDee  bbaanndd  ssttoonndd  eeiinndd  aapprriill  nnoogg  oopp  ddee
ppllaannkkeenn  ttiijjddeennss  hheett  RRooaaddbbuurrnn--
ffeessttiivvaall  iinn  TTiillbbuurrgg..  OOmm  eeeenn  ttiipp  vvaann
ddee  sslluuiieerr  ttee  lliicchhtteenn::  wwwwww..
mmyyssppaaccee..ccoomm//tthhiissqquuiieettaarrmmyy..
TTAACC,,  ddoonnddeerrddaagg  1111  jjuunnii  vvaannaaff  2211..0000
uuuurr,,  ggrraattiiss  eennttrreeee..

/Beef
NNaa  ttiieenn  jjaaaarr  oonnaaffggeebbrrookkeenn  ttooeerreenn,,
ssttoopptt  BBeeeeff  eeeenn  jjaaaarrttjjee..  ZZee  nneemmeenn  iinn
hhuunn  tthhuuiissssttaadd  EEiinnddhhoovveenn  ttiijjddeelliijjkk
aaffsscchheeiidd  mmeett  ddee  bbeekkeennddee  mmiixx  aaaann
rreeggggaaee,,  rroocckksstteeaaddyy  eenn  sskkaa..  FFeeeesstt
dduuss..
EEffffeennaaaarr,,  vvrriijjddaagg  1122  jjuunnii  vvaannaaff
2200..1155  uuuurr,,  eennttrreeee  vviijjffttiieenn  eeuurroo..

/Comedy 
AAllss  ooppvvoollggeerr  vvaann  ddee  CCoommeeddyy  NNiigghhtt
hheeeefftt  ddee  EEffffeennaaaarr  ddee  CCoommeeddyy
EExxpplloossiioonn  iinn  hhuuiiss..  VVeeeell  wweezzeennlliijjkkee
vveerrsscchhiilllleenn  zziijjnn  eerr  nniieett,,  bbeehhaallvvee
eeeenn  vveerrssee  aaaannwwaass  vvaann  eeeenn  rriijj
ttaalleennttvvoollllee  kkoommiieekkeenn  oonnddeerr
lleeiiddiinngg  vvaann  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee
lloollbbrrooeekk  LLeewwiiss  BBllaacckk..  ZZiijj  ppoolliittiieekk
ggeettiinnttee  hhuummoorr  vvoonndd  iinn  eeiiggeenn  llaanndd
wweeiinniigg  wweeeerrkkllaannkk,,  mmaaaarr  ssccoooorrtt  iinn
NNeeddeerrllaanndd  ggooeedd..  OOnnddeerr  zziijjnn
vvlleeuuggeellss  iiss  nnuu  eeeenn  hheellee  rriittss  NNeeddeerr--
llaannddssee  ssttaanndduupp--ccoommeeddiiaannss  ooppggee--
ggrrooeeiidd  ddiiee  iinn  vveerrsscchhiilllleennddee  ssaammeenn--
sstteelllliinnggeenn  ddee  llaacchheerrss  oopp  hhuunn  hhaanndd
pprroobbeerreenn  ttee  kkrriijjggeenn..  VVoooorrttaaaann
iieeddeerree  ttwweeeeddee  zzaatteerrddaagg  vvaann  ddee
mmaaaanndd  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr..
EEffffeennaaaarr,,  zzaatteerrddaagg  1133  jjuunnii  vvaannaaff
2200..0000  uuuurr,,  eennttrreeee  ttiieenn  eeuurroo..

/Reisfotografie
AAlleexx  SSiieevveerrss  ggeeeefftt  oopp  uuiittnnooddiiggiinngg
vvaann  ssttuuddeenntteennffoottoocclluubb  DDeekkaattee
MMoouussaa  eeeenn  lleezziinngg  oovveerr  rreeiissffoottoo--
ggrraaffiiee..  HHiijj  zzaall  bbeeeellddeenn  llaatteenn  zziieenn
uuiitt  ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn  ddiiee  vvoooorraall
sstteeddeenn  bbeelliicchhtteenn..  VVeerrddeerr  ttoooonntt  hhiijj
eennkkeellee  kklleeiinneerree  rreeeekksseenn  oovveerr  ddee
nnaattuuuurr  iinn  ddee  SSttaatteess  eenn  MMaarrookkkkoo,,
ddee  sstteeddeenn  SSjjaanngghhaaii  eenn  DDuubbaaii  eenn
eerrffggooeedd  uuiitt  DDuuiittssllaanndd  eenn  BBeellggiiëë..
WWiiee  aallvvaasstt  eeeenn  vvoooorrpprrooeeffjjee  wwiill,,
kkaann  tteerreecchhtt  oopp  ddee  wweebbssiittee  vvaann
SSiieevveerrss::  wwwwww..ssiieevveerrss..nnll..
CCoolllleeggeezzaaaall  1133  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm,,
ddiinnssddaagg  1166  jjuunnii  vvaannaaff  2200..0000  uuuurr..  

/Pires
MMaarriiaa  JJooããoo  PPiirreess  ssppeeeelltt  ppiiaannoo..
MMaaaarr  zzee  ddooeett  mmeeeerr..  ZZee  bbeettoovveerrtt
hhaaaarr  ttooeehhoooorrddeerrss  mmeett  oonnvvoooorrsstteell--
bbaaaarr  mmooooii  eenn  bbrreeeekkbbaaaarr  ggeebbrraacchhttee
kkllaannkkeenn..  ““MMuuzziieekk  iiss  nniieett  zzoommaaaarr
eeeenn  mmeennsseelliijjkkee  sscchheeppppiinngg..  EErr  iiss
mmeeeerr  aaaann  ddee  hhaanndd..  EEeenn  ccoommppoonniisstt
hheeeefftt  kkrraacchhtteenn  iinn  zziicchh  ddiiee  wwee  nniieett
kkuunnnneenn  vveerrkkllaarreenn””,,  zzeeggtt  zzee  zzeellff..
HHaaaarr  ooppttrreeddeennss  iinn  NNeeddeerrllaanndd
wwoorrddeenn  sstteeeeddss  zzeellddzzaammeerr..  EEeenn
bbuuiitteennkkaannss  dduuss  oomm  ddee  PPoorrttuuggeessee
hheett  wweerrkk  vvaann  CChhooppiinn  ttee  hhoorreenn  
vveerrttoollkkeenn..  ZZee  wwoorrddtt  ttiijjddeennss hhaaaarr
ppiiaannoorreecciittaall  bbiijjggeessttaaaann  ddoooorr  PPaavveell
GGoommzziiaakkoovv  oopp  cceelllloo..  
MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss  PPhhiilliippss,,
ddiinnssddaagg  1166  jjuunnii  vvaannaaff  2200..1155  uuuurr..  

Kunstzinnig Klanklab dijt uit als olievlek
Stilletjes, maar niet onop-
gemerkt, groeit Klanklab in
Eindhoven en omgeving uit tot
een gezelschap kunstenaars
dat op gezette tijden komt met
kleinschalige, maar verrassen-
de evenementen. Bezoekers
krijgen een kenmerkende mix
van exposities, dansfestijn en
audiovisuele kunst voor-
geschoteld - 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 draai-
en”, verklaart hij zijn initiatief.
Dat is hem kennelijk gelukt. In
januari van dit jaar trapte Klank-
lab 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 expo-
sitie 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.

We willen met verschillende
kunstvormen meerdere doel-
groepen bijeenbrengen op één
plek.”

Robodock
Bekkers’ grote voorbeeld is
Robodock, het jaarlijkse kunst-
en 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 verschillen-
de kunstenaars op diverse loca-
ties. 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 kunste-
naars, 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 

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

WEI
Vanaf morgen, vrijdag 12 juni, is
een bonte afvaardiging van
Klanklab present in WEI. De
nadruk ligt dit keer op de expo-
sitie van drie kunstenaars. Jelle
Saris spreekt over ruimte, bewe-
ging en ritme, die een belang-
rijke 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 vreem-
de materialen. Zo maakte hij een
appel van sneeuw en transfor-
meerde 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 momen-
teel in een experimentele fase;

een overgang van proces en 
bewerking. Met krijt en houts-
kool krijgen ruimtes een andere
betekenis.
Het drietal wordt ondersteund
door VJ Beeldluis die zijn kun-
sten op enkele televisiescherm-
en toont, aangevuld met live-
optredens 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 plaat-
jes 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
JJaammeess  eenn  RRyyaann  MMaarrcciiaannoo  zziijjnn
vvoollggeennss  iinnssiiddeerrss  ddee  ttoopp--ddjj’’ss  vvaann  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  hhoouusseessccèènnee..  AAlllleeeenn
hhuunn  nnaaaamm  oopp  hheett  bbiillllbbooaarrdd  wwaass  
vvoollddooeennddee  oomm  ‘‘AAfftteerrsshhoocckk’’  iinn  ddee
HHeeiinneekkeenn  MMuussiicc  HHaallll  ttee  llaatteenn  uuiittvveerr--
kkooppeenn..  PPaass  llaatteerr  wweerrdd  ddee  rreesstt  vvaann
ddee  lliinnee--uupp  bbeekkeenndd,,  mmaaaarr  ddaatt  ddeeeerrddee
ddee  ddaannsslliieeffhheebbbbeerrss  kkeennnneelliijjkk  nniieett..
IIeeddeerreeeenn  kkwwaamm  vvoooorr  hheett  ddrriiee  uuuurr
dduurreennddee  ooppttrreeddeenn  vvaann  JJaammeess  eenn
RRyyaann..
DDaatt  hheett  dduuoo  hhoott  iiss,,  bbeewwiijjzzeenn  ooookk
hhuunn  HHyyvveess--ppaaggiinnaa’’ss  mmeett  hhoonnddeerrdd--
vviijjffttiiggdduuiizzeenndd  lleeddeenn..  DDee  MMaarrcciiaannoo’’ss
ssccoooorrddeenn  bboovveennddiieenn  mmeeeerr  ttoopp--4400--
nnootteerriinnggeenn  ddaann  wweellkkee  aannddeerree  ddjj
ooookk..  ZZee  lleevveerrddeenn  vveerrddeerr  ddee  ssoouunndd--
ttrraacckkss  vvoooorr  ddee  ttwweeee  NNeeddeerrllaannddssee

ffiillmmss  ‘‘HHeett  SScchhnniittzzeellppaarraaddiijjss’’  eenn
‘‘AAlliibbii’’..  

HHeett  ppooppuullaaiirree  ttwweeeettaall  kkoommtt  ddeezzee
wweeeekk  nnaaaarr  ddee  EEffffeennaaaarr,,  vveerrggeezzeelldd
ddoooorr  ddee  ddjj’’ss  CChhuucckkiiee  eenn  BBeennnnyy
RRooddrriigguueess..  AAlllleess  oonnddeerr  ddee  nnaaaamm
‘‘SSaappppiigg’’,,  hheett  ddaannssffeeeesstt  ddaatt  ddiitt  jjaaaarr
vvoooorr  ddee  ddeerrddee  kkeeeerr  wwoorrddtt  ggeehhoouuddeenn
iinn  EEiinnddhhoovveenn..  DDee  vviieerr  aarrttiieesstteenn
ddrraaaaiieenn  vvaann  mmiiddddeerrnnaacchhtt  ttoott  vviieerr  uuuurr
iinn  ddee  oocchhtteenndd..  MMaaaarr  ddee  lliieeffhheebbbbeerrss
kkuunnnneenn  zziicchh  vvaannaaff  ttiieenn  uuuurr  iinn  ddee
aavvoonndd  aall  ooppwwaarrmmeenn  mmeett  ddee  kkllaannkkeenn
vvaann  MMiirrwwaaiiss  &&  YYaammaannii  eenn  RRaatthhaa..  

EEffffeennaaaarr,,  zzaatteerrddaagg  1133  jjuunnii  vvaannaaff
2222..0000  uuuurr..  
EEnnttrreeee  aaaann  ddee  ddeeuurr  1177,,5500  eeuurroo..

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

Richard Bekkers alias DJ Dilemma. Foto: Danko Adamzcyk
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En hoe is het in San Diego?

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 energie-
voorziening. Het zal dan
een veilige en milieu-
vriendelijke energiebron
zijn. Alleen overvloedig
beschikbare brandstoffen
worden gebruikt en er
worden geen broeikas-
gassen uitgestoten.
Het eerste gedeelte van
mijn onderzoek was aan
de Lehigh University in
Pennsylvania. Daar
woonde ik in een gaaf
Amerikaans studenten-
huis, 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 ‘ridi-
culous’, ‘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 afslui-
ting van mijn verblijf aan
de oostkust.
Het tweede gedeelte van
mijn stage doe ik bij
General Atomics, San
Diego. Dit bedrijf
opereert de grootste kern-
fusiereactor 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 studie-
genoot Geert-Jan drie
weken hiken, snowboar-
den en skydiven in
Nieuw-Zeeland, een week
naar Sydney, en dan
rechtstreeks naar Zuid-
Korea om nog eens dertig
studiegenoten te ont-
moeten 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 Ameri-
kaanse 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 student-
assistentschappen.

Maarten Beelen, student
Werktuigbouwkunde

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Eindhoven derde op GNSK
Eindhoven is derde
geworden tijdens de
Grote Nederlandse Stu-
denten Kampioenschap-
pen (GNSK), die van 4 tot
6 juni werden gehouden.
Gastheer Groningen
sleepte de eerste prijs in
de wacht. De Nijmege-
naren werden tweede. 

In totaal deden veertien
studentensteden aan de
sportkampioenschappen
mee. Een kleine honderd-
veertig studenten uit Eind-

hoven reisden afgelopen
weekend af naar het
noorden van het land.
Deelnemers konden aan
drieëntwintig onderdelen
meedoen. De Eindhove-
naren kwamen uit op
veertien onderdelen. Zo-
wel bij het herenvoetbal als
het herenvolleybal werd
Eindhoven eerste. Tweede
plaatsen waren er bij
tennis, voetbal (dames),
volleybal (dames) en atle-
tiek (heren). De handbal-
lers (heren) en het squash-

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

Schoonheidsprijs ondanks foutje
BBiijj  ddee  BBeettoonnKKaannooRRaaccee  oopp
zzaatteerrddaagg  66  jjuunnii  iinn  RRooeerrmmoonndd
hheeeefftt  ddee  kkaannoo  vvaann  KKOOeerrss,,
ddiiee  hhaadd  wwiilllleenn  mmeeeeddooeenn  iinn
ddee  ccaatteeggoorriiee  ‘‘iinnnnoovvaattiieeff’’,,
eeeenn  sscchhoooonnhheeiiddsspprriijjss
ggeewwoonnnneenn..  DDee  kkaannoo  wwaass
vvoooorr  ddee  wweeddssttrriijjdd  aall  ssttuukk,,
mmaaaarr  ddee  jjuurryy  ssttrreeeekk  vvoollggeennss
vvoooorrzziitttteerr  KKooeenn  vvaann  UUffffeelleenn
oovveerr  hhaaaarr  hhaarrtt  oommddaatt  ddee
kkaannoo  eeeenn  eerrgg  oorriiggiinneellee  vvoorrmm
hheeeefftt..  
HHeett  wwaass  eeeenn  ssppaannnneenndd
mmoommeenntt  vvrriijjddaaggaavvoonndd  ttooeenn
ddee  kkaannoo  vvaann  KKOOeerrss,,  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee--
mmaasstteerroopplleeiiddiinngg  CCoonnssttrruucc--
ttiieeff  OOnnttwweerrppeenn,,  vvoooorr  ddee  tteesstt
ttee  wwaatteerr  ggiinngg  ((zziiee  ffoottoo))..  ‘‘DDiitt
ggaaaatt  nnooooiitt  wweerrkkeenn’’  hhaadd  hheett
ttiieennppeerrssoooonnss  tteeaamm  vvaaaakk  ttee
hhoorreenn  ggeekkrreeggeenn  vvaann  zzoowweell
hhoooogglleerraarreenn  aallss  vvaann  vveeeell
ssttuuddeenntteenn..  MMaaaarr  ddee  lloossssee
bbeettoonnnneenn  bbaakkkkeenn  bblleekkeenn
oovveerr  vvoollddooeennddee  ddrriijjffvveerrmmoo--
ggeenn  ttee  bbeesscchhiikkkkeenn  oomm  zzoowweell

zziicchhzzeellff,,  ttwweeee  ppeerrssoonneenn  eenn
ddee  mmaassssiieevvee  bbeettoonnnneenn  bbaallkk
ddiiee  ddee  ttwweeee  kkuuiippjjeess  mmeett
eellkkaaaarr  vveerrbbiinnddtt  ttee  llaatteenn
ddrriijjvveenn..  
HHeett  ttrraannssppoorrtt  wweerrdd  ddee  ggeellee
kkaannoo  eecchhtteerr  ffaattaaaall..  VVaann
UUffffeelleenn  ((oopp  ddee  ffoottoo  iinn  ddee
wwiittttee  bbrrooeekk))::  ““DDee  ttooeeggee--
ppaassttee  ggllaassvveezzeellwwaappeenniinngg  iinn
ddee  vveerrbbiinnddeennddee  bbaallkk  bblleeeekk

oonnvvoollddooeennddee,,  zzooddaatt  ddeezzee
sscchheeuurrddee..  VVoooorr  hheett  vvaarreenn
wwaass  hheett  nniieett  nnooddiigg,,  mmaaaarr
vvoooorr  hheett  ttiilllleenn  eenn  vveerr--
ppllaaaattsseenn  nnaaaarr  eenn  mmeett  aaaann--
hhaannggwwaaggeennss  wwaass  ddee  wwaappee--
nniinngg  nneett  ttee  wweeiinniigg..””
VVoollggeenndd  jjaaaarr  wwiill  KKOOeerrss  ddeezzee
kkaannoo  wweeeerr  iinnzzeetttteenn,,  ddaann  mmeett
bbeedduuiiddeenndd  mmeeeerr  wwaappeenniinngg
iinn  ddee  bbaallkk..

Koud Club040 op Stadhuisplein 
TTiieenn  ggrraaddeenn,,  eeeenn  ffrriissssee  wwiinndd  eenn  aaff  eenn  ttooee  eeeenn
ssppaatt  rreeggeenn;;  nniieett  ddee  iiddeeaallee  rraannddvvoooorrwwaaaarrddeenn
vvoooorr  eeeenn  ggeessllaaaaggdd  ffeeeessttjjee..  TToocchh  ttrrookk  ddee
ddeerrddee  eeddiittiiee  vvaann  ddaanncceeffeeeesstt  CClluubb004400  vvaann
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  SSSSRREE  ddoonnddeerrddaagg  44  jjuunnii
eeeenn  lleekkkkeerr  vvooll  SSttaaddhhuuiisspplleeiinn..
““HHeett  iiss  ffaannttaassttiisscchh  vveerrllooppeenn””,,  vveerrtteelltt  SSttiijjnn
VVeerrssttiijjnneenn  vvaann  SSSSRREE..  WWeell  vviinnddtt  hhiijj  hheett  eeeenn
ddoommppeerr  ddaatt  hheett  ffeeeesstt  ppaass  llaaaatt  oopp  ggaanngg  kkwwaamm
eenn  hheett  pplleeiinn  vvoollggeennss  hheemm  ppaass  rroonndd  hhaallff  eellff  
’’ss  aavvoonnddss  ‘‘lleekkkkeerr  vvooll’’  ssttoonndd..  MMaaaarr  nniieett  vvooll
ggeennooeegg,,  wwaatt  ddee  oorrggaanniissaattoorr  bbeettrreefftt::  ““EErr  wwaass
mmiinnddeerr  bbeezzooeekk  ddaann  vveerrwwaacchhtt..  HHeett  wweeeerr  lliieett

eecchhtt  ttee  wweennsseenn  oovveerr..””  MMaaaarr  ddee  mmeenniiggttee  lliieett
zziicchh  nniieett  wweeggjjaaggeenn  ddoooorr  ddee  kkoouu  vvoooorrddaatt  hheett
eeiinnddssiiggnnaaaall  kklloonnkk..  
HHeett  bbeevveeiilliiggiinnggssbbeeddrriijjff  ddaatt  ddee  ffeeeessttggaannggeerrss
ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd  iinn  hheett  oooogg  hhiieelldd,,  sscchhaatt  ddaatt
CClluubb004400  zzoo’’nn  vviijjffdduuiizzeenndd  bbeezzooeekkeerrss  hheeeefftt
ggeettrrookkkkeenn..  OOpp  hheett  ddrruukkssttee  mmoommeenntt  zzoouuddeenn
eerr  ddrriiee--  ttoott  vviieerrdduuiizzeenndd  mmeennsseenn  oopp  hheett
SSttaaddhhuuiisspplleeiinn  hheebbbbeenn  ggeessttaaaann..  IInncciiddeenntteenn
bblleevveenn  uuiitt,,  aalldduuss  ddee  ppoolliittiiee  eenn  oorrggaanniissaattiiee..
VVoorriigg  jjaaaarr  mmooeesstt  ddee  ppoolliittiiee  wweell  ooppttrreeddeenn  bbiijj
wwaatt  sscchheerrmmuuttsseelliinnggeenn  aaaann  hheett  eeiinnddee  vvaann  hheett
ffeeeesstt..  ((SShhiifftt004400))

Groninger en Amsterdamse Student of the Year
Stephan Wierenga, student commerciële economie in Groningen, is afgelopen week uit-
geroepen 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.

Vierduizend volleyballers
op Hajraatoernooi
Nog even en honderden
volleyballen zeilen over
en weer tussen de deel-
nemers aan de 31ste
editie van het grasvolley-
toernooi van de Eindho-
vense studentenvolley-
balvereniging Hajraa. In
het weekend van 12 tot 14
juni komen zo’n vierdui-
zend deelnemers uit heel
Europa naar sportpark De
Hondsheuvels. 

De circa 425 teams komen
uit Duitsland, België,
Cyprus, Denemarken,
Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, Oosten-
rijk, Polen en Nederland.
Voor Hajraa komen zo’n
twintig deelnemers -voor-
namelijk oud-studenten-
uit. Hajraa claimt het
grootste Europese gras-
volleytoernooi in huis te

hebben. Tijdens het toer-
nooi wordt ook het Neder-
lands Studenten kampioen-
schap gespeeld; daaraan
doen zeven dames- en elf
herenteams mee. 
Dat het toernooi (met dit
jaar het thema ‘groen’) al
jaren geliefd is bij de deel-
nemers, blijkt wel uit het
feit dat de Deense volley-
balster Lise Jakobsen uit
Århus dit jaar voor de 25ste
keer meedoet. Speciaal
voor haar is het team ‘Lise
Jakobsen All Stars’ samen-
gesteld, 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 beves-
tiging 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 toegan-
kelijk voor niet-deelne-
mers./.

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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VVaannaaff  hheett  eeeerrssttee  mmoommeenntt  iiss
hheett  BBrraamm  dduuiiddeelliijjkk::  ddiitt  iiss  ddee
kkaammeerr  vvaann  eeeenn  mmaann..  DDee
sstteerreeoosseett,,  kkrraattjjeess  bbiieerr  oonnddeerr
ddee  ttaaffeell  eenn  ddee  aaffwweezziigghheeiidd
vvaann  vveerrssiieerrsseellss  eenn  ffrruuttsseellss
zziijjnn  ttyyppiisscchhee  mmaannnneennddiinnggeenn..
WWaatt  ooppvvaalltt,,  iiss  ddee  ffoottooccoollllaaggee
eenn  hheett  bbllooeemmssttuukkjjee;;  hhooppeelliijjkk
hheeeefftt  hhiijj  ddaatt  vvaann  zziijjnn  vvrriieennddiinn
ggeekkrreeggeenn,,  ggrraapptt  BBrraamm..  EErr
hhaannggtt  eeeenn  ppoosstteerr  vvaann  ddee
WWeerrvviinnggssddaaggeenn  aaaann  ddee  mmuuuurr,,
dduuss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  zziitt  hhiijj  iinn
ddiiee  ccoommmmiissssiiee..  DDaatt  bbeetteekkeenntt
ooookk  ddaatt  hheett  ggaaaatt  oomm  eeeenn
ddeerrddee--  ooff  vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
--  aall  hheett  bbiieerr  wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt  hhiijj
eeeenn  ssoocciiaaaall  ppeerrssoooonn  iiss..  DDee
nniieett  aall  ttee  hhiippppee  iinnrriicchhttiinngg  vvaann
ddee  kkaammeerr  wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt  hhiijj

ggeeeenn  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  iiss..  BBrraamm  ggookktt  eerr  ddaann
mmaaaarr  oopp  ddaatt  hheett  hhiieerr  ggaaaatt  oomm
eeeenn  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  DDee  ppoosstteerr  vvaann
ddee  IInnffaaddeellss  eenn  hheett  aaaannttaall  ccdd’’ss
wwiijjzzeenn  eerroopp  ddaatt  hhiijj  eeeenn  vvoooorr--
lliieeffddee  vvoooorr  mmuuzziieekk  hheeeefftt  eenn
nniieett  vviieess  iiss  vvaann  eeeenn  ffeessttiivvaall
oopp  zziijjnn  ttiijjdd..  WWaatt  hhiijj  aallttiijjdd  iinn
hhuuiiss  mmooeett  hheebbbbeenn,,  iiss  bbiieerr..
EEeenn  fflleesssseennooppeenneerr  zzaall  dduuss
wweell  zziijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  zziijjnn..  

BBiijj  AAdd  vvaalllleenn  aallss  eeeerrssttee  ooookk
ddee  bbiieerrkkrraatttteenn  eenn  ddee
ssppeeaakkeerrss  oopp  ddee  aappaarrttee  pplleekk--
kkeenn  oopp..  VVoollggeennss  hheemm  iiss  hheett
nniieettss  vvoooorr  eeeenn  mmeeiissjjee  oomm  ttee
pprroobbeerreenn  eeeenn  ggooeeddee  aakkooeess--
ttiieekk  iinn  ddee  kkaammeerr  ttee  ccrreeëërreenn..

AAdd  bbeesslluuiitt  ddaatt  hhiieerr  eeeenn
jjoonnggeenn  wwoooonntt  eenn  ddaatt  hhiijj  eeeenn
ccrreeaattiieeff  vvrriieennddiinnnneettjjee  hheeeefftt..
DDee  lleeeeffttiijjdd  vvaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt
iiss  mmooeeiilliijjkkeerr  ttee  rraaddeenn..  DDee
ffoottoo’’ss  oopp  hheett  pprriikkbboorrdd
kkuunnnneenn  vveerrjjaaaarrdd  zziijjnn  eenn  ddee
sslleeuutteellhhaannggeerr  aaaann  ddee  mmuuuurr  iiss
vvaann  22000055  --  eenn  jjee  kkuunntt  jjee  aaff--
vvrraaggeenn  ooff  jjee  zzooiieettss  mmeeeenneeeemmtt
vvaannuuiitt  eeeenn  oouuddee  kkaammeerr..  AAdd
sscchhaatt  dduuss  ddaatt  ddeezzee  jjoonnggeenn
rroonndd  ddee  2233  iiss..  UUiitt  nniieeuuwwssggiiee--
rriigghheeiidd  ggooooggeelltt  AAdd  ddee  nnaaaamm
oopp  ddee  ppoosstteerr;;  hhiijj  vviinnddtt  éééénn
vvaann  ddee  ffoottoo’’ss  ddiiee  oopp  hheett
pprriikkbboorrdd  hhaannggeenn..  HHiijj  ddeennkktt
nnuu  ddaatt  eerr  eeeenn  vvrroouuww  wwoooonntt..
ZZee  hheeeefftt  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr  mmeeee--
ggeeddaaaann  aaaann  ddee  BBaattaavviieerreenn--
rraaccee  eenn  iiss  aaccttiieeff  bbiijj  hhaaaarr  ssttuu--

ddiieevveerreenniiggiinngg..  VVeerrddeerr  hhoouuddtt
zzee  wweell  vvaann  eeeenn  ffeeeessttjjee,,  aaaann
hheett  aaaannwweezziiggee  bbiieerr  ttee  zziieenn..  

AAdd  iiss  eerr  ssnneell  uuiitt  ddaatt  zzee  aallss
vvrroouuww  zziijjnnddee  wweell  LLaabbeelllloo  ooff
iieettss  ddeerrggeelliijjkkss  bbiijj  zziicchh  zzaall
hheebbbbeenn..  NNuu  bbeeddeennkktt  hhiijj  zziicchh;;
hheett  vvrriieennddjjee  vvaann  ddeezzee  ddaammee
mmooeett  hhiieerr  wwoonneenn..  DDeezzee  mmaann
zzaall  ooookk  wweell  vvaann  ggeezzeelllliigghheeiidd
eenn  bbiieerr  hhoouuddeenn,,  aalllleeeenn  zzaall  hhiijj
ggeeeenn  LLaabbeelllloo  bbiijj  zziicchh  hheebbbbeenn,,
mmaaaarr  zziijjnn  tteelleeffoooonn..  EEnn  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  hheeeefftt  hhiijj  bbiijj  ddee
BBaattaavviieerreennrraaccee  ooookk  iieettss
ssnneelllleerr  ggeerreenndd  ddaann  zziijjnn
vvrriieennddiinn..

FFlloorriiaann  vvaann  ddeerr  WWiieelleenn  iiss
2222  jjaaaarr  oouudd  eenn  kkoommtt  oooorr--
sspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  EEiinnddhhoovveenn..
HHiijj  iiss  vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa..  HHiijj
iiss  ttoott  11  jjuullii  nnoogg  vvoooorrzziitttteerr
vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
GGEEWWIISS  eenn  ggaaaatt  ddaaaarrnnaa
vveerrddeerr  mmeett  zziijjnn  mmaasstteerr
CCoommppuutteerr  SScciieennccee  aanndd
EEnnggiinneeeerriinngg..  ZZiijjnn  ggrroooottssttee
hhoobbbbyy  iiss  zziijjnn  ccoommppuutteerr,,
vvoooorraall  oomm  vviiddeeooggaammeess  ttee
ssppeelleenn  eenn  ttee  iinntteerrnneetttteenn..
VVeerrddeerr  ssppeeeelltt  hhiijj  hhaannddbbaall
bbiijj  OOkkttooppuuss  eenn  ggaaaatt  hhiijj
ggrraaaagg  zzwweemmmmeenn..  HHiijj  hheeeefftt
oopp  ddiitt  mmoommeenntt  ggeeeenn  bbiijj--
bbaaaannttjjee,,  mmaaaarr  ddaatt  kkoommtt  nnaa
zziijjnn  bbeessttuuuurrssjjaaaarr  wweell  wweeeerr..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  zziijjnn
ppoorrtteemmoonnnneeee..  VVeerrddeerr  mmooeett
hhiijj  aallttiijjdd  eeeenn  bblliikk  rraavviioollii  iinn
ttoommaatteennssaauuss  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn,,  vvoooorr  aallss  ddee  ssuuppeerr--
mmaarrkktt  ddiicchhtt  iiss..

Het sleutelgat

AArrmmee  HHeennddrriikk  JJaann  ddee
TTuuiinnmmaann  ((WWhhaatt’’ss  uupp,,
CCuurrssoorr  1122,,  jjaaaarrggaanngg  4499))..
ZZiijjnn  ggrrooeennee  vviinnggeerrss  zziijjnn
llaannggzzaaaammaaaann  wweeeerr  rroooodd
ggeekklleeuurrdd,,  wwaanntt  HH..JJ..  mmooeesstt
wweeeerr  ggaaaann  sstteemmmmeenn  mmeett
hheett  rrooddee  ppoottlloooodd..  ZZoouu  hhiijj
ooookk  nnaaaarr  wwwwww..uuhheeeefftthheett--
vvoooorrhheettzzeeggggeenn..nnll  zziijjnn
ggeessuurrfftt??  ZZoouu  hhiijj  ooookk  eeeenn
ppooggiinngg  hheebbbbeenn  ggeeddaaaann  oomm
ddee  kkiieesswwiijjzzeerr  iinn  ttee  vvuulllleenn
zzooddaatt  hhiijj  wwiijjzzeerr  kkoonn
kkiieezzeenn??  ZZoouu  hhiijj  ooookk  oonnddeerr--
zzooeekk  hheebbbbeenn  ggeeddaaaann  nnaaaarr
ddee  llaannggeetteerrmmiijjnneeffffeecctteenn
vvaann  ddee  mmiilljjaarrddeenniinnvveessttee--
rriinngg  vvaann  ddee  VVSS  oomm  ttee
bbeeppaalleenn  ooff  EEuurrooppaa  ooookk
zzoo’’nn  iinnvveesstteerriinngg  mmooeett
ddooeenn  oomm  ddee  eeccoonnoommiiee  ttee
ssttiimmuulleerreenn??  ZZoouu  hhiijj  ooookk  ttee
rraaddee  zziijjnn  ggeeggaaaann  bbiijj  zziijjnn
nnaattuuuurrkkuunnddeeddoocceenntt  oomm  ttee
bbeeppaalleenn  ooff  hhiijj  ddee  ooppssllaagg
vvaann  kkeerrnnaaffvvaall  wweell  vveeiilliigg
ggeennooeegg  vviinnddtt  oomm  ddee  bboouuww
vvaann  kkeerrnncceennttrraalleess  iinn  ddee  EEUU
ttee  ssttiimmuulleerreenn??  
AArrmmee,,  aarrmmee  HHeennddrriikk  JJaann..  IIkk
vvooeell  zziijjnn  ppiijjnn..  VVoorriiggee  wweeeekk
wwooeennssddaagg  bbeeggaaff  ooookk  iikk  mmee
vvooll  ggooeeddee  mmooeedd  nnaaaarr
wwwwww..uuhheeeefftthheettvvoooorrhheett--
zzeeggggeenn..nnll,,  wwaanntt  aallss  iikk  iieettss
vvoooorr  hheett  zzeeggggeenn  hheebb,,  ddaann
zzaall  iikk  hheett  zzeeggggeenn  ooookk!!
TTwweeee  uuuurr  eenn  ddrriieehhoonnddeerrdd
mmuuiisskklliikkkkeenn  llaatteerr  bbeeggrreeeepp
iikk  eerr  hheelleemmaaaall  nniikkss  mmeeeerr
vvaann..  MMooeett  iikk  nnuu  ggaaaann
bbeeppaalleenn  ooff  nnuuttssbbeeddrriijjvveenn
wweeeerr  iinn  hhaannddeenn  vvaann  ddee
nnaattiioonnaallee  oovveerrhheeddeenn
mmooeetteenn  kkoommeenn??  MMooeett  iikk  nnuu
ggaaaann  bbeeddeennkkeenn  ooff  hheett
hhaannddiigg  iiss  oomm  eeeenn  ddiirreeccttee
EEuurrooppeessee  bbeellaassttiinngg  iinn  ttee
vvooeerreenn  oomm  ddee  EEUU  ttee  ffiinnaann--
cciieerreenn??  DDaaaarrvvoooorr  wwoorrddeenn
ddee  mmeennsseenn  wwaaaarr  HHeennddrriikk
JJaann  eenn  iikk  oopp  sstteemmmmeenn  ttoocchh
bbeettaaaalldd??  
IInn  eeeenn  ddeemmooccrraattiiee  rreeggeeeerrtt
hheett  vvoollkk,,  mmaaaarr  aallss  HHeennddrriikk
JJaann  ddee  TTuuiinnmmaann  oonnss  llaanndd
mmooeett  rreeggeerreenn,,  wwiiee  vveerrzzoorrggtt
ddaann  ddee  rroozzeenn  iinn  ddee  ttuuiinn  vvaann
mmeevvrroouuww  JJaannsseenn??
GGeelluukkkkiigg  zziieett  BBaallkkeenneennddee
ddee  uuiittssllaagg  vvaann  ddee  vveerrkkiiee--
zziinnggeenn  aallss  eeeenn  aaaannssppoorriinngg
vvoooorr  ddee  rreeggeerriinnggssppaarrttiijjeenn
oomm  ttee  ssttooppppeenn  mmeett  kkooffffiiee--
ddrriinnkkeenn  ((WWhhaatt’’ss  uupp,,  CCuurrssoorr
99,,  jjaaaarrggaanngg  5511))  eenn  hhuunn
wweerrkk  ttee  ggaaaann  ddooeenn..  ZZuulllleenn
ddee  rroozzeenn  iinn  ddee  ttuuiinn  vvaann
mmeevvrroouuww  JJaannsseenn  ddaann  ttoocchh
nnoogg  ggaaaann  bbllooeeiieenn,,  ooff  hheeeefftt
GGeeeerrttjjee  zzoo  hhaarrdd  ggeedduuwwdd
ddaatt  hheett  kkaabbiinneett  vvaalltt  eenn  oonnss
llaanndd  vvoooorr  ddee  ttwweeeeddee  kkeeeerr
iinn  ddrriiee  jjaaaarr  ttiijjdd  oonnrreeggeeeerr--
bbaaaarr  wwoorrddtt  ((WWhhaatt’’ss  uupp,,
CCuurrssoorr  1166,,  jjaaaarrggaanngg  4499))??  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

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

Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Bram Linssen (derdejaars Werktuigbouwkunde) en Ad Franssen (derdejaars
Bouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar. 

TU/e-studente verkent mogelijkheden zonne-energie in Afrika
Mischa van Prooijen,
zesdejaars TU/e-student
Biomedische Techno-
logie, participeerde de
afgelopen maanden  in
een project in Afrika. Met
drie studenten uit Til-
burg, Delft en Utrecht
won zij een business
course en bestudeerde zij
de mogelijkheden om een
Concentrated Solar
Power (zonne-energie)-
systeem voor zowel elek-
triciteit 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, studen-
ten. 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 moge-
lijkheden bood, maar ont-
dekten al snel dat daar
teveel onzekerheden zijn.
In Namibië en Mozam-
bique is veel zon en een
grote vraag naar elektri-
citeit. Vooral in Namibië
zijn ze al wat verder.

Partijen zoals het minis-
terie van energie en ver-
schillende 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 Concen-
trated 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 op-
wekken van elektriciteit.
Het is een vrij nieuwe
techniek. Eenzelfde soort

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

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

muleert, neemt de voort-
zetting op zich. De stich-
ting voert op het moment
het soortgelijke project in
Marokko uit. De mogelijk-
heid dat dit project daad-
werkelijk in Namibië wordt
uitgevoerd, is reëel.”/. 

Team VET wint NK voor vierde keer 
HHeett  VVoollmmoolleenn  EEnneerrggiiee  TTeeaamm
((VVEETT))  hheeeefftt  vvoorriigg  wweeeekkeenndd
vvoooorr  ddee  vviieerrddee  kkeeeerr  oopp  rriijj  ddee
NNKK--ttiitteell  rraafftteenn  bbiinnnneenn--
ggeehhaaaalldd..  MMaaaarr  ddaatt  ggiinngg  ddee
ppllooeegg,,  mmeett  ddaaaarriinn  ddrriiee
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn,,  ddiitt
jjaaaarr  zzeekkeerr  nniieett  ggeemmaakkkkeelliijjkk
aaff..  HHeett  NNKK  vvoonndd  ppllaaaattss  iinn  ddee
FFrraannssee  AAllppeenn..
VViieerrmmaaaall  oopp  rriijj  ddeezzeellffddee  NNKK--
wwiinnnnaaaarr  --  wwoorrddtt  ddaatt  nniieett
ssaaaaii??  ““NNeeee,,  zzeekkeerr  nniieett””,,
vveerrtteelltt  NNKK--oorrggaanniissaattoorr  eenn

rraaffttbboonnddvvoooorrzziitttteerr  PPiieetteerr
BBeekkkkeerrss..  ““DDiitt  jjaaaarr  hheebbbbeenn  zzee
oonnggeelloooofflliijjkk  vveeeell  mmooeeiittee
ggeehhaadd  oomm  ttwweeee  aannddeerree  tteeaammss
aacchhtteerr  zziicchh  ttee  hhoouuddeenn,,
wwaaaarroonnddeerr  RRoocckkss  ‘‘nn  RRiivveerrss..
DDiitt  tteeaamm  wwoonn  hheett  oonnddeerrddeeeell
‘‘SSpprriinntt’’  eenn  oopp  ddee  ‘‘DDoowwnnrriivveerr’’
wwiisstt  VVEETT  mmaaaarr  nneett  vvaann  hheenn  ttee
wwiinnnneenn..  ZZee  hheebbbbeenn  ddiitt  jjaaaarr
eecchhtt  ttoott  hheett  uuiitteerrssttee  mmooeetteenn
ggaaaann..””  DDee  oorrggaanniissaattoorr  wweeeett
ddaann  ooookk  nniieett  oopp  wwiiee  hhiijj  zziijjnn
kkaaaarrtteenn  zzoouu  zzeetttteenn  vvoooorr  ddee

wwiinnsstt  vvaann  vvoollggeenndd  jjaaaarr..  ““DDee
nniieeuuwwee  tteeaammss  kkoommeenn  eerraaaann..””  
VVEETT  iiss  eeeenn  ggrrootteennddeeeellss
EEiinnddhhoovveennssee  eeqquuiippee  eenn
bbeessttaaaatt  uuiitt  oonnddeerr  aannddeerreenn
TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  BBaass
VVeerrhhaaggeenn  ((WWeerrkkttuuiiggbboouuww--
kkuunnddee))  eenn  JJeerrooeenn  KKeeeerriiss
((EElleekkttrrootteecchhnniieekk))..  HHeett  tteeaamm
wweerrdd  ttwweeee  wweekkeenn  tteerruugg  nnoogg
zzeessttiieennddee  oopp  ddee  WWKK  iinn
BBoossnniiëë..  ((SShhiifftt004400))

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 studenten-
roeivereniging 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.
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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 Middel-
landse 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 econo-
mie 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 denomi-
naties 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!

WWiiee:: Pieter Jansen / 25 / vierdejaars VKO 
Elektrotechniek

WWaannnneeeerr:: sinds eind april
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Het is een stof die op mijn studeer-
kamer 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 Neder-
landse film ‘Rent-a-
Friend’, waarin een vage
kerel zulke wazige
dingen schildert en hij
noemt ze ‘Mexicaan-
tjes’.” 

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

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


