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Eindelijk de lucht in
ZZeevveenn  aaffggeessttuuddeeeerrddee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  ((IIDD))  pprroobbeerreenn  aall  ssiinnddss  ookkttoobbeerr  22000077  eeeenn
bbaalllloonnvvaaaarrtt  ttee  mmaakkeenn..  DDee  aaccttiivviitteeiitt  wwaass  aall  aacchhtt  kkeeeerr
aaffggeellaasstt  vvaannwweeggee  hheett  wweeeerr,,  mmaaaarr  ddiinnssddaaggaavvoonndd  3300
jjuunnii  wwaass  hheett  ddaann  eeiinnddeelliijjkk  zzoovveerr..  HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  ddee
ffaaccuulltteeiitt  hhaadd  ddee  vvlluucchhtt  ccaaddeeaauu  ggeeddaaaann,,  oommddaatt  ddee
zzeevveenn  ddee  eeeerrssttee  aaffggeessttuuddeeeerrddee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  bbiijj
IIDD  zziijjnn..  
CCaarrlliijjnn  CCoommppeenn,,  BBaass  GGrrooeenneennddaaaall,,  RRiikk  WWeesssseelliinnkk,,
TThhoommaass  VViisssseerr,,  PPeeii--YYiinn  CChhaaoo,,  RRuuuudd  LLeemmmmeennss  eenn
RRoobbeerrtt  vvaann  DDiijjkk  ssttuuddeeeerrddeenn  iinn  ddee  zzoommeerr  vvaann  22000077  aaff
eenn  mmoocchhtteenn  ddaaaarroomm  ddiinnssddaaggaavvoonndd  vvaannaaff  hheett  PPhhiilliippss

vvaann  LLeennnneeppppaarrkk  ddee  lluucchhtt  iinn..  DDaatt  bbaalllloonnvvaarreenn  eerrgg
aaffhhaannkkeelliijjkk  iiss  vvaann  ddee  wweeeerrssoommssttaannddiigghheeddeenn,,  bblleeeekk
ddiiee  aavvoonndd  ooookk  mmaaaarr  wweeeerr  eeeennss..  NNaa  eeeenn  uuuurr  zzwweevveenn
ddoooorr  ddee  lluucchhtt,,  mmooeesstt  eerr  eeeenn  llaannddiinngg  wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt
iinn  eeeenn  mmiiddddeennbbeerrmm  oopp  eeeenn  pprroovviinncciiaallee  wweegg  iinn  ddee
rriicchhttiinngg  vvaann  hheett  BBeellggiisscchhee  AAcchheell..  DDee  bbaalllloonn  sscchheeeerrddee
oovveerr  vvrraacchhttwwaaggeennss,,  mmaaaarr  kkwwaamm  uuiitteeiinnddeelliijjkk  pprreecciieess
oopp  ddee  ggooeeddee  pplleekk  tteerreecchhtt..  DDaaaarrbbiijj  vviieell  hheett  ddooeekk  ooookk
nnoogg  eeeennss  ddee  ggooeeddee  kkaanntt  oopp..  OOvveerriiggeennss  wwoorrddtt  ddee
bbaalllloonnvvaaaarrtt  ggeeeenn  ttrraaddiittiiee;;  aalllleeeenn  ddee  eeeerrssttee  zzeevveenn
mmaasstteerrss  kkrreeggeenn  ddiitt  ccaaddeeaauu..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Zomerstop en verhuizing Cursor
Je leest op dit moment de laatste Cursor die
verschijnt voor de zomervakantie. De redactie blijft
de komende weken in een iets kleinere bezetting in
bedrijf; het TU/e-nieuws verschijnt in die periode op
www.tue.nl/cursor. Vanaf komende week werken we
bovendien vanaf onze nieuwe stek; Cursor verhuist
dinsdag 7 juli naar de begane grond van het Laplace-
gebouw. De redactie zetelt rechts naast de hoofd-
ingang (LG 0.40). 
In de week van 17 augustus maakt Cursor vier dagen
lang een introkrant; het eerstvolgende reguliere
nummer van het blad verschijnt op donderdag 
3 september. 
De redactie wenst iedereen een prachtige zomer!

TU/e-alumnus rector TU Delft
Prof.ir. Karel Luyben is met ingang van 1 januari
2010 benoemd als rector magnificus van de TU
Delft. Daarmee volgt hij prof.dr.ir. Jacob Fokkema
op. Luyben is een alumnus van de TU/e; hij stu-
deerde er Scheikundige Technologie. Op dit
moment is hij decaan van de Delftse faculteit
Technische Natuurwetenschappen. 

Volgens de Raad van Toezicht van de TU Delft is de
nieuwe rector magnificus vanwege zijn ruime
ervaring als wetenschapper, docent en bestuurder
geknipt ‘om de positie van de universiteit als
gerenommeerde internationale technische
universiteit met kracht uit te bouwen’.

Plastic kunstspieren
uit printer in Nature 
Onderzoekers van Polymeer-
technologie (TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie)
hebben plastic ‘kunstspieren’
gemaakt die bewegen onder
invloed van licht. De kunst-
spieren, die de vorm hebben
van flinterdunne flapjes van
nog geen millimeter lang, zijn
ontworpen om vloeistoffen
voort te stuwen op een ‘lab-
on-a-chip’: een microchip om
bloed of speeksel mee te ana-
lyseren. Dat schrijven de
onderzoekers in een artikel in
Nature Materials dat zondag
28 juni online verscheen.

De publicatie is voortgekomen
uit het promotieonderzoek van
eerste auteur dr.ir. Casper van
Oosten, die afgelopen maart pro-
moveerde. De andere twee
auteurs zijn dr.ir. Cees
Bastiaansen (universitair docent
bij Polymeertechnologie en ook
verbonden aan de Londense
Queen Mary-universiteit) en
prof.dr. Dick Broer (werkzaam
bij Philips en deeltijdhoogleraar
Polymeertechnologie aan de
TU/e). 

Bijzonder is vooral dat nu is aan-
getoond dat met relatief een-
voudige en goedkope technieken

(de flapjes werden geprint met
een inkjetprinter) zeer kleine
bewegende componenten kun-
nen worden gemaakt die
reageren op licht. Door licht te
gebruiken voor de aansturing in
plaats van elektriciteit, zijn -dure-
elektrodes overbodig. De kunst-
spieren kunnen volgens Van
Oosten op termijn worden toe-
gepast in allerlei MEMS
(MicroElectroMechanical Sys-
tems), zoals de genoemde lab-on-
a-chip. MEMS bevinden zich ook
in bijvoorbeeld airbags, cd-
spelers en mobiele telefoons.

Trilhaartjes
De microflapjes bestaan uit twee
delen, die elk reageren op een
andere kleur licht. Door de
flapjes afwisselend met de twee
kleuren licht te beschijnen, kun
je ze een asymmetrische buig-
beweging laten uitvoeren en zo
een vloeistof in beweging zetten.
De onderzoekers hebben zich
hierbij laten inspireren door
zogeheten trilhaartjes op de
binnenwand van onze luchtpijp:
die werken met vergelijkbare
bewegingen slijm naar buiten.
Ook gebruiken eencellige pantof-
feldiertjes trilhaartjes om zich
door het water voort te
bewegen./.

Nieuwe digitale omgeving op TU/e-campus
Medewerkers en studenten van
de TU/e kunnen sinds kort
gebruikmaken van een nieuwe
Digitale Leer- en Werkomge-
ving (DLWO). Gebruiksgemak,
overzichtelijkheid, duurzaam-
heid en uitwisseling zijn
daarbij de sleutelwoorden. 

De vier bekende systemen
(Studyweb, OWIS, VUBIS en
groupware zoals Exchange) die al
jaren aan de universiteit worden
gebruikt, zijn voortaan gekop-
peld en via één website te berei-
ken. Het telkens in- of uitloggen

om informatie te zoeken in een
ander systeem is nu verleden tijd. 
Ongeveer tweehonderd derde-
jaars studenten en medewerkers
hebben de DLWO de afgelopen
maanden getest en waren
enthousiast over het gemak en de
snelheid van het systeem, aldus
dr.ir. Ronald Waterham van
Dienst ICT. De echte vuurdoop
zal plaatsvinden aan het begin
van het nieuwe collegejaar als de
nieuwe website door alle eerste-
jaars op hun nieuwe laptop zal
worden bezocht. 
De nieuwe DLWO maakt het in

de toekomst ook mogelijk dat er
een directe uitwisseling ontstaat
met de andere twee TU’s in Delft
en Twente. Beide universiteiten
zijn erg enthousiast over het
Eindhovense model en gaan het
systeem ook gebruiken. Water-
ham sluit niet uit dat Eindhoven
zelfs leidend wordt bij de tot-
standkoming van een landelijke
universitaire DLWO./.
De nieuwe DLWO is te vinden onder
http://onderwijs1.tue.nl/Nieuws/Pages
/Default.aspx.

3TU.Federatie: niet
fuseren, wel uitbouwen
De drie TU’s gaan in federatief
verband verder met het uit-
bouwen van hun gezamenlijke
activiteiten en doen dat zoveel
mogelijk vanaf de werkvloer.
Dat staat in het ‘Ontwikke-
lingsplan 3TU.Federatie 2009-
2012’, dat maandag 29 juni aan
bod kwam in de universiteits-
raadvergadering. 

De algemene strekking van het
plan is duidelijk: aan een fusie
tussen de drie TU’s wordt niet
gedacht en de gezamenlijke ini-
tiatieven waarmee men drie jaar
geleden startte, moeten verder
worden uitgebouwd. Op weten-
schappelijk gebied moet dat
vanaf de werkvloer. Volgens Peter
van Dam, woordvoerder van het
College van Bestuur, vinden
wetenschappers elkaar ook
steeds beter. “We zagen het al bij
ict en zien het nu ook bij
wiskunde.” 
Om de kwaliteit van het onder-
zoek te verbeteren, gaan de TU’s
een eigen kwaliteitszorgsysteem
invoeren. Dat betekent dat per
discipline om de drie jaar een

zogeheten ‘mid term review’
wordt uitgevoerd en eens in zes
jaar een externe visitatie. “Dat we
onderling eigen visitaties gaan
uitvoeren, is echt uniek”, zegt
Van Dam.
Over de financiële kant van de
samenwerking is minder zeker-
heid. De overheid heeft er al 56
miljoen voor toegezegd. Van
Dam: “Een groot deel daarvan is
bedoeld voor het opzetten van
onze vijf gezamenlijke Centers of
Excellence. Dat gaat langzamer
dan verwacht, dus hebben we het
geld daarvoor ook pas later
nodig.” Met ingang van dit jaar
zou nog eens twee miljoen extra
beschikbaar komen voor de
samenwerking, wat de komende
jaren kan oplopen naar een
bedrag van vijf miljoen. Volgens
Van Dam is over dit soort
afspraken en toezeggingen op dit
moment veel overleg met de
ministeries van OCW en EZ. “De
crisis werkt daarbij natuurlijk
niet echt mee, maar beide
partijen proberen creatief te zijn
en zoeken naar potjes om het te
financieren.”/.
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De week van/Rianne
Rianne Schaaf is bureaumedewerker bij

Industrial Engineering & Innovation
Sciences en beeldend kunstenaar.

Maandag. Vorige week ben ik aange-
nomen als lid van de Kunstcommissie van
de TU/e. Vroeg in de ochtend afspraak met
de Kunstcommissie om de lopende pro-
jecten door te nemen. Aan het eind van de
ochtend naar een drukkerij in Wester-
hoven om een verrassing voor onze groep
filosofie te regelen. Samen met twee
buurvrouwen is de maandagavond mijn
sportavond.

Dinsdag. Vanmiddag een afspraak bij
Kasteel Eckartdal. Na de zomervakantie
wordt hier een tentoonstelling ingericht
waarvoor mijn vriend Paul en ik zijn
uitgenodigd. Kunst is mijn grote passie.

Woensdag. Onze huiskamer moet vandaag
wat omgegooid worden om zeventien
mensen te ontvangen. Dit is in het kader

van de jaarlijkse onderzoeksmiddag van
onze afdeling Filosofie & Ethiek. Ik wil
onze nieuwe medewerkers graag een
ander stukje Eindhoven laten zien. Vanuit
mijn huis wandelen we naar de bossen aan
de overkant van onze straat. Na de wande-
ling door het Schuttersbos, Gijzenrooi en
Riel eten we de zelfgemaakte gerechten
die iedereen heeft meegebracht.

Donderdag. Vanmiddag geef ik een crea-
tieve workshop ‘Een marionet van boom-
stammen‘.  Dit in het kader van het grote
beeld ‘De Mol’ van beeldhouwer Tom
Claassen dat deze week wordt onthuld in
Best. De beelden zijn geweldig geworden.

Vrijdag. De ochtend aan de universiteit is
rustig. Ik kan eindelijk vele oude e-mails
archiveren, het werd tijd dat dit gebeurde.
Eén van tien genomineerden voor de
architectuurprijs Eindhoven is architect
Rob Smits, een vriend van ons. Helaas wint
hij niet, maar we maken er samen wel een

gezellige avond van.

Zaterdag.
Kunstnacht in
Den Bosch.
Lekker door
Den Bosch
gefietst. Ik wil
graag het werk
van kunstenaar
Hans van Ham in
Galerie Majke Hüsstege bekijken. De
Willem II-fabriek met Het Grafisch Atelier
en Artis kunstenaarsinitiatief is interes-
santer dan de bezochte Gruyterfabriek. 

Zondag. Buiten dat het een familiedag is
geworden, gaan we even naar Meerhoven.
We gaan kijken naar de winnaar van de
Eindhovense architectuurprijs: de tot spil-
centrum verbouwde vliegtuighangar. Het
concept doet me meer dan de uitvoering.
Ik lees morgen wel in het Eindhovens
Dagblad wat zij ervan vinden./.

Van Leersum (Amersfoort,
1982) had altijd al een brede,
internationale belangstelling en
dus koos hij voor een brede
studie: Technische Innovatie-
wetenschappen. In zijn master
concentreerde hij zich op ‘tech-
nology and policy’. Nadat hij al
eerder in Vietnam onderzoek
had gedaan, ging hij in 2008

naar Kasjmir. Hij kwam terecht
bij UN-HABITAT: een organi-
satie van de Verenigde Naties 
die voor het genoemde weder-
opbouwprogramma technische
ondersteuning biedt aan de
Pakistaanse overheid. De stu-
dent was uitgenodigd om het
succesvolle programma van de
Pakistaanse overheid te analy-
seren en onderzoek te doen naar
obstakels voor duurzaamheid.
“Vooraf was ik wel sceptisch over
de veiligheidssituatie, er gold
ook een negatief reisadvies.
Maar de media geven toch een
eenzijdig beeld van de situatie
daar. Dat het geen vakantieland
was, wist ik wel, maar het werd
afgeschilderd als een land vol
gevaren. Dat was het in Kasjmir
niet; wel een rustig gebied met
aardige mensen waar we open
ontvangen werden.” 

Van Leersum benadrukt dat een
wederopbouwprogramma een
complexe zaak is, zeker in een
moeilijk bereikbaar gebied hoog

in de bergen. “Mensen gaan
dood als ze ‘s winters geen huis
hebben en zijn dus zelf al aan
het bouwen. Als je die huizen
nog aardbevingsbestendig wil
maken, moet je snel zijn.” 
Dan val je gemakkelijk terug op
westerse technologieën die zich
hebben bewezen en waarvan de
technische specificaties bekend
zijn, aldus Van Leersum. “Tech-
nisch advies en technische eisen
zijn dan makkelijker te versprei-
den en ze verkopen daardoor
ook makkelijker naar sponsors
en de media. Maar je moet bak-
steen en cement ook nog op tijd
in die dorpjes krijgen en het
moet allemaal te betalen zijn.
Daarnaast kan een westerse
bouwstijl om vakkennis en
kunde vragen die lokaal niet
zomaar aanwezig zijn. De vraag
was of je het probleem ook kunt
oplossen door te focussen op
lokale kennis, bouwstijlen en
materialen, terwijl je de huizen
tóch aardbevingsbestendig
maakt.” Dat gebeurde in

Kasjmir. “De overheid analy-
seerde ook waarom huizen niet
volgens aardbevingsbestendige
principes gebouwd waren en wat
ze er ter plaatse aan konden ver-
beteren. Zo kun je zware daken
met zand en begroeiing ver-
mijden. Dat isoleert wel goed,
maar door het gewicht vergroot
je de kans op instorting. Je kunt
ook testen wanneer huizen wél
aardbevingsbestendig zijn en
vervolgens repareren of herbou-
wen met lokale materialen. Het
gevolg is dat deze aanpak nu al
enkele jaren goed loopt en dat er
in die tijd honderdduizenden
huizen zijn herbouwd.”
Die aanpak verspreidde zich
redelijk snel en blijkt ook geschikt
voor arme mensen. Dan is er
aan vele voorwaarden voldaan;
niet alleen aan de technische. Al
ben je er nog niet helemaal,
aldus Van Leersum: “In veel
Aziatische landen moeten
huizen bijvoorbeeld een oneven
aantal balken hebben, anders is
het niet ‘feng shui’; dan voelt het

niet goed voor de bewoners.” 
Ondanks zijn scepsis vooraf is
Van Leersum blij dat hij gegaan
is; hij heeft er naar eigen zeggen
veel geleerd. Dus hij gaat nog
een keer terug? “Intussen is de
situatie in Pakistan verslechterd,
dan zou ik wel een goede reden
moeten hebben. Voorlopig heb
ik mijn handen vol aan het
schrijven van twee casestudies
voor een uitgave van de Wereld-
bank en aan een wetenschap-
pelijke conferentie in Lausanne.
Daarna ga ik graag met project-
werk aan de slag, voorlopig even
in Nederland. Dit is een onder-
werp dat me aan het hart gaat,
daarom vind ik het ook jammer
dat dit vakgebied zo moeilijk
doorzet aan de TU/e. Internatio-
nale samenwerking is al lang
geen grijze-wollen-sokken-
onderwerp meer en er is op dat
gebied prima wetenschappelijk
onderzoek te doen. Misschien is
mijn afstudeerscriptie ook van
belang om dat duidelijk te
maken.”/.

Interview: Gerard Verhoogt
”Niet alleen het technische

product, ook de context heeft
mij altijd geïnteresseerd. Je

hebt altijd te maken met
sociale, economische én

culturele factoren. Als je daar
meer van weet, weet je beter

hoe je iets kunt laten slagen.”
Aan het woord is ir. Alexander
van Leersum, deze week afge-
studeerd. In Kasjmir, Pakistan

onderzocht hij het wederop-
bouwprogramma daar. De aard-

beving van 2005 maakte zo’n
drie miljoen mensen dakloos,

terwijl 73.000 mensen het
leven verloren.  

“Internationale samenwerking allang geen grijze-wollen-sokken-onderwerp meer”

Alexander van Leersum
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Ach en Wee

Campus 2020: 241 miljoen
In drie jaar tijd is het oorspron-
kelijke budget voor het huis-
vestingsplan Campus 2020 met
vijftig miljoen euro gestegen.
Het vier-fasenplan is nu
begroot op 241 miljoen. In
2006 was dat nog 190 miljoen.

In een memo van Dienst Huis-
vesting (DH) wordt in grove
lijnen geschetst welke factoren
verantwoordelijk zijn voor de
stijging van vijftig miljoen.
Allereerst is dat een toename van
de materiaal- en loonkosten met
15,5 procent. Daarnaast is
volgens DH het ambitieniveau
verhoogd. Dit punt verwijst naar
het feit dat de W-hal niet gesloopt
mag worden, maar dat het
bestaande gebouw moest worden
geïntegreerd in een nieuw
ontwerp voor de huisvesting van

de bibliotheek en de faculteit
Wiskunde & Informatica. Tevens
is het aantal vierkante meters toe-
genomen. Regelgeving en
andere externe factoren hebben
de kosten ook doen stijgen. 

Begin 2010 wordt begonnen met
de eerste fase van het plan. Dit
betreft de nieuw- en verbouw van
de W-hal, nu begroot op een
kleine 85 miljoen. Collegelid mr.
Jo van Ham verwacht met het oog
op de huidige bouwmarkt
scherpe offertes wanneer dit
project over enkele maanden
wordt aanbesteed. Op dit
moment is Van Ham bezig met
het rond krijgen van de finan-
ciering. “Deels zit dat al in de
begroting, maar we moeten er
ook een deel voor lenen”, aldus
Van Ham. /.

‘Fast Eddy’ coacht studenten
Oud-Europees kampioen
boksen Eddy Smulders geeft
trainingen aan studenten in
het Studentensportcentrum
van de TU/e. Eén van hen,
Fontys-student Tibor Moes,
werd twee weken terug stu-
dentenbokskampioen in de 
N-klasse tot 69 kilo - volgens
hem niet in de laatste plaats
dankzij Smulders. 

Smulders was meermaals Euro-
pees kampioen in het halfzwaar-
gewicht en was bekend om zijn
‘loeisterke rechtse’, resulterend
in een cv van 37 gewonnen
partijen -waarvan 28 op KO- en 2
verloren. Maar zijn roem in de
ring werd later overschaduwd
door de zaken die hem voor de
rechter brachten. Een miljoenen-
diefstal van sigaretten, drugs,

betrokkenheid bij een criminele
organisatie, klinkt het tien jaar
terug in de media. Justitie veroor-
deelde de bokser tot twee jaar cel. 
Dat is allemaal verleden tijd,
benadrukt sportcentrumdirec-
teur Wim Koch, die Smulders
strikte als coach toen de vorige
bokstrainer onverwacht het leven
liet. Had hij geen bedenkingen
toen hij Smulders aannam? “Ik
beoordeel hem op zijn kunde en
gave. Je moet iemand een kans
geven. Hij wil heel graag verder.
En daar past bij dat hij trainingen
geeft aan studenten en niet op
gewone boksscholen.” Student
Tibor Moes is in ieder geval blij
met Smulders. “Hij heeft onze
groep het afgelopen half jaar ge-
traind en velen op een hoger
niveau gebracht.” (bron: www.
shift040.nl)/.

In gesprek met Nobelprijswinnaar

IIrr..  MMaaaarrttjjee  BBaassttiinnggss,,  pprroommoovveennddaa  bbiijj  MMoolleeccuullaarr
SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  sspprraakk  ddiinnssddaagg  3300  jjuunnii  bbiijjnnaa
ddrriiee  kkwwaarrttiieerr  mmeett  NNoobbeellpprriijjsswwiinnnnaaaarr  PPeetteerr  AAggrree..
BBaassttiinnggss  iiss  ddeezzee  wweeeekk  iinn  hheett  ZZuuiidd--DDuuiittssee  LLiinnddaauu  vvoooorr
ddee  5599ee  eeddiittiiee  vvaann  ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  oonnttmmooeettiinngg  ttuusssseenn
NNoobbeellpprriijjsswwiinnnnaaaarrss  eenn  jjoonnggee,,  vveeeellbbeelloovveennddee  wweetteenn--
sscchhaappppeerrss..  
DDee  TTUU//ee--oonnddeerrzzooeekksstteerr  sspprraakk  mmeett  AAggrree  oonnddeerr  hheett
ttooeezziieenndd  oooogg  vvaann  ddee  ccaammeerraa’’ss  vvaann  NNaattuurree..  DDee  mmeeddiiaattaakk
vvaann  hheett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ttiijjddsscchhrriifftt  mmaaaakktt  eeeenn  sseerriiee
pprrooggrraammmmaa’’ss  rroonndd  eeeenn  ddoozziijjnn  ssppeecciiaaaall  ggeesseelleecctteeeerrddee
ccoonnffeerreennttiieeddeeeellnneemmeerrss..  
BBaassttiinnggss  vvoonndd  hheett  eeeenn  hheeeell  lleeuukkee  eerrvvaarriinngg,,  vveerrtteelltt  zzee..

““AAggrree  wwaass  hheeeell  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  mmiijjnn  oonnddeerrzzooeekk..  HHiijj
zzeeii  ccoonnttaacctt  mmeett  mmiijjnn  ggeenneerraattiiee  wweetteennsscchhaappppeerrss  hheeeell
bbeellaannggrriijjkk  ttee  vviinnddeenn..  HHeett  iiss  eeeenn  aaaarrddiiggee,,  eenntthhoouussiiaassttee
mmaann..””  DDee  pprroommoovveennddaa  oonnddeerrzzooeekktt  mmaanniieerreenn  oomm  bbiioo--
mmaatteerriiaalleenn  ttee  vvoooorrzziieenn  vvaann  eeiiwwiittcclluusstteerrss  oomm  ddaaaarrmmeeee
ddee  iinntteerraaccttiiee  mmeett  cceelllleenn  ttee  vveerrbbeetteerreenn..  DDaatt  hheeeefftt  rraaaakk--
vvllaakkkkeenn  mmeett  AAggrree’’ss  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  wwaatteerrkkaannaalleenn  iinn
cceellwwaannddeenn,,  wwaaaarrvvoooorr  hhiijj  iinn  22000033  ddee  NNoobbeellpprriijjss  vvoooorr  ddee
SScchheeiikkuunnddee  kkrreeeegg..  

NNaattuurree  zzeett  vvaannaaff  2244  aauugguussttuuss  wweekkeelliijjkkss  sstteeeeddss  éééénn  vvaann
ddee  ggeesspprreekkkkeenn  oopp  wwwwww..nnaattuurree..ccoomm  eenn  YYoouuTTuubbee..  
FFoottoo::  HHaarrmm  IIkkiinnkk

Ontwerpopleidingen zoeken
soelaas in opvangregeling
Het bedrijfsleven is minder
snel bereid om voor een twee-
jarige ontwerper in opleiding
(toio) de benodigde veertig-
duizend euro te fourneren die
nodig is voor het uitvoeren van
diens bedrijfsopdracht. De
onlangs gelanceerde opvang-
regeling voor kenniswerkers
kan soelaas bieden.

De acht ontwerpersopleidingen
van de TU/e (die samen met de
drie opleidingen van Delft zijn
ondergebracht in de 3TU School
for Technological Design, Stan
Ackermans Institute) hebben
ook te kampen met de gevolgen
van de economische recessie.
Opdrachten bij bedrijven zijn er
nog ruim voldoende, aldus SAI-
directeur prof.dr. Kees van Hee;
alleen wordt het voor de bedrij-
ven steeds moeilijker om de veer-
tigduizend euro op te brengen
die nodig is om de toio’s te
begeleiden in het tweede jaar van
hun opleiding. In dat jaar gaan ze

namelijk binnen een bedrijf een
concrete opdracht uitvoeren.
Voor het begeleiden vraagt de
opleiding een vergoeding.
De opvangregeling voor kennis-
werkers kan uitkomst bieden.
“Als het bedrijf de toio in dienst
neemt, kan dat bedrijf aanspraak
maken op de regeling”, aldus Van
Hee. “Dat betekent dat het bedrijf
dan tachtig procent van de loon-
kosten vergoed krijgt.” De SAI-
directeur zegt het gecheckt te
hebben bij SenterNovem. “Daar
zegt men dat de regeling zo toe-
gepast mag worden.” De regeling
geldt tot eind 2010. 
Van Hee, oud-decaan van de
TU/e-faculteit Wiskunde & Infor-
matica, is door het College van
Bestuur aangesteld als directeur
van het SAI om de komende
jaren de ontwerpersopleidingen
waar nodig te verbeteren en te
herstructureren. Hij onderzoekt
ook of er op termijn nog nieuwe
opleidingen gestart kunnen wor-
den. /.

Brandingcampagne start in september
Het College van Bestuur wil dat
de TU/e zichtbaarder wordt en
dat duidelijker blijkt waar de
universiteit voor staat. Om die
doelen te bereiken, start medio
september een grote branding-
campagne waarvoor dit jaar
twee ton wordt uitgetrokken.

Mark Rosmalen, marketing-
specialist bij het Communicatie
Experise Centrum (CEC), wil nog
niet tot in de finesses vertellen
hoe de nieuwe campagne eruit
komt te zien. “Dat moet een ver-
rassing blijven tot we er half sep-
tember mee naar buiten treden.” 

Volgens Rosmalen was de op-
dracht van het CvB duidelijk: de
TU/e is op dit moment niet
zichtbaar genoeg, verbeter dat.
“Daarnaast worden de interne
waarden die we koesteren, ook
niet duidelijk genoeg uitge-
straald”, aldus Rosmalen. “Denk
daarbij aan trefwoorden als uit-
nodigend, inspirerend, toegan-
kelijk en ambitieus. Ook die
zaken gaan we in deze campagne
duidelijk uitdragen.”
De campagne zal zich in eerste
instantie richten op de werving
van bachelors en nieuwe mede-
werkers, laat de marketingspe-

cialist weten. “Maar ook op
andere gebieden, zoals voor ons
alumnibeleid en voor het werven
van masterstudenten, is de
campagne bruikbaar. Het format
is flexibel, zodat bijvoorbeeld
faculteiten het op hun eigen
manier kunnen invullen.”

Rosmalen benadrukt dat ook de
Dienst Personeel en Organisatie
(DPO) een wezenlijke bijdrage
levert. “Want we willen de
campagne ook gaan inzetten voor
de interne bewustwording onder
onze eigen medewerkers en stu-
denten.”/.

Europees geld voor
wiskundenetwerk
TU/e-hoogleraar kansrekening
en statistiek prof.dr. Remco van
der Hofstad heeft met collega’s
uit Leiden en Parijs geld gekre-
gen voor het opzetten van een
internationaal onderzoeksnet-
werk voor ‘Random Geometry of
Large Interacting Systems and
Statistical Physics’. Het door de
European Science Foundation
toegekende budget van 675
duizend euro zal de komende vijf
jaar worden besteed aan work-
shops, seminars, diverse vormen
van training en een wetenschap-
pelijk bezoekersprogramma. Een
deel van het geld wordt gebruikt
voor de voortzetting van de
‘Young European Probalilists’-
workshops die al zes jaar worden
georganiseerd door
EURANDOM, het op het TU/e-
terrein gehuisveste onderzoeks-
instituut voor kansrekening en
statistiek. Van der Hofstad zal in
het netwerk samenwerken met
professor Wendelin Werner uit
Parijs, winnaar van de Fields
Medal - vaak aangeduid als de
Nobelprijs voor wiskunde.
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Proefdraaien in studentenhuis
SScchhoolliieerreenn  ddiiee  oovveerrwweeggeenn  iinn  TTiillbbuurrgg  ttee  ggaaaann  ssttuuddeerreenn,,
kkuunnnneenn  vvaannaaff  ddeezzee  mmaaaanndd  pprrooeevveenn  aaaann  hheett  ssttuuddeenntteenn--
lleevveenn  iinn  ddee  ssttaadd  ddoooorr  eeeenn  nnaacchhtt  ddoooorr  ttee  bbrreennggeenn  iinn  eeeenn
ssttuuddeenntteennhhuuiiss..  HHeett  zzooggeehheetteenn  ‘‘TT--hhuuiiss’’  iiss  eeeenn  oonnddeerrddeeeell
vvaann  eeeenn  ggrroooottsscchhaalliiggee  pprroommoottiieeccaammppaaggnnee  vvaann  ddee  ggeemmeeeenn--
ttee  TTiillbbuurrgg..  IInn  hheett  hhuuiiss  wwoorrddtt  iinn  ddee  zzoommeerr  rruuiimmttee  ggeebbooddeenn
aaaann  ggeeïïnntteerreesssseeeerrddee  NNeeddeerrllaannddssee  sscchhoolliieerreenn..  EEeenn  aaaannttaall
ssttuuddeenntteenn,,  ddeeeellnneemmeerrss  aaaann  ddee  ggeemmeeeenntteelliijjkkee  ccaammppaaggnnee,,
oonnttvvaannggeenn  ddee  oouudd--lleeeerrlliinnggeenn  iinn  hheett  hhuuiiss..  DDeezzee  ssttuuddeenntteenn
ddooeenn  mmeett  oonnddeerr  mmeeeerr  ffiillmmppjjeess  eenn  tteekksstteenn  oopp  eeeenn  wweebbssiittee
vveerrssllaagg  vvaann  hhuunn  ddaaggeelliijjkkssee  ssttuuddeenntteennlleevveenn..  DDee  sscchhoolliieerreenn
wwoorrddeenn  ddoooorr  ddee  ssttuuddeenntteenn  mmeeeeggeennoommeenn  nnaaaarr  ddee  kkrrooeegg,,
eeeenn  hhoocckkeeyywweeddssttrriijjdd  ooff  eeeenn  bbiijjeeeennkkoommsstt  vvaann  eeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..  
EEllkk  jjaaaarr  kkoommtt  eerr  eeeenn  nniieeuuww  tteeaamm  ddaatt  ddee  oouudd--lleeeerrlliinnggeenn
ooppvvaannggtt..  DDee  bbeettrrookkkkeenn  ssttuuddeenntteenn  oonnttvvaannggeenn  ddaaaarrvvoooorr  eeeenn
kklleeiinnee  vveerrggooeeddiinngg..  DDee  ccaammppaaggnnee  dduuuurrtt  zzoo’’nn  ddrriiee  jjaaaarr  eenn
kkoosstt  bbiijjnnaa  zzeess  ttoonn..  AAaannlleeiiddiinngg  iiss  ddee  vveerrggrriijjzziinngg  vvaann  NNoooorrdd--
BBrraabbaanntt,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  aaaannttaall  ssttuuddeenntteenn  uuiitt  ddee  rreeggiioo  ddaaaalltt..
OOookk  ssttaaaatt  TTiillbbuurrgg  bbiijj  sscchhoolliieerreenn  nniieett  eecchhtt  ttee  bbooeekk  aallss
ssttuuddeenntteennssttaadd..

Resource - Wageningen Universiteit

Panda’s lopen 
bamboestengels achterna 
DDee  mmeett  uuiittsstteerrvveenn  bbeeddrreeiiggddee  rreeuuzzeennppaannddaa  sstteemmtt  zziijjnn
mmiiggrraattiieeppaattrroonneenn  aaff  oopp  ddee  ggrrooeeiioonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  bbaammbbooee,,
hheett  lliieevveelliinnggsskkoossttjjee  vvaann  ddee  zzwwaarrtt--wwiittttee  bbeeeerr..  OOookk  vveerrbblliijj--
vveenn  ddee  ddiieerreenn  hheett  lliieeffsstt  iinn  ggrroottee  eenn  ddiicchhttee  bbaammbbooeebboosssseenn..
FFrraaggmmeennttaattiiee  vvaann  ddee  bbaammbbooeebboosssseenn  kkaann  sslleecchhtt  uuiittppaakkkkeenn
vvoooorr  hheett  vvoooorrttbbeessttaaaann  vvaann  ddee  bbeeeerr..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn
pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  vvaann  TTiieejjuunn  WWaanngg  vvaann  ddee  WWaaggeenniinnggeenn
UUnniivveerrssiitteeiitt..  HHiijj  ddeeeedd  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  hheett  vvoooorrkkoommeenn  eenn
ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  ddee  lleeeeffoommggeevviinngg  vvaann  hheett  ddiieerr..  WWaanngg  ddeeeedd
ddaatt  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ‘‘RReemmoottee  SSeennssiinngg’’,,  wwaaaarrbbiijj  ssaatteelllliieetteenn
ddee  oonnddeerrggrrooeeii  vvaann  bbaammbbooee  mmeetteenn..  MMeett  hheett  oonnttwwiikkkkeelleenn
vvaann  ggeeddeettaaiilllleeeerrddee  bbaammbbooeekkaaaarrtteenn  aannaallyysseeeerrddee  ddee
pprroommoovveenndduuss  hheett  ttrreekkggeeddrraagg  vvaann  ddee  ppaannddaa’’ss..  DDee  bbeerreenn
bbrreennggeenn  ddee  wwiinntteerr  ddoooorr  iinn  ddee  llaaggeerree  ddeelleenn  vvaann  ddee  bbeerrggeenn
eenn  vveerrttrreekkkkeenn  iinn  ddee  lleennttee  nnaaaarr  ddee  hhooggeerree  ddeelleenn..  HHiijj  rruussttttee
eeeenn  aaaannttaall  ppaannddaa’’ss  uuiitt  mmeett  zzeennddeerrss  oomm  hhuunn  bbeewweeggiinnggeenn  ttee
vvoollggeenn  eenn  hhiieelldd  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  iinn  ddee  bbaamm--
bbooeevveeggeettaattiiee  bbiijj..  NNaa  bbeessttuuddeerriinngg  kkoonn  WWaanngg  ddee  mmiiggrraattiiee--
ppaattrroonneenn  vvaann  ddee  zzwwaarrtt--wwiittttee  bbeeeerr  kkooppppeelleenn  aaaann  ddee  vveeggeettaa--
ttiieeoonnttwwiikkkkeelliinngg..  ““PPaannddaa’’ss  bblliijjkkeenn  hhuunn  mmiiggrraattiiee  ppeerrffeecctt  ttee
ttiimmeenn  mmeett  ddee  eeeerrsstt  ggrrooeeii  vvaann  ddee  bbaammbbooee  eenn  ssppeennddeerreenn  ddee
mmeeeessttee  ttiijjdd  iinn  ddiicchhttee,,  ggrrootteerree  bbaammbbooeebboosssseenn””,,  aalldduuss  ddee
pprroommoovveenndduuss..  

Ublad - Universiteit Utrecht

Allochtone studenten 
presteren slechter
HHeett  ppeerrcceennttaaggee  aalllloocchhttoonnee  ssttuuddeenntteenn  ddaatt  bbiinnnneenn  vviieerr  jjaaaarr
aaffssttuuddeeeerrtt  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt  ((UUUU))  nneeeemmtt  aaff..  OOookk
ssttiijjggtt  hheett  aaaannddeeeell  nniieeuuwwee  aalllloocchhttoonnee  ssttuuddeenntteenn  nniieett..  DDaatt
bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn  nnoottiittiiee  vvaann  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  vvaann  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt..  OOnnddeerr  ddee  ggrrooeepp  wwoorrddeenn  ssttuuddeenntteenn  vveerrssttaaaann
wwaaaarrvvaann  mmiinniimmaaaall  éééénn  vvaann  ddee  oouuddeerrss  iiss  ggeebboorreenn  iinn  eeeenn
nniieett--wweesstteerrss  llaanndd..  IInn  ddee  jjaarreenn  22000022  ttoott  eenn  mmeett  22000044  nnaamm
hheett  aaaannddeeeell  vvaann  ddiiee  ggrrooeepp  ffoorrss  aaff,,  mmeett  ttiieenn  pprroocceenntt..  BBiijj
aauuttoocchhttoonnee  ssttuuddeenntteenn  wwaass  ddee  aaffnnaammee  sslleecchhttss  ttwweeee
pprroocceenntt..  HHeett  oonnddeerrlliinnggee  vveerrsscchhiill  iinn  ssttuuddiieessuucccceess  ttuusssseenn  ddee
ttwweeee  ggrrooeeppeenn  wwaass  ggeemmiiddddeelldd  ddeerrttiieenn  pprroocceenntt..  
AAlllloocchhttoonnee  ssttuuddeenntteenn  bblliijjkkeenn  nniieett  eeeerrddeerr  ttee  ssttooppppeenn  mmeett
hhuunn  ssttuuddiiee,,  mmaaaarr  ddooeenn  eerr  llaannggeerr  oovveerr  ddaann  hhuunn  aauuttoocchhttoonnee
mmeeddeessttuuddeenntteenn..  VVoollggeennss  ddee  nnoottiittiiee  iiss  hheett  nnoogg  ttee  vvrrooeegg  oomm
eeeenn  rreellaattiiee  ttee  lleeggggeenn  ttuusssseenn  hheett  ssttuuddiieessuucccceess  eenn  ddee
iinnvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbaacchheelloorr--mmaasstteerrssttrruuccttuuuurr..  DDee  UUUU  pplleeiitt
vvoooorr  eeeenn  vvoooorrzzeettttiinngg  vvaann  pprrooggrraammmmaa’’ss  oomm  nniieeuuwwee  aalllloocchh--
ttoonnee  ssttuuddeenntteenn  ttee  wweerrvveenn  eenn  aalllloocchhttoooonn  oonnddeerrzzooeekkssttaalleenntt
ttee  ssttiimmuulleerreenn..  

Intreerede
Prof.dr. D. Beijaard houdt op vrij-
dag 3 juli zijn intreerede. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
De titel van de rede luidt ‘Leraar
worden en leraar blijven. Over de
rol van identiteit in professioneel
leren van beginnende docenten’.
Beijaard is werkzaam bij de
Eindhoven School of Education.

Promoties
Ir. N.M.B. Smeets verdedigt op
vrijdag 3 juli 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 ‘Molecular
Weight Control in Emulsion
Polymerization by Catalytic
Chain Transfer Aspects of
Process Development’. Smeets
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. A.M.
van Herk en prof.dr. J. Meuldijk.

Y.S. Bennouna verdedigt op dins-
dag 7 juli 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 ‘Satellite
Remote Sensing of Aerosols
using Geostationary Observations
from MSG-SEVIRI’. Bennouna
promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. H.M.
Kelder en prof.dr. J. Piazzola.

Expo in Vertigo
Kanteldeuren Strijp R 
De ontwerpprijsvraag voor drie
kanteldeuren op het voormalig
industrieterrein Strijp R in
Eindhoven heeft 31 inzendingen
opgeleverd. De ontwerpen staan
van 23 juni tot en met 24 juli ten-
toongesteld in Vertigo. Bezoekers
kunnen tot en met morgen, vrij-
dag 3 juli, een stem uitbrengen
voor de publieksprijs.
Ontwikkelaar Amvest schreef de
prijsvraag uit om een nieuwe
bestemming te vinden voor drie
reusachtige garagedeuren uit de
voormalige beeldbuisfabriek op
Strijp R. Amvest onderzoekt de
nieuwe bestemming mede op
verzoek van leden van de
gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke kwaliteit. 

Het prijzengeld bedraagt vijfdui-
zend euro. De inzendingen wor-
den beoordeeld door een jury
onder voorzitterschap van TU/e-
hoogleraar Jouke Post. De prijs-
winnaars worden begin juli
bekendgemaakt. 
De tentoonstelling is van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur te zien in Vertigo,
Atrium vloer 5. Zie ook:
www.rmaakjezelf.nl en
www.amvest.nl.

Secretaresse (V88.11), Gemeen-
schappelijke Technische Dienst
(0,6 fte). Vast dienstverband,
salaris schaal 6 cao Nederlandse
Universiteiten (1750 t/m 2433
euro). 

PhD research group Materials
and Interface Chemistry
(V37.676), Materials and
Interface Chemistry, department
of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 promovendus
(2042 t/m 2612 euro).

PhD in Philosophy and Ethics of

Technology (V39.480),
Philosophy and Ethics,  Indus-
trial Engineering & Innovation
Sciences (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).

Postdoc (0.5 - 0.8 fte) (V39.481),
Philosophy and Ethics of
Technology, Industrial
Engineering & Innovation
Sciences (0,5 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal
10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

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

Student-assistent Studium
Generale Gaslab, acht uur per
week. Assisteren van de culturele
programmamaker(s) in het
Gaslab. Voornamelijk technische
en logistieke taken (lichten,
audiovisuele apparatuur, decor
etc.). Meestal op donderdagmid-
dag/avond/nacht. Liefst affiniteit
met cultuurprogramma Studium
Generale en thuis in allerhande
techniek. Reacties gaarne naar
Corine Bolwerk en David Ernst
(d.j.c.b.bolwerk@tue.nl /
d.a.c.ernst@tue.nl). 

Mensen

Diversen

Vacatures

Prof.ir.Wim Zeiler, hoogleraar Installaties, unit Building Physics and Systems, faculteit Bouwkunde

‘Ontwerp gebouwen die geen 
airconditioners nodig hebben’
Airconditioners en koelinstallaties zullen, bij onge-
wijzigd beleid, over veertig jaar zorgen voor veertien
procent van de totale CO2-emissie, zo meldde een
persbericht van het Planbureau voor de leefomgeving
onlangs. Snelgroeiende economieën als China zorgen
voor een forse toename van de apparatuur. De leveran-
ciersvereniging van airconditioners (VERAC) vindt het
bericht ‘ongenuanceerd.’ Hoe belastend zijn aircondi-
tioners voor het milieu en valt het tij nog te keren?

“We weten allemaal dat het wereldwijd warmer wordt,
dus het aandeel van koelinstallaties aan de koolstof-
dioxide-uitstoot zal toenemen”, zegt prof.ir.Wim Zeiler,
hoogleraar Installaties bij Bouwkunde. “Het is een zelf-
versterkend effect.
China is een enorme groeimarkt. Ik ben onlangs nog in
Shanghai en Hong Kong geweest. Daar zie je flatgebou-
wen van dertig, veertig verdiepingen met ettelijke hon-
derden van die koelunits aan de buitenkant. Tegelijker-
tijd moeten we de bestaande markt niet vergeten:
wereldwijd werden in 2006 65 miljoen airconditioners
verkocht, waarvan twintig miljoen in China en 17,7
miljoen in de VS.
In China is de laatste jaren een geweldige ommekeer
gaande ten aanzien van het denken over het milieu. Het
afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een strikt programma
ingevoerd om de meest schadelijke koelmiddelen te ver-
bieden. Die inhaalslag ten opzichte van het westen wordt
erg snel gemaakt.
Wat betreft de uitstoot van koolstofdioxide zijn kleine air-
conditioningssystemen het meest milieubelastend. Ze
zijn twee tot drie keer minder efficiënt dan grote centrale
koelinstallaties. In China komt daar nog bij dat het
overgrote deel van de elektrische energie wordt geprodu-
ceerd in kolencentrales, ondanks recente investeringen
in duurzame energieopwekking. Een bijkomend pro-
bleem van die kleine koelunits is het zogeheten ‘hitte-
eilandeffect’: door de warmte die tijdens het koelen
vrijkomt, wordt de hele omgeving enkele graden opge-

warmd. Flatgebouwen in Hong Kong werden vroeger
heel dicht bij elkaar gezet, zodat er weinig wind langs de
gebouwen waaide om de warmte af te voeren. Daardoor
moet je nog harder koelen. Nu wordt er verder uit elkaar
gebouwd, maar als iets eenmaal is gebouwd, blijft het
meestal voor twintig tot veertig jaar staan.
Er bestaan ook koelmachines, uitgevoerd als warmte-
pompen die zowel te gebruiken zijn voor koeling als voor
verwarming. De warmte die vrijkomt tijdens het koelen,
wordt dan in de grond opgeslagen om deze in de winter
te benutten. Dergelijke systemen zijn twee keer zo
energiezuinig als traditionele systemen. 
Uiteindelijk gaat het erom gebouwen integraal te ont-
werpen die geen koelinstallaties meer nodig hebben. Ik
heb het dan over ‘zero netto energy design’. Maar hoe
energiezuinig we ook willen zijn, de nieuwbouwwonin-
gen maken maar
een procent uit
van de bestaande
bebouwing. Het
probleem zit dus
in het energie-
zuinig maken
van bestaande
gebouwen. We
gaan in toe-
nemende mate
gebruik maken
van koeling,
omdat het
gewoon warmer
wordt. Voor
2050 zie ik het
niet gebeuren
dat we dat proces
van globale
opwarming
kunnen
remmen.”

Tekst: Enith Vlooswijk.                                                                                                                                                              Prof.ir. Wim Zeiler. Archieffoto: Bart van Overbeeke
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DAF, NXP en ASML gaan 
kenniswerkers naar TU/e sturen
DAF, NXP en ASML zijn de
eerste grote bedrijven in de
regio die gebruik gaan maken
van de regeling Kenniswer-
kers. Ongeveer tweehonderd
werknemers van deze bedrij-
ven zullen aan of met de TU/e
fundamenteel en industrieel
onderzoek gaan doen. Dat lie-
ten woordvoerders van de drie
bedrijven deze week weten.

De regeling Kenniswerkers is in
het leven geroepen door de
overheid die er 180 miljoen euro
voor uittrekt. De maatregel is
bedoeld om er in tijden van reces-
sie voor te zorgen dat mensen
niet werkloos thuiszitten, maar
anderhalf jaar de tijd krijgen om
hun kennis aan te vullen. Om
mee te doen, moeten bedrijven
voor 10 juli hun voorstellen indie-
nen bij overheidsinstantie

SenterNovem. “Wij willen onge-
veer honderd kenniswerkers
gaan inzetten. Daarvan gaan zo’n
zestig mensen naar de TU/e. De
faculteiten Wiskunde & Infor-
matica, Elektrotechniek en
Industrial Design komen daarbij
in aanmerking. De overige
veertig werknemers gaan naar de
andere TU’s en TNO”, aldus
Gerard Beenker van NXP. 
DAF kan nog weinig zeggen over
de precieze aantallen kennis-
werkers. “Het gaat om enkele
tientallen mensen. Het betreft
medewerkers van de productie-
ontwikkeling. We hebben nog
geen voorstellen ingediend,
maar die komen er vrijwel zeker.
Met de regeling kunnen we
medewerkers behouden voor het
bedrijf en tegelijkertijd kunnen
zij een verdieping aanbrengen in
hun carrière”, aldus Jacques

Martens van de truckbouwer. 
Grootste deelnemer tot nu toe
lijkt ASML te worden. Zij gaan
volgens woordvoerder Jos
Benschop zeker ‘honderd plus’
kenniswerkers over meerdere
projecten inzetten. “De werk-
zaamheden en opleidingen wor-
den om pragmatische redenen
uitgevoerd op meerdere plek-
ken”, legt Benschop uit. “We
hebben labs en een infrastruc-
tuur die niet te verplaatsen zijn.
Dus zullen werknemers van de
TU/e ook naar ons toe moeten
komen. Het zou me verbazen als
andere bedrijven niet hetzelfde
denken.”
Andere multinationals in de
regio zoals Philips en Océ laten
weten dat ze deelname aan de
regeling ‘overwegen’, maar dat
het te vroeg is voor een definitieve
beslissing./.

Vooraanmeldingen 
TU/e stijgen fors in juni
De vooraanmeldingen voor
TU/e-opleidingen hebben in
juni een flinke stijging laten
zien. De toename was eind mei
nog 5,2 procent ten opzichte
van vorig jaar; nu ligt het stij-
gingspercentage op 10,6.
Daarmee bekleedt de TU/e van
alle Nederlandse universi-
teiten nu de elfde positie. 

De sterkste stijgingen zijn te
vinden bij Biomedische Techno-
logie, Technische Bedrijfskunde,
Scheikundige Technologie, Tech-
nische Wiskunde en Technische
Innovatiewetenschappen. Bouw-
kunde, Industrial Design en
Technische Informatica boeken
kleinere winstpercentages.
Werktuigbouwkunde en met
name Technische Natuurkunde
en Elektrotechniek zien de voor-
aanmeldingen dalen. De cijfers

geven een grove indicatie voor de
werkelijke aanmeldingscijfers in
september. “Vorig jaar hebben
we ook flinke afwijkingen gecon-
stateerd tussen de vooraanmel-
dingscijfers en de werkelijke aan-
tallen”, licht bestuurswoord-
voerder Peter van Dam toe.
De gemiddelde stijging aan uni-
versiteiten komt uit op 16,9
procent. De groeipercentages
aan de andere TU’s liggen iets
hoger dan die voor Eindhoven:
voor de TU Delft is dit dertien
procent, bij de Universiteit
Twente bijna twaalf. Opvallend is
dat de laatstgenoemde haar winst
vooral boekt bij de niet-tech-
nische opleidingen. De groei is
daar bijna 24 procent, tegenover
ongeveer zes procent bij de tech-
nische opleidingen./.

TU/e-alumnus Gérard Vroomen
verschijnt zaterdag 4 juli met
een eigen ploeg aan de start
van de Ronde van Frankrijk. Het
Cervélo TestTeam gaat de
gelijknamige fietsen van
Vroomen promoten en tegelij-
kertijd onderwerpen aan een
serieuze test. De ploeg is op-
gebouwd rond Carlos Sastre,
de winnaar van de Tour in 2008,
en sprintkanon Thor Hushovd.

“Nee, in de Tour uitkomen met
een eigen ploeg is geen jongens-
droom die uitkomt”, verzekert
Vroomen (rechts op de foto). “Ik
heb daar vroeger nooit over
gefantaseerd. Het is gewoon de
juiste stap op het juiste moment.
In het verleden zijn we als
sponsor in de Tour gestapt. Dat is
steeds duurder en de voordelen
worden steeds kleiner. Als eige-
naar van een ploeg kun je in-
grijpen als bepaalde dingen
gebeuren.” 
Hoewel Vroomen het D-woord
niet in de mond neemt, is duide-

lijk waar hij op doelt. Volgens
hem ligt er weinig druk op zijn
team. “Op sportief gebied zeker
niet. We hebben vorig jaar al
gewonnen. En met Thor en
Carlos hebben we de juiste men-
taliteit en filosofie in het team.
Natuurlijk willen we ons visite-
kaartje afgeven en de beste
fietsen in de beste koersen laten
zien. Maar als we de Tour
winnen, worden onze klanten
daar niet per definitie beter van.”
Cervélo ziet, behalve naams-
bekendheid, de innovatie van
hun fietsen als voorwaarde om de
verkoop op te pompen. En geen
beter testcircuit dan een
profkoers. Vroomen: “Nergens
wordt een fiets zo zwaar belast als
in het profwielrennen. Onder-
delen die normaal vijf jaar
meegaan, knappen soms binnen
een paar dagen stuk.” Met ver-
zamelde data uit de races zet
Vroomen onder meer computer-
simulaties in elkaar. “Maar de
praktische aanwijzingen van
renners als Sastre zijn voor ons

even belangrijk. We koppelen
altijd theorie en praktijk.” 
Vroomen voltooide in 1995 zijn
studie aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. Een deel van zijn af-
studeerproject deed hij aan de
McGill universiteit in Montréal.
Daar bouwde hij, samen met de
Canadees en latere zakenpartner
Phil White (links op de foto), zijn
aerodynamische fiets ‘Baracchi’.
Een wonder op twee wielen dat de
vijf belangrijkste elementen van
een fiets tot op het puntje van per-
fectie benadert: licht, sterk, stijf,
aerodynamisch en toch com-
fortabel.
De twee leurden tevergeefs met
hun ideeën langs grote fietsfabri-
kanten. In 1996 besloten Vroo-
men en White van lieverlee zelf
maar fietsen te gaan bouwen. Al
snel volgden nationale en
Olympische successen. Als fiet-
senleverancier van de CSC-ploeg
van tourwinnaar Bjarne Riis
volgde de definitieve doorbraak
in de internationale wieler-
wereld./.

Nog twee maanden voor
afstuderen in oude stijl
Aan de TU/e lopen nog 163
studenten rond die studeren
binnen het ‘oude’ systeem van
de vijfjarige opleiding. Voor 1
september aanstaande moeten
ze klaar zijn, daarna zijn ze ver-
plicht over te stappen naar het
BaMa-systeem. 

Ir. Marcel Visschers van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) zegt niet direct
een overzicht te hebben van hoe
de 163 oude-stijlers verdeeld zijn
over de faculteiten. Wel zegt hij
dat deze groep al enige tijd goed
in de gaten wordt gehouden door
STU en de faculteiten en dat de
desbetreffende studenten al aan
het eind van het vorige college-
jaar nadrukkelijk gewezen zijn
op de consequenties van het niet
afstuderen voor 1 september
2009. “Toen was die groep nog

ruim tweemaal zo groot”, aldus
Visschers.
Bij Bouwkunde, qua studenten-
aantal de grootste faculteit van de
TU/e, lopen nog vijftig studenten
rond die binnen het oude
systeem studeren. Volgens stu-
dieadviseur Jac Marks zijn door
het jaar heen met al deze stu-
denten individuele gesprekken
gevoerd om te bekijken hoe ze
ervoor staan en wat de eventuele
consequenties zijn wanneer ze
straks moeten overstappen.
Marks: “Wie in het oude systeem
zo goed als klaar was op het
eigenlijke afstuderen na, kan na
31 augustus gewoon afstuderen
voor een mastertitel. Voor
degenen die nog niet zover zijn,
zal per geval gekeken worden wat
nog wel en wat niet meer gedaan
moet worden. Dat wordt maat-
werk.”/.

PF: SG-uur op woensdag
slibt stiekem dicht
Rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn gaat zoveel mogelijk
druk uitoefenen op TU/e-oplei-
dingen om het ‘SG-uur’ op
woensdag niet te verroosteren.
Dat zegde hij maandag 29 juni
toe in de universiteitsraad
nadat studentenfractie PF het
onderwerp voor de zoveelste
keer had aangekaart.

Het is de bedoeling dat op
woensdagen het vierde lesuur
vrij geroosterd blijft, om zoveel
mogelijk studenten en mede-
werkers de gelegenheid te geven
de lezingen van Studium
Generale te volgen. Christopher
Gits van de PF zag in de college-
roosters van komend collegejaar
dat niet alle faculteiten zich
daaraan houden. “Bij Wiskunde
& Informatica, Bouwkunde en
Scheikundige Technologie staan
colleges gepland op woensdag
het vierde uur”, zegt hij. Gits
vindt het vreemd dat de TU/e aan
de ene kant grote waarde zegt te

hechten aan de academische
vorming van haar bachelors,
maar deze aan de andere kant een
keuze laat maken tussen college
volgen en een SG-lezing bijwo-
nen. 

Het was niet voor het eerst dat de
PF tijdens de U-raad over het
probleem begon. Maar nu staat
voor het eerst duidelijk het
volgende op de activiteitenlijst
van de UR: ’De rector zal zo veel
mogelijk druk uitoefenen op
opleidingen om het SG-uur niet
te verroosteren’. Dat zal niet in
alle gevallen lukken, staat er
subtiel achter. Gits hoopt dat
daarmee slechts geplande
practica bedoeld worden. 
Hij heeft nog niet veel protest van
studenten zelf gehoord. “Stu-
denten mopperen wel, maar
zullen niet zo snel echt pro-
testeren.” De PF wil dat rekening
gehouden wordt met bachelors
die studiepunten willen vergaren
tijdens SG-lezingen./.

Cartografieprijs voor TU/e-prof
Aan prof.dr.ir. Jack van Wijk, hoogleraar Visualisatie
aan de TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica, is de
Henry Johns Award 2009 toegekend. Deze prijs
wordt jaarlijks door de British Cartographic Society
uitgereikt voor het beste artikel in The Cartographic
Journal, een wereldwijd hooggeschat vakblad over
landkaarten.Van Wijk kreeg de prijs voor zijn artikel

‘Unfolding the Earth: Myriahedral Projections’
waarin hij een nieuwe methode beschrijft om het
aardoppervlak af te beelden op een plat oppervlak.
Het boloppervlak wordt benaderd met een groot
aantal facetten en vervolgens uitgevouwen. 
Van Wijk noemt deze prijs een hoogtepunt in zijn
carrière. In zijn dankwoord noemde hij zichzelf
‘slechts een amateur in de cartografie’.

TU/e-alumnus met eigen ploeg in Tour de France 
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Racebaan voor computergegevens

Het eerste dat opvalt aan Parkin is
zijn snelle, onrustige manier van
praten. Alsof hij vol zit met een

energie die op de een of andere manier
een uitweg zoekt. Als je iets langer naar
hem luistert, is het makkelijk te geloven
dat deze man -die in Cambridge studeer-

de en promoveerde- die energie al bijna
dertig jaar omzet in originele en succes-
volle ideeën in het lab van ’s werelds
grootste IT-bedrijf, IBM. Zijn cv is inmid-
dels goed gevuld met prijzen en eredoc-
toraten.
Toch vindt Parkin het een ‘geweldige eer’

om als eerste distinguished professor te
worden aangesteld door de TU/e. Hij
noemt de TU/e een fantastische univer-
siteit en zijn erepromotor en gastheer
Koopmans een pionier op het gebied van
de ‘ultrafast magnetisation dynamics’.
Daarmee vult Koopmans’ onderzoek het
zijne goed aan, zegt hij. Parkin houdt zich
voornamelijk bezig met de toepassing van
spintronica -de studie van elektronica
gebaseerd op de magnetische eigenschap-
pen van elektronen- voor nieuwe opslag-
media voor computers.

De distinguished professor komt elk jaar
een week naar Eindhoven om college te
geven, zich te onderhouden met zijn col-
lega’s van Technische Natuurkunde en
afgelopen week ook om de promotie bij te
wonen van dr.ir Bastiaan Bergman, die op
vrijdag 26 juni promoveerde op het
onderzoek dat hij onder leiding van

Parkin bij IBM uitvoerde. Parkin bege-
leidt diverse promotiestudenten in het lab
van IBM, de meesten afkomstig van
Stanford University waar hij als consul-
ting professor werkt. 
Parkin: “IBM is wat dat betreft best bij-
zonder: het is één van de weinige com-
merciële labs waar echt fundamenteel
onderzoek wordt gedaan. Dat is ook wat
mij aantrekt: we houden ons niet bezig
met onderzoek dat in kleine stapjes voor-
uitgang boekt, we zijn op zoek naar
‘game-changing’ ontwikkelingen.

“Slechte koffie in de pauze maakt akoestiek op podium minder goed”
De akoestiek in concertzalen krijgt de
nodige aandacht, maar hoe zit het met
de verstaanbaarheid van musici onder-
ling op het podium?  Bouwkunde-
studenten Philo Heijnen en Martijn
Kivits kregen de unieke kans om één
orkest in zeven verschillende zalen, met
steeds hetzelfde repertoire, te volgen
en daarbij akoestische metingen te
verrichten en enquêtes af te nemen. 
Ze gingen op tour met het Nederlands
Studenten Orkest.

Deze zaal klinkt warm, zeggen muzikan-
ten wel eens, of ze gebruiken woorden als
helder, intiem, gekleurd en zelfs mee-
dogenloos. Ook hoor je vaak: deze ruimte
klinkt droog. Inmiddels weten Philo
Heijnen en Martijn Kivits dat dat laatste
betekent dat er weinig (na)galm wordt
ervaren. De Bouwkundestudenten van de
unit Building Physics and Systems (BPS)
hebben subjectieve uitspraken en objec-
tieve meetgegevens met elkaar vergeleken
en zijn nagegaan of de in de literatuur
aangegeven verbanden ook daadwerkelijk
bestaan. Het is belangrijk dergelijke ver-
banden te kennen om de bouwkundige
ingrepen te kunnen bepalen. Akoestiek is
als wetenschap een relatief jonge disci-
pline. Naar zaalakoestiek is wel veel

onderzoek gedaan, maar hoe het geluid
op het podium voor spelers en dirigent
klinkt, is een nog niet geheel ontgonnen
gebied. Hoe kunnen orkestleden die
zichzelf of elkaar niet goed horen samen
het publiek van iets moois laten genieten,
vroegen Heijnen en Kivits zich af.

Enthousiast
Het Nederlands Studenten Orkest heeft
ieder jaar een andere bezetting van
ongeveer honderd studenten. De hele
maand februari staat voor hen in het
teken van klassieke muziek, tien dagen
repeteren en daarna tien concerten geven.
Toen de audities voor 2009 bezig waren
en Heijnen zich afvroeg of ze met haar
klarinet wel of niet mee zou willen doen,
ontstond het idee een masterproject uit te
voeren tijdens de concerttour van het
NSO. Het bestuur van het NSO, ook
studenten, was direct enthousiast en de
zalen verleenden medewerking. “Het gaat
ons niet om aan te tonen hoe goed een
zaal of het podium is”, zegt Kivits. “Wij
zochten alleen naar een mogelijkheid om
bestaande parameters waarmee akoestiek
op het podium meetbaar is te onder-
zoeken en te vergelijken.” 
En zodoende kropen zij met bolbron,
microfoons en andere meetapparatuur bij

het NSO in de concertbus. Ze verrichtten
akoestische metingen in onder andere
Het Koninklijk Concertgebouw in
Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en
het Frits Philips Muziekcentrum in
Eindhoven. 
Voordat de musici de muziek van Sjosta-
kovitsj, Ravel en Bernstein speelden,
zaten zij in iedere zaal eerst even doodstil
op hun positie om Heijnen en Kivits gele-
genheid te geven uitgestuurde geluids-
golven door de ruimte te volgen. 
“Daarbij hebben we tijdens de concerten
ook comfortmetingen gedaan naar tem-
peratuur, CO2-gehalte, relatieve voch-
tigheid en lichtsterkte op de podia”, zegt
Heijnen. “Na het optreden ondervroegen
we de musici met een enquête naar hun
belevingen, die per definitie subjectief
zijn.” Dat maakte dit onderzoek
waardevol, maar ook lastig. “Je weet niet
of een musicus de zevende keer nog wel
serieus invult hoe hij de luidheid van zijn
eigen instrument heeft ervaren of wat
zijn of haar algemene indruk was van de
kwaliteit van de akoestiek op het
podium”. “En als de koffie in de pauze
slecht smaakt, of de stoelen een houten
kont geven, is de akoestiek al gauw een
stuk minder”, vult ir. Constant Hak, die
het project begeleidde, aan.

Kivits en Heijnen verzamelden een
enorme voorraad data. “Daar valt nog heel
wat onderzoek aan te verrichten. Ook
promotieonderzoek is hiermee mogelijk”,
zegt Hak. In feite hebben de Bouwkunde-
studenten tussen alle posities van de
instrumentengroepen op het podium
impulsresponsies vastgelegd. Slechts
enkele verbanden hebben zij uitgewerkt.
“Een terugkerende opmerking in één van
de zalen was dat de eerste violisten hun
eigen luidheid hoog vonden en aangaven
de celli nauwelijks te horen. Dit hebben
we teruggezien in de meetresultaten.” 
De dirigent kan dit probleem oplossen
door de balans binnen het orkest aan te
passen, maar dit kan negatieve gevolgen
hebben voor de toehoorders in de zaal.
Het bouwkundig/architectonisch
ontwerp van de podiumomgeving moet
zorgen voor een goede balans op het
podium en een optimale overdracht naar
het publiek, zonder extra inspanning van
de orkestleden. In veel concertzalen
hangen daarom klankkaatsers. Deze zijn
ook te zien in Muziekcentrum Frits
Philips. De begeleiders van dit project,
Hak en ir. Renz van Luxemburg, waren
betrokken bij dit ontwerp. De zaal-
akoestiek in Eindhoven geniet een goede
reputatie.

Interview/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

Prof.dr. Stuart Parkin is de eerste ‘distinguished professor’
van de TU/e. De Engelsman -leider van een onderzoeksgroep

aan het IBM Almaden Research Center in Californië- was
afgelopen week voor het eerst in die functie te gast bij de

onderzoeksgroep Fysica van Nanostructuren van prof.dr. Bert
Koopmans, die vorig jaar ook optrad als erepromotor bij de

toekenning van een eredoctoraat aan Parkin. 

HHeett  nnaaddeeeell  vvaann  eelleekkttrriisscchhee  ((‘‘ssoolliidd--ssttaattee’’))
ooppssllaaggmmeeddiiaa,,  zzooaallss  ffllaasshh,,  iiss  vvoollggeennss
PPaarrkkiinn  ddaatt  eellkkee  bbiitt  vveerrbboonnddeenn  iiss  mmeett  eeeenn
ttrraannssiissttoorr,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  ccaappaacciitteeiitt  eenn
kkoosstteenn  vvaann  hheett  ooppssllaaggmmeeddiiuumm  uuiitteeiinnddeelliijjkk
wwoorrddeenn  bbeeppaaaalldd  ddoooorr  ddee  --rreellaattiieeff  ggrroottee--
ttrraannssiissttoorreenn..  MMaaggnneettiisscchhee  ooppssllaagg  bbiieeddtt
ddaaaarroomm  bbeetteerree  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  oomm  ggrroottee
hhooeevveeeellhheeddeenn  ddaattaa  ggooeeddkkoooopp  oopp  ttee  ssllaaaann..
DDee  hhuuiiddiiggee  hhaarrddddiisskktteecchhnnoollooggiiee  iiss  eecchhtteerr
vveeeell  ttee  ttrraaaagg  oomm  ddee  rrooll  vvaann  RRAAMM--ggeehheeuuggeenn
((hheett  wweerrkkggeehheeuuggeenn  vvaann  ddee  ccoommppuutteerr))  oovveerr
ttee  nneemmeenn..  EEeenn  eennkkeellee  lleeeessaaccttiiee  oopp  eeeenn
hhaarrddddiisskk  dduuuurrtt  ttoott  wweell  ttiieenn  mmiilllliisseeccoonnddee  eenn
iinn  ddiiee  ttiijjdd  kkaann  eeeenn  mmooddeerrnnee  ccoommppuutteerr
mmiilljjooeenneenn  bbeewweerrkkiinnggeenn  uuiittvvooeerreenn..  DDiiee
ttrraaaagghheeiidd  kkoommtt  ddoooorrddaatt  ddee  ddaattaa  ggeesscchhrree--
vveenn  eenn  uuiittggeelleezzeenn  wwoorrddtt  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann
bbeewweeggeennddee  oonnddeerrddeelleenn::  eeeenn  lleeeesskkoopp  ddiiee
oovveerr  eeeenn  ssnneell  rroonnddddrraaaaiieennddee  sscchhiijjff
bbeewweeeeggtt  ((77220000  rroonnddjjeess  ppeerr  mmiinnuuuutt  iiss  ddee
hhuuiiddiiggee  ssttaannddaaaarrdd))..  AAllss  ddee  lleeeesskkoopp  ddee
sscchhiijjff  rraaaakktt  ((‘‘ccrraasshhtt’’)),,  lleeiiddtt  ddaatt  bboovveennddiieenn
vvaaaakk  ttoott  vveerrlliieess  vvaann  ggeeggeevveennss  eenn  bbeesscchhaa--
ddiiggiinngg  vvaann  hheett  mmeecchhaanniieekk..  
IInn  22000022  sstteellddee  PPaarrkkiinn  ddaaaarroomm  vvoooorr  oomm
mmaaggnneettiisscchhee  ooppssllaagg  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn  ddiiee
zzoonnddeerr  bbeewweeggeennddee  oonnddeerrddeelleenn  kkaann  wwoorrddeenn
uuiittggeelleezzeenn..  IInn  mmaaggnneettiisscchh  rraacceettrraacckkggee--
hheeuuggeenn  bblliijjvveenn  ddee  lleeeesskkooppppeenn  ggeewwoooonn  oopp
hhuunn  pplleekk  eenn  wwoorrddtt  ddee  ddaattaa  mmiiddddeellss  eeeenn
ssttrroooomm  eelleekkttrroonneenn  ddoooorr  eeeenn  nnaannooddrraaaaddjjee  
--vveellee  mmaalleenn  dduunnnneerr  ddaann  eeeenn  mmeennsseennhhaaaarr--
‘‘ggeedduuwwdd’’,,  zzooddaatt  aallllee  bbiittss  eeeenn  vvoooorr  eeeenn
llaannggss  hheett  lleeeessmmeecchhaanniissmmee  ssttrroommeenn..  DDee

Magnetisch
racetrack-geheugen
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Competenties voor de ‘nieuwe’ militair
NNWWOO  hhoonnoorreeeerrddee  oonnllaannggss  ttwweeee  aaaannvvrraaggeenn  ddiiee  ddee  TTUU//ee  hhaadd  iinnggeeddiieenndd  iinn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  hheett
NNWWOO--pprrooggrraammmmaa  ‘‘MMaaaattsscchhaappppeelliijjkk  VVeerraannttwwoooorrdd  IInnnnoovveerreenn’’..  MMrr..ddrr..iirr..  LLaammbbèèrr  RRooyyaakkkkeerrss,,
ddoocceenntt  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  IInnnnoovvaattiioonn  SScciieenncceess,,  iiss  ddee  hhooooffddaaaannvvrraaggeerr
vvaann  hheett  pprrooggrraammmmaa  ‘‘MMoorraall  ffiittnneessss  ooff  mmiilliittaarryy  ppeerrssoonnnneell  iinn  aa  nneettwwoorrkkeedd  eennvviirroonnmmeenntt’’..
RRooyyaakkkkeerrss  ggaaaatt  oonnddeerrzzooeekkeenn  wwaatt  hheett  vvoooorr  mmiilliittaaiirreenn  bbeetteekkeenntt  oomm  ttee  mmooeetteenn  ooppeerreerreenn  iinn
mmiissssiieess  ddiiee  sstteeeeddss  ggeeccoommpplliicceeeerrddeerr  wwoorrddeenn  eenn  ddiiee  sstteeeeddss  mmeeeerr  vvrraaggeenn  oomm  hheett  ssnneell  eevvaa--
lluueerreenn  vvaann  ssiittuuaattiieess  ddoooorr  ddee  mmiilliittaaiirr  zzeellff..  
““MMiilliittaaiirree  oorrggaanniissaattiieess  mmaakkeenn  sstteeeeddss  iinntteennssiieevveerr  ggeebbrruuiikk  vvaann  nneettwweerrkktteecchhnnoollooggiiee,,  oomm  hheett
ddeelleenn  vvaann  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  ssaammeennwweerrkkeenn  ttuusssseenn  ppaarrttiijjeenn  iinn  hheett  nneettwweerrkk  ttee  bbeevvoorrddeerreenn..  HHeett
ssuucccceess  vvaann  eeeenn  mmiissssiiee  wwoorrddtt  iinn  ttooeenneemmeennddee  mmaattee  bbeeppaaaalldd  ddoooorr  hheett  vveerrmmooggeenn  vvaann  ssoollddaatteenn
oomm  kkrriittiieekkee  ssiittuuaattiieess  ssnneell  ttee  eevvaalluueerreenn,,  ggooeedd  aaffggeewwooggeenn  bbeesslliissssiinnggeenn  ttee  mmaakkeenn  eenn  ssaammeenn  ttee
wweerrkkeenn  iinn  aalllliiaannttiieess..””  RRooyyaakkkkeerrss  bbeettiitteelltt  ddiitt  aallss  ‘‘nneettwwoorrkk--cceennttrriicc  wwaarrffaarree’’..  DDeezzee  nniieeuuwwee
mmiilliittaaiirree  ddooccttrriinnee  iiss  ttiieenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ggeessttaarrtt  iinn  ddee  VVSS  eenn  wwoorrddtt  ddaaaarr  bbeesscchhoouuwwdd  aallss  eeeenn
rreevvoolluuttiiee  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  mmooddeerrnnee  oooorrllooggssvvooeerriinngg..  DDee  llaaaattssttee  ttwweeee  àà  ddrriiee  jjaaaarr  bbeeggiinntt  hheett
ooookk  ddoooorr  ttee  ddrriinnggeenn  iinn  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ssttrriijjddkkrraacchhtteenn,,  aalldduuss  RRooyyaakkkkeerrss..    EEtthhiieekk  eenn  mmoorraalliitteeiitt
ssppeelleenn  vvoollggeennss  hheemm  eeeenn  ccrruucciiaallee  rrooll  iinn  hheett  oommggaaaann  mmeett  ddee  ddiivveerrssiitteeiitt  vvaann  ppeerrssppeeccttiieevveenn  eenn
hheett  aaffwweeggeenn  vvaann  mmeeeerrvvoouuddiiggee  bbeellaannggeenn  vvaann  ssaammeennwweerrkkeennddee  ppaarrttiijjeenn  eenn  eeiiggeenn  bbeellaannggeenn..
““DDaatt  vvrraaaaggtt  oomm  eeeenn  ‘‘nniieeuuwwee’’  mmiilliittaaiirr,,  ddiiee  oopp  eeeenn  ccoommpplleeeett  nniieeuuwwee  mmaanniieerr  wwoorrddtt  ooppggeelleeiidd  eenn
ggeettrraaiinndd..  OOookk  vvrraaaaggtt  hheett  oomm  eeeenn  aannddeerree  ooppzzeett  vvaann  ddee  mmiissssiieess  ddiiee  zzee  mmooeetteenn  uuiittvvooeerreenn..  ““HHeett
mmiilliittaaiirree  aappppaarraaaatt  iinn  ddee  VVSS  bbeesstteeeeddtt  aaaann  ddiiee  llaaaattssttee  aassppeecctteenn  eecchhtteerr  nnaauuwweelliijjkkss  aaaannddaacchhtt””,,
aalldduuss  RRooyyaakkkkeerrss,,  ““wwaatt  eerr  ddaann  ooookk  vvoooorr  zzoorrggtt  ddaatt  hheett  mmeett  eenniiggee  rreeggeellmmaaaatt  ffoouutt  ggaaaatt  iinn  hheett
vveelldd..””  AAllss  vvoooorrbbeeeelldd  nnooeemmtt  hhiijj  ddee  iinncciiddeenntteenn  wwaaaarrbbiijj  ddee  eeiiggeenn  ttrrooeeppeenn  eellkkaaaarr  ooff  hhuunn  bboonndd--
ggeennootteenn  bbeesscchhiieetteenn,,  hheett  zzooggeehheetteenn  ‘‘ffrriieennddllyy  ffiirree’’..  RRooyyaakkkkeerrss  ddooeett  hheett  oonnddeerrzzooeekk  iinn  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmeett  TTNNOO  eenn  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  DDeeffeennssiiee  AAccaaddeemmiiee..

RRuuiimm  ddrriiee  mmiilljjooeenn  BBoolliivviiaanneenn  mmooeetteenn  hheett  nnaa
zzoonnssoonnddeerrggaanngg  zzoonnddeerr  lliicchhtt  zziieenn  ttee  kkllaarreenn..
ZZeett  eerr  eeeenn  aaaannttaall  kklleeiinnsscchhaalliiggee  wwaatteerrkkrraacchhtt--
cceennttrraalleess  nneeeerr  eenn  hheett  eeuuvveell  iiss  vveerrhhoollppeenn,,  zzoouu
jjee  zzeeggggeenn,,  mmaaaarr  nniieettss  iiss  mmiinnddeerr  wwaaaarr..  ZZoonnddeerr
kkeennnniissoovveerrddrraacchhtt  hhoouuddtt  tteecchhnnoollooggiiee  aalllleeeenn
ddee  llaammppeenn  nniieett  llaanngg  bbrraannddeennddee,,  oonnttddeekkttee
ssttuuddeenntt  IInnnnoovvaattiioonn  SScciieenncceess  WWoouutteerr
DDrriinnkkwwaaaarrdd..  
DDrriinnkkwwaaaarrdd  rreeiissddee  vviieerr  mmaaaannddeenn  ddoooorr  BBoolliivviiaa
oomm  ttee  oonnddeerrzzooeekkeenn  wwaaaarroomm  ddee  wwaatteerrkkrraacchhtt--
cceennttrraallee  iinn  ddiitt  llaanndd  zzoo  sslleecchhtt  aaaannssllaaaatt..  TTeerrwwiijjll
hhoonnddeerrddeenn  cceennttrraalleess  bbuuuurrllaanndd  PPeerruu  vvaann  eelleekk--
ttrriicciitteeiitt  vvoooorrzziieenn,,  zziijjnn  ddaatt  eerr  iinn  BBoolliivviiaa  sslleecchhttss
eennkkeellee  ttiieennttaalllleenn,,  wwaaaarrvvaann  eerr  vveellee  bbuuiitteenn
bbeeddrriijjff  zziijjnn..  ““EErr  zziijjnn  eennoorrmmee  hhooooggtteevveerrsscchhiill--
lleenn  iinn  ddiitt  llaanndd  eenn  eerr  iiss  vveeeell  ssttrroommeenndd  wwaatteerr,,
dduuss  oopp  hheett  eeeerrssttee  ggeezziicchhtt  lliijjkktt  BBoolliivviiaa  eerrgg
ggeesscchhiikktt  vvoooorr  ddee  tteecchhnnoollooggiiee..  TToocchh  bblliijjkkeenn
vveeeell  cceennttrraalleess  uuiitteeiinnddeelliijjkk  uuiitt  ttee  vvaalllleenn  oomm
aalllleerrlleeii  tteecchhnniisscchhee,,  ffiinnaanncciiëëllee  eenn  oorrggaanniissaattoo--
rriisscchhee  rreeddeenneenn..””
EEeenn  ddiieeppeerrlliiggggeenndd  pprroobblleeeemm,,  oonnttddeekkttee  DDrriinnkk--
wwaaaarrdd  nnaa  ggeesspprreekkkkeenn  mmeett  aalllleerrlleeii  bbeettrrookk--
kkeenneenn,,  iiss  eeeenn  ggeebbrreekk  aaaann  ccoommmmuunniiccaattiiee  eenn
kkeennnniissoovveerrddrraacchhtt..  IInn  ddee  aaffggeelleeggeenn  ggeemmeeeenn--
sscchhaappppeenn  wwaaaarr  ddee  cceennttrraalleess  wwoorrddeenn  nneeeerr--
ggeezzeett,,  oonnttbbrreeeekktt  vvaaaakk  ddee  kkeennnniiss  oomm  eeeenn
cceennttrraallee  mmeeeerrddeerree  jjaarreenn  ddrraaaaiieennddee  ttee  hhoouuddeenn..  
““ZZooddrraa  iieettss  kkaappoottggaaaatt,,  wwoorrddtt  hheett  nniieett  ooff  mmaaaarr
hhaallff  ggeerreeppaarreeeerrdd..  VVaaaakk  oonnttbbrreeeekktt  ooookk  ddee
ffiinnaanncciiëëllee  kkeennnniiss::  mmeennsseenn  ddiiee  nniieett  kkuunnnneenn
lleezzeenn  ooff  sscchhrriijjvveenn,,  kkuunnnneenn  ggeeeenn  bbooeekkhhoouuddiinngg
bbiijjhhoouuddeenn..  DDaann  iiss  eerr  oopp  eeeenn  ggeeggeevveenn  mmoommeenntt
ggeeeenn  ggeelldd  vvoooorr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  oolliiee  oomm  ddee  ggeennee--
rraattoorr  ttee  ssmmeerreenn..  EEeenn  aannddeerr  pprroobblleeeemm  iiss  ddaatt

hheett  bbeessttuuuurr  vvaann  eeeenn  cceennttrraallee  mmeeeessttaall  nnaa  eeeenn
ooff  ttwweeee  jjaaaarr  wwiisssseelltt..  DDaaaarrbbiijj  ggaaaatt  vveeeell  kkeennnniiss
vveerrlloorreenn..””
HHooeewweell  vveerrggeelliijjkkbbaarree  pprroobblleemmeenn  zziicchh  vvoooorr--
ddooeenn  bbiijj  cceennttrraalleess  ddiiee  vvaaaakk  mmaaaarr  eennkkeellee  kkiilloo--
mmeetteerrss  vvaann  eellkkaaaarr  lliiggggeenn,,  sstteekkeenn  ddee  bbiijjbbeehhoo--
rreennddee  ggeemmeeeennsscchhaappppeenn  ddee  kkooppppeenn  zzeellddeenn  bbiijj
eellkkaaaarr..  ““EErr  iiss  eennoorrmm  vveeeell  wwaannttrroouuwweenn  ttuusssseenn
vveerrsscchhiilllleennddee  ggeemmeeeennsscchhaappppeenn””,,  vveerrtteelltt
DDrriinnkkwwaaaarrdd..  ““EErr  hheeeerrsstt  eeeenn  ccoolllleeccttiivviissttiisscchhee
ccuullttuuuurr,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  bbaannddeenn  bbiinnnneenn  eeeenn
ggeemmeeeennsscchhaapp  eennoorrmm  sstteerrkk  zziijjnn..  TTeeggeelliijjkkeerrttiijjdd
zziieenn  zzee  aannddeerree  ddoorrppeenn  aallss  eeeenn  ggeevvaaaarr  vvoooorr  ddee
eeiiggeenn  ssttaabbiilliitteeiitt..  ZZee  wwiilllleenn  aabbssoolluuuutt  nniieett
oovveerrlleeggggeenn..””
OOrrggaanniissaattiieess  ddiiee  eeeenn  wwaatteerrkkrraacchhttcceennttrraallee
wwiilllleenn  nneeeerrzzeetttteenn,,  rraaaaddtt  DDrriinnkkwwaaaarrdd  dduuss  aaaann
oomm  vveeeell  ttiijjdd  eenn  eenneerrggiiee  ttee  sstteekkeenn  iinn  ddee  oovveerr--
ddrraacchhtt  vvaann  kkeennnniiss  oomm  ddee  cceennttrraallee  oopp  llaannggeerree
tteerrmmiijjnn  ttee  kkuunnnneenn  oonnddeerrhhoouuddeenn..  BBoovveennddiieenn
pplleeiitt  hhiijj  vvoooorr  rreeggiioonnaallee  oorrggaanniissaattiieess  mmeett
kkeennnniiss  oovveerr  wwaatteerrkkrraacchhttcceennttrraalleess..  DDeezzee  oorrggaa--
nniissaattiieess  zzoouuddeenn  kkuunnnneenn  ffuunnccttiioonneerreenn  aallss
vvrraaaaggbbaakkeenn  vvoooorr  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  ddoorrppeenn,,
mmaaaarr  ooookk  aallss  llookkeett  vvoooorr  iinnssttaannttiieess  ddiiee  eeeenn
nniieeuuww  pprroojjeecctt  wwiilllleenn  ooppzzeetttteenn..  
DDrriinnkkwwaaaarrdd  ddeeeedd  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  iinn  ooppddrraacchhtt
vvaann  EEnneerrggééttiiccaa,,  eeeenn  oorrggaanniissaattiiee  ddiiee  wwaatteerr--
kkrraacchhttcceennttrraalleess  wwiill  bboouuwweenn  iinn  BBoolliivviiaa..  OOookk
aannddeerree  oorrggaanniissaattiieess  zziijjnn  vvoollggeennss  ddee  ssttuuddeenntt
ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  ddee  rreessuullttaatteenn..  ““IIkk  hheebb
ggooeeddee  hhoooopp  ddaatt  zziijj  mmiijjnn  rreessuullttaatteenn  mmeeeenneemmeenn
iinn  hhuunn  pprroojjeecctteenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Geen enkele zaaleigenaar hoeft zich
trouwens echt zorgen te maken. Alle
zeven onderzochte podia kregen een
goede beoordeling van de NSO-leden.
Wel kunnen de arbeidsomstandigheden
verbeteren. Vooral een droge lucht en
hoge temperatuur bleken minpuntjes.
Wel logisch, negentig mensen bij elkaar
die zich inspannen onder hete lichtspots.

“Het comfort kan omhoog met een goed
luchtbehandelingsysteem op het podium,
bijvoorbeeld”, zegt Heijnen. “Maar
belangrijker dan zo’n aanbeveling is dat
er meer inzicht is verkregen welke con-
dities de onderlinge verstaanbaarheid
tussen bijvoorbeeld een contrabas en een
harp beïnvloeden.”/.

Martijn Kivits en Philo Heijnen. Foto: Rien Meulman

nnaannooddrraaaadd  ffuunnggeeeerrtt  aallss  eeeenn  ssoooorrtt  rraacceebbaaaann
vvoooorr  bbiittss,,  vvaannddaaaarr  ddee  nnaaaamm..  EEiiggeennlliijjkk
ssttrroooommtt  zzoo  aalllleeeenn  ddee  iinnffoorrmmaattiiee  zzeellff  --eenn  nniieett
ddee  ggeemmaaggnneettiisseeeerrddee  aattoommeenn  wwaaaarriinn  ddee  iinn--
ffoorrmmaattiiee  iiss  ooppggeessllaaggeenn--,,  oonnddeerr  ddee  iinnvvllooeedd
vvaann  ddee  eelleekkttrroonneennssttrroooomm..  HHeett  ccoonncceepptt  iiss  nniieett
ggeehheeeell  nniieeuuww,,  ggeeeefftt  PPaarrkkiinn  ttooee..  AAll  iinn  ddee  jjaarreenn
zzeevveennttiigg  wweerrdd  ggeeëëxxppeerriimmeenntteeeerrdd  mmeett  mmaagg--
nneettiisscchhee  ddoommeeiinneenn  vvoooorrttggeessttuuwwdd  ddoooorr  eeeenn
iinnggeewwiikkkkeelldd  ssyysstteeeemm  vvaann  mmaaggnneeeettvveellddeenn,,
mmaaaarr  ddaatt  rraaaakkttee  iinn  ddee  vveerrggeetteellhheeiidd  ddoooorr  ddee
ssnneellllee  mmiinniiaattuurriisseerriinngg  vvaann  hhaarrddddiisskkss  eenn
aannddeerree  ooppssllaaggmmeeddiiaa..
DDee  mmaaggnneettiisscchhee  ddoommeeiinneenn  bbeewweeggeenn  mmeett
hhoonnddeerrddeenn  kkiilloommeetteerrss  ppeerr  uuuurr  ddoooorr  ddee
nnaannooddrraaaadd,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  bbiittss  mmiilljjooeenneenn
mmaalleenn  ssnneelllleerr  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  uuiittggeelleezzeenn
ddaann  iinn  hhaarrddddiisskkss..
RRaacceettrraacckkggeehheeuuggeenn  iiss
ddaaaarrddoooorr  oonnggeevveeeerr  nneett  zzoo
ssnneell  aallss  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt
DDRRAAMM--wweerrkkggeehheeuuggeenn,,
mmaaaarr  hheeeefftt  ddaaaarrbboovveenn  hheett
vvoooorrddeeeell  ddaatt  hheett  ggaaaatt  oomm
ppeerrmmaanneenntt  ggeehheeuuggeenn::  ddee
ggeeggeevveennss  vveerrddwwiijjnneenn  nniieett
aallss  ddee  ssttrroooomm  wwoorrddtt  uuiitt--
ggeesscchhaakkeelldd..  EEeenn  ssnneell--
wweerrkkeenndd  ppeerrmmaanneenntt
ggeehheeuuggeenn  oopp  bbaassiiss  vvaann
hheett  rraacceettrraacckkccoonncceepptt
mmooeett  vvoollggeennss  PPaarrkkiinn
bbiinnnneenn  zzeevveenn  jjaaaarr  aallllee
vvoorrmmeenn  vvaann  eelleekkttrroonniisscchhee
ddaattaaooppssllaagg  vveerrvvaannggeenn..
HHeett  zzaall  ddaann  nniieett  llaannggeerr
nnooddiigg  zziijjnn  oomm  bbiinnnneenn  eeeenn
ccoommppuutteerr  ggeebbrruuiikk  ttee
mmaakkeenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee
ooppssllaaggssyysstteemmeenn  vvoooorr  hheett

wweerrkk--  eenn  ppeerrmmaanneenntt  ggeehheeuuggeenn,,  ddeennkktt  hhiijj..
““DDaatt  zzoouu  eeeenn  ggiiggaannttiisscchhee  oommssllaagg  bbee--
tteekkeenneenn..  DDee  mmaarrkktt  vvoooorr  ffllaasshhggeehheeuuggeenn
wwoorrddtt  tteeggeenn  ddiiee  ttiijjdd  ggeesscchhaatt  oopp  vviijjffttiigg
mmiilljjaarrdd  ddoollllaarr..””
PPaarrkkiinn  vvoooorrzziieett  ttwweeee  vvoorrmmeenn  vvaann  rraacceettrraacckk--
ggeehheeuuggeenn::  ““DDee  ttwweeeeddiimmeennssiioonnaallee  vvoorrmm  iiss
rreellaattiieeff  eeeennvvoouuddiigg  ttee  pprroodduucceerreenn  eenn  mmooeett  aall
kkuunnnneenn  ccoonnccuurrrreerreenn  mmeett  ffllaasshhggeehheeuuggeenn,,
mmaaaarr  wwee  wwiilllleenn  eeiiggeennlliijjkk  eeeenn  ggeeoommeettrriiee
ggeebbrruuiikkeenn  wwaaaarrbbiijj  ddee  nnaannooddrraaddeenn  iinn  eeeenn
ssoooorrtt  UU--vvoorrmm  uuiitt  hheett  vvllaakk  vvaann  ddee  cchhiipp  sstteekkeenn,,
wwaaaarrbbiijj  hheett  lleeeess--  eenn  sscchhrriijjffmmeecchhaanniissmmee  zziicchh
bbiijj  ddee  bbaassiiss  vvaann  ddee  UU  oopp  ddee  cchhiipp  bbeevviinnddtt..  ZZoo
ccrreeëëeerr  jjee  eeeenn  ddrriieeddiimmeennssiioonnaallee  ssttrruuccttuuuurr
mmeett  eeeenn  nnoogg  vveeeell  ggrrootteerree  ooppssllaaggccaappaacciitteeiitt..””

Magnetisch racetrackgeheugen: data wordt opgeslagen in de vorm van
domeinen met verschillende magnetisatie (rood en blauw) die middels
een elektronenstroom door een nanodraad worden geduwd en op de chip
(grijs) worden uitgelezen. De verticale configuratie (b) biedt een grotere
opslagcapaciteit in drie dimensies. 

Onderzoek met een groot risico op mis-
lukking, maar met een geweldige impact
als het wél lukt.”

Bij IBM was Parkin één van de pioniers
op het gebied van ‘giant magnetoresis-
tance’, een kwantummechanisch effect
dat wordt toegepast in leeskoppen in
harddisks en waarvoor in 2007 de Nobel-
prijs werd uitgereikt. Parkin en zijn col-
lega’s bij IBM waren de eersten die dit
effect wisten toe te passen in dataopslag-
technologie: met de zogeheten spin-valve
sensor. Tegenwoordig is deze alweer ver-
vangen door een volgende generatie
sensoren op basis van de nog gevoeligere
‘magnetic tunnel junctions’ - ook hierbij
speelde Parkins groep een belangrijke

rol. Momenteel houdt Parkin zich bezig
met diverse projecten, waaronder het
onderzoek naar racetrack-geheugen-
systemen waarop Bastiaan Bergman bij
hem promoveerde (zie kader). 

Als hij volgend jaar terugkomt, hoopt
Parkin een tour door Nederland te kun-
nen maken om alle hoogstaande vader-
landse onderzoeksgroepen op het gebied
van nanotechnologie en spintronics te
kunnen bezoeken (hij noemt er zo vier of
vijf uit zijn hoofd). “Wonderbaarlijk dat
jullie in zo’n klein land zo goed zijn op dit
gebied.” Maar zijn eerste bestemming,
toen hij afgelopen dinsdag, vertrok was
Singapore. Daar is hij namelijk ook 
‘visiting distinguished professor’./.
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All summer long
Adventurous trips to distant countries, short trips at home or
keeping your shoulder to the wheel: we all have our own way to
celebrate the summer. Cursor asked passers-by on campus about
their plans and ultimate summer tips. 

Holiday atmosphere in the neighborhood
It is not really necessary to travel
far if you want to have an enjoyable
summer. In and around Eindhoven
there is enough to be done. Cursor
has made a small selection for you. 

GGeett  aawwaayy  ffrroomm  iitt  aallll  
YYoouu  wwaanntt  aann  aaccttiivvee  ddaayy??  JJuusstt  oouuttssiiddee
EEiinnddhhoovveenn’’ss  cciittyy  cceenntteerr  yyoouu  ffiinndd  tthhee
‘‘GGeennnneeppeerr  PPaarrkkeenn’’..  TThheeyy  aarree  tthhee  ssttaarr--
ttiinngg  ppooiinntt  ooff  nniiccee  wwaallkkiinngg  rroouutteess,,  ssuucchh
aass  ccuullttuurraall--hhiissttoorriiccaall  rroouutteess  tthhaatt  wwiillll
ttaakkee  yyoouu  bbaacckk  tthhrroouugghh  tthhee  aaggeess..  IInn  ‘‘DDee
MMaallppiiee’’,,  aa  nnaattuurree  rreesseerrvvee  nneeaarr  VVaallkkeennss--
wwaaaarrdd,,  yyoouu  ccaann  mmaakkee  ttrriippss  bbyy  ccaannooee,,  bbyy
mmoouunnttaaiinn  bbiikkee  aanndd  oonn  ffoooott..  

GGeennnneeppeerr  PPaarrkkeenn::  AAnnttoooonn  CCoooolleennllaaaann  11,,
EEiinnddhhoovveenn  
DDee  MMaallppiiee::  MMoolleennssttrraaaatt,,  VVaallkkeennsswwaaaarrdd

CCooooll  ddoowwnn  ffoorr  aa  bbiitt  
WWhhaatt  ccoouulldd  bbee  nniicceerr  oonn  aa  hhoott  ssuummmmeerr’’ss
ddaayy  tthhaann  aa  ffrreesshh  ddiivvee  iinnttoo  tthhee  wwaatteerr??
RRiigghhtt  nneexxtt  ttoo  tthhee  TTUU//ee  ggrroouunnddss  lliieess  DDee
IIJJzzeerreenn  MMaann,,  aa  llaakkee  wwiitthh  aa  ssuunnbbaatthhiinngg
aarreeaa..  OOuuttssiiddee  EEiinnddhhoovveenn  yyoouu  wwiillll  ffiinndd
AAqquuaabbeesstt  ((nneeaarr  BBeesstt))  aanndd  tthhee  EE33  bbeeaacchh
iinn  EEeerrsseell..  YYoouu  pprreeffeerr  aa  sswwiimmmmiinngg  ppooooll??
TThheenn  ggoo  ttoo  tthhee  oouuttddoooorr  sswwiimmmmiinngg  cceenntteerr
DDee  TToonnggeellrreeeepp  oorr  tthhee  IIrr..  OOtttteennbbaadd..  

DDee  IIJJzzeerreenn  MMaann::  JJaavvaallaaaann  114499,,
EEiinnddhhoovveenn
AAqquuaabbeesstt::  EEkkkkeerrsswweeiijjeerr  11,,  BBeesstt
EE33--SSttrraanndd::  BBuuiivveennsseeddrreeeeff  1100,,  EEeerrsseell

IIrr..  OOtttteennbbaadd::  VViijjffkkaammppllaaaann  1122,,
EEiinnddhhoovveenn
NNaattiioonnaaaall  ZZwweemmcceennttrruumm  DDee  TToonnggeellrreeeepp::
AAnnttoooonn  CCoooolleennllaaaann  11,,  EEiinnddhhoovveenn  

PPllaazzaa  FFuuttuurraa  BBuuiitteennffiillmm
WWeeaatthheerr  ppeerrmmiittttiinngg,,  tthheeaatteerr  PPllaazzaa
FFuuttuurraa  aatt  LLeeeennddeerrwweegg  hhaannggss  aa  bbiigg  ffiillmm
ssccrreeeenn  oouuttssiiddee  oonn  TTuueessddaayy  aanndd  FFrriiddaayy
nniigghhttss  iinn  JJuullyy  aanndd  AAuugguusstt..  JJuusstt  ddrraaww  uupp
yyoouurr  ffoollddiinngg  cchhaaiirr  aanndd  eennjjooyy  aa  ffrreeee  ffiillmm..
MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn
wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..

BBBBQQ  iinn  tthhee  ppaarrkk
AAss  ssoooonn  aass  tthhee  ssuunn  iiss  iinn  tthhee  sskkyy,,  tthhee
DDuuttcchh  bbrriinngg  oouutt  tthhee  bbaarrbbeeccuuee..  LLiikkeewwiissee
oonn  tthhee  tteerrrraaccee  ooff  ppoopp  ppooddiiuumm  ddee
EEffffeennaaaarr,,  llooccaatteedd  aatt  DDoommmmeellssttrraaaatt..
EEvveerryy  SSuunnddaayy  aafftteerrnnoooonn  ffrroomm  1155..0000
hhoouurrss  yyoouu  ccaann  ttaakkee  iinn  aa  ffoorrkkffuull..  MMoorree
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll..  

KKeennnneeddyymmaarrss
IInn  tthhee  nniigghhtt  ffrroomm  44  ttoo  55  JJuullyy  tthhee  BBrraabbaanntt
vviillllaaggee  ooff  SSoommeerreenn  iiss  wwiiddee  aawwaakkee..  OOvveerr
aa  tthhoouussaanndd  ffaannaattiiccaall  hhiikkeerrss  ccoovveerr  eeiigghhttyy
kkiilloommeetteerrss  wwiitthhiinn  ttwweennttyy  hhoouurrss  dduurriinngg
tthhee  KKeennnneeddyy  mmaarrcchh..  OOff  ccoouurrssee  yyoouurr
cchheeeerrss  aanndd  sshhoouuttss  wwiillll  bbee  mmoorree  tthhaann
wweellccoommee..  BBuutt  iinn  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaarrkkeett
ssttaallllss  aanndd  tthhee  bbaarrss  iitt  iiss  ‘‘ggeezzeelllliigg’’  aabboovvee
aallll..  

KKeennnneeddyymmaarrkktt::  KKaannaaaallssttrraaaatt,,  SSoommeerreenn

EExxttrreemmaa  OOuuttddoooorr
OOnn  JJuullyy  1188  ddaannccee  lloovveerrss  ffrroomm  mmiilleess
aarroouunndd  ggaatthheerr  bbyy  tthhee  wwaatteerrss  ooff
AAqquuaabbeesstt,,  nneeaarr  EEiinnddhhoovveenn..  DDuurriinngg
EExxttrreemmaa  OOuuttddoooorr  tthheeyy  ddaannccee  ttoo  tthhee  bbeesstt
bbeeaattss  ooff  ggrroouuppss  iinncclluuddiinngg  DDaavvee  CCllaarrkkee
eenn  EErriicckk  EE..  MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn
wwwwww..eexxttrreemmaa--oouuttddoooorr..nnll..

BBaavvaarriiaa  PPrroo  ttoouurr
OOnn  JJuullyy  2288  HHeellmmoonndd  iiss  tthhee  sseettttiinngg  ooff  tthhee
BBaavvaarriiaa  PPrrooffrroonnddee..  TThhee  bbeesstt  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  rraacciinngg  ccyycclliissttss  --  llaasstt  yyeeaarr
iinncclluuddiinnggRRoobbbbiiee  MMccEEwweenn  aanndd  CCaarrllooss
SSaassttrree  --  aarree  ccoommiinngg  ttoo  EEiinnddhhoovveenn’’ss
nneeiigghhbboorr  cciittyy  tthhee  ddaayy  aafftteerr  tthhee  TToouurr  ddee
FFrraannccee  ffoorr  aann  hhoonnoorraarryy  rroouunndd..  AAtt  2200..0000
hhoouurrss  ttrriibbuuttee  iiss  ppaaiidd  ttoo  tthhee  TToouurr  ddee
FFrraannccee  ccyycclliissttss  aanndd  tthhee  ttoouurr  ssttaarrttss
ffiifftteeeenn  mmiinnuutteess  llaatteerr..

SSttaarrtt//ffiinniisshh::  DDoorrppssssttrraaaatt,,  HHeellmmoonndd

FFoollkkwwooooddss
UUnniiqquuee  iinn  tthhee  NNeetthheerrllaannddss::  ffoollkk  mmuussiicc
ffoorr  tthhrreeee  ddaayyss  oonn  eenndd..  OOnn  AAuugguusstt  1144,,  1155
aanndd  1166  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ggrroouupp  ooff  ffoollkk
mmuussiicciiaannss  wwiillll  bbee  tthhee  gguueessttss  aatt
FFoollkkwwooooddss,,  aa  ggrraanndd  ffeessttiivvaall  iinn  tthhee
PPhhiilliippss  ddee  JJoonngghh  WWaannddeellppaarrkk  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn
wwwwww..ffoollkkwwooooddss..nnll..

Vlado Menkovski (30) 
PPhhDD  EElleeccttrroo--OOppttiiccaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss
What are your plans this summer?
“I’m from Macedonia and I would like to go
home for two weeks. But only if I can find a
cheap flight.” 
Are you going to do anything nice in the
Netherlands?
“Visit Scheveningen in any case. The weather
needs to be good then, though. That is an
obvious difference with my home country!”
What do your fellow-countrymen do during the summer?
“We don’t travel as much as the Dutch, because we need visas for most
countries, which is rather complicated. But fortunately there is also plenty of
things to do in Macedonia. Lying by the waterside, for example.” 

Elies Koot (22) & Floor Frings (24) 
SSttuuddeennttss  ooff  AArrcchhiitteeccttuurree,,  BBuuiillddiinngg  aanndd  PPllaannnniinngg
What does your summer look like?
Elies: “I’m in the Intro committee so I’m very
busy with preparations. Between whiles I am
going sailing for a week with my boy friend and
to Sardinia for a long weekend with a friend.” 
Floor: “”I shall only be traveling! From Germany
I am flying to Jakarta. All my traveling friends
will gather there. It will be one big party for four
weeks, without any specific plan. After a week
back in the Netherlands I am leaving to see my
father in France. Into the Pyrenees to have some
fun.”
Do you have a golden tip?
Elies: “The Intro of course! And the Sneek week is another genuine must. There is a lot going
on, but you can also have fun just watching the boats. Super cool!” 
Floor adds: “Enjoy small things. There is always enough beauty to be seen if you pay attention.”

Daan Pothoven (23) 
SSttuuddeenntt  ooff  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
What are you doing this summer?
“Drive a car! First to southern
Europe for three weeks with my girl
friend. Then together with a friend I
am going to visit eco-campsites in
the Netherlands in a Chevrolet from
the 1970s. See if we can provoke
anyone with our petrol guzzler.”
Do you have a golden tip?
“Sail your boat through the
Amsterdam or Utrecht canals all
day long. Bringing a bottle of wine, of course. That is really enjoying yourself 
low-cost. And if you don’t own a boat, go boat-hiking!” 

Mi-Sue Akkerman (29) 
PPoolliiccyy  aassssiissttaanntt  IInntteerrnnaattiioonnaalliizzaattiioonn
What will your summer look like?
“Struggle on! I still have a number of important things to do.
Besides, I have no obligations at home, so I can go on holiday
whenever I want. I prefer going when most of the tourists
have gone again.” 
Are you going to do anything fun in the Netherlands?
“Definitely! I’m going to the Parade, which moves from city
to city. I also want to visit some friends in Amsterdam and go
wind surfing in Friesland, for that is where I’m from
originally.” 
Do you have a golden tip?
“The Waddeneilanden! People skip them usually, whereas it is lovely there. Especially Ameland and
Schiermonnikoog I can really recommend.”

Ruben Meeldijk (22) 
SSttuuddeenntt  ooff  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
What will your summer look like?
“I’m staying in the Netherlands, for I have to finish projects.
Maybe I’ll make some day or weekend trips, to campsites and
beach parties. Just relax and preferably not too expensive.” 
What is your tip for the summer?
“Find a place that you don’t know yet and be surprised. If there
is nothing doing, just enjoy nature and the weather. And, very
important this: avoid amusement parks.”

Last Cursor
This is the last Cursor before the summer holidays. In
the Introweek for new students, which starts on Monday
August 17, the editors will compile a special intro
edition every day. The next regular issue of Cursor will
appear on Thursday September 3. Topical news during
the summer months may be found on
www.tue.nl/cursor. 

Letter TU/e about Mexican flu
Now that the Mexican flu (New Influenza A) has been
named a pandemic by the World Health Organization,
there is increasing urgency at TU/e to take measures.
On Friday June 26 the university’s Operational
Managers and heads of Department therefore received a
letter containing the chief information about the
disease. The letter comes from the Working Conditions,
Environmental Protection, Safety and Radiation
Protection service (AMVS) and the Personnel and
Organization Department (DPO). 
The letter says among other things what the symptoms
are and how you may be infected. It also says what to do
if you suspect that you may have been contaminated. In
that case the best option is to stay home and contact
your GP or the local office of the area Health Authority
as soon as possible. The preventive ingestion of virus in-
hibitors is advised against, because there is no perma-
nent effect and there may be side effects as well. No
vaccine is expected until the autumn.
The Education and Student Service Center (STU) will
take care that the letter is also disseminated among
students, and an English-language version will be
available as well. You can also find the letter on the AMVS
site (see http://w3.tue.nl/nl/diensten/daz/amvs/amso/).

The English Page is written by Elke van der Putten, 
Wies van Kats and Ingrid Magilsen. 
They can be reached at engcursor@tue.nl.

Nikolaos Sotiropoulos (25)
PPhhDD  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg
What will your summer look like?
“I’m going to Greece for a month.
Especially to be together with my
family, but maybe I’ll also visit the new
Akropolis museum in Athens.” 
Are you going to do anything nice in the
Netherlands?
“I intend to visit a few summer
festivals. And Scheveningen beach is
also in the planning.” 
What do your fellow-countrymen do
during the summer?
“We just stay in our own country. Good weather and beautiful
beaches, what more do you want?”
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“Ogen openhouden voor wat er om je heen gebeurt” 
De laatste Cursor van het col-
legejaar 2008/2009 - een jaar
met weer veel culturele activi-
teiten. Cursor vroeg enkele
medewerkers en studenten
naar hun persoonlijke hoogte-
punten op cultureel gebied en
naar hun culturele plannen
voor de zomer.

Beeldhouwen,
schilderen, musea

bezoeken, films
kijken. Als
iemand een cul-
tuurliefhebber
pur sang is, is het

Frans Franssen wel, docent
architectonisch ontwerpen bij
Bouwkunde en Industrial
Design. Privé en werk lopen
geregeld door elkaar bij de
docent. Wat hij in zijn vrije tijd
ziet of doet, probeert hij ook in
zijn lessen in te brengen. Zo
wijst hij studenten bijvoorbeeld
op interessante films die hij zelf
heeft gezien. In zijn kunst-
werken speelt hij het liefst met
verschillende dimensies. Vorig
jaar maakte hij een zes meter
hoge sculptuur in de W-hal.
Terugkijkend op een cultureel
jaar springen er voor hem twee
zaken uit. “Het boek  ‘De huid’
van schrijver Curzio Malaparte
maakte veel indruk. De stijl en
cynische humor zijn fantastisch.
Het verhaal speelt zich af in de
omgeving van Napels. Daar
moet in dezelfde tijd ook beeld-
houwer Tajiri hebben rondge-
lopen. Er is nu een expositie met
studentenwerk over hem in
Vertigo.” 
“Bij zijn eigen huis dat Malapar-
te op Capri liet bouwen en dat in
zijn boek een rol speelt, ben ik
zelf nog geweest. Het was alsof
ik daar weer rondliep. Verder
heb ik onlangs een tentoon-
stelling met werken van schilder
Matisse in Stuttgart bekeken.
Ondanks dat ik al heel wat van
hem heb gezien, was deze ten-
toonstelling erg bijzonder. Bijna
zijn hele oeuvre van portretten
hing er.” De zomer brengt
Franssen al schilderend door in
een atelier in Portugal.

Culturele tip voor de zomer: “Voor
degenen die recht naar het zuiden
afzakken: de kerk van Le Corbusier
in Firminy, vlakbij St. Etienne, is
erg spannend en wonderlijk
modern.”

Mike Wilmer is derdejaars
student Electrical Engineering
en naar eigen zeggen ‘in
meerdere opzichten’ bezig met
cultuur. “Ik beoefen de Oosterse
vechtkunst aikido, maak
muziek, ga graag naar concerten
en festivals en ben dit jaar in
China geweest. Onlangs ben ik
nog naar Pinkpop geweest. Dat
was heel gaaf; de sfeer, de
muziek, het gevoel van vrijheid,
lekker buiten zijn... Vooral het
optreden van Madness maakte
indruk. Lekker ouderwetse ska-
muziek, daar ben ik wel lief-
hebber van. Ik ga minder vaak
naar concerten en festivals dan
ik zou willen. Het geld en de tijd
moeten het ook toelaten.” 

Wilmer is altijd volop met
muziek in de weer. “Op het
moment speel ik basgitaar in de
band Stop Contact. Die heb ik
tijdens mijn middelbare
schooltijd opgezet. We spelen
rockmuziek, voornamelijk
covers, maar we hebben ook een
eigen repertoire.”
Ook de studiereis naar China in
februari en maart was een hoog-
tepunt. “Het was echt super. Je

ziet er goed het verschil tussen
het oosten en westen en de
verschuiving naar westerse
gewoonten. Beijing, Sjanghai en

Hongkong zijn erg mooie steden.”
In de zomer gaat Mike ‘vooral
veel muziek maken’. “Een reis
zit er jammer genoeg niet in
vanwege de schulden van de reis
naar Japan van vorige zomer-
vakantie en het afgelopen
bestuursjaar, maar er kan last-
minute altijd nog iets tussen-
komen.”

Culturele tip voor de zomer: “Ik
raad iedereen aan deze zomer eens
te genieten van de eigen cultuur.
Lekker met vrienden op pad, genie-
ten en je ogen openhouden voor wat
er om je heen gebeurt. Verder wil ik
de tip geven eens naar muziek van
de Zweedse band Mando Diao te
luisteren. Die heb ik een paar jaar
geleden gezien op de Zomerpark-
feesten in Venlo en afgelopen keer
op Pinkpop. In het najaar spelen ze
in de Effenaar, maar hun album-

werk is al genoeg om je deze zomer
zoet te houden.”

Simone de Vaan is derdejaars
studente Scheikundige
Technologie. Ze doet al meer
dan vijftien jaar fanatiek aan
jazzballet. “Ik kan mezelf daar
helemaal in kwijt. Het is gewel-
dig om met een groep iets moois
neer te zetten en te laten zien
wat je kunt.” Momenteel danst
Simone bij de Eindhovense
studentendansvereniging
Footloose. “Ik dans nu ongeveer
twee uur in de week. Voordat ik
ging studeren, had ik nog vier
uur per week training en danste
ik daarbij nog eens twee uur. Op
het moment kan ik daar niet
meer zoveel tijd voor vrij-
maken.” Eerder is ze met een
dansgroep nog Limburgs
kampioen geworden. 
Simone bezoekt graag dansvoor-
stellingen en musicals. Dit jaar
ging ze naar Tarzan. “Ze nemen
je helemaal mee in het verhaal
en de hele show eromheen is erg
mooi. Ik zou wel vaker naar een
voorstelling willen gaan, maar
ja, het kost ook wel wat.”
Ze staat op het punt naar
Thailand te vertrekken voor een
maand. “Ik ben niet zo van de
musea, maar ik wil er graag alle
mooie plekjes bezoeken. De
jungle in, een bezoek brengen
aan Bangkok en de lokale be-
volking ontmoeten.”

Culturele tip voor de zomer:
Ehh… Mag ik daar nog even over
nadenken?”

Agenda culturele zomeractiviteiten in Eindhoven 
Even niets te doen? In Eind-
hoven zijn genoeg culturele
activiteiten in de zomer. We
maakten een selectie voor je. 

Juli
55 Via Ventosa. Straatfestival met
muziek, theater, design, kunst,
eten en drinken. Ventoselaan,
14.00-02.00 uur. 
Zie www.tac.nu.
77 Zingen in de zomeravond
Quadrivium. Oefenen voor acti-
viteit 12 juli. De Bunker, vanaf
19.30 uur. 
Zie www.esmgquadrivium.nl. 
1111  Open dag Strijp-S. Ruim
dertig organisaties, initiatieven
en bedrijven op het terrein van
Strijp-S zetten hun deuren
open. Van 14.00 tot 22.00 uur.
Zie www.strijp-s.nl. 
1111--1122 International Gipsy
Festival met Gipsy roadshow.
Minikaravaan van festival doet
Wilhelminaplein in Eindhoven
aan. Zie www.gipsyfestival.nl en

www.cafewilhelmina.nl. 
1122 Zingen in de zomer outdoor
Quadrivium. Leden van de
studentenmuziekvereniging
zingen op straat. Vanaf 12.00
uur, Eindhoven. 
Zie www.esmgquadrivium.nl. 
1122 Sneakerz Eindhoven. 
Dance-evenement dat door het
land trekt. Stadhuisplein, 13.00
tot 23.00 uur. 
Zie www.sneakerz.nl.
1188 Extrema Outdoor. Veertiende
editie van groot dance-festival
op Aquabest in Best. Zie
www.extrema-
outdoor.nl. 

1199 Dommel picknick.
Familiepicknick met culturele
activiteiten en sport en spel.
Park van Meursstraat - J. van
Maerlantlaan, achter het Van
Maerlant College. Van 12.30 tot
18.30 uur. 
Zie www.kleurrijkestad.nl. 
2266 Bluesplein 2009. Binnen- 
en buitenevenement met zes
bluesbands. Café Wilhelmina,
vanaf 15.00 uur. 
Zie www.cafewilhelmina.nl. 

Augustus
1144--1166 Folkwoods. Driedaags
festival met nationale en inter-
nationale optredens. Philips de
Jong wandelpark. 
Zie www.folkwoods.nl. 
1155 E-troit festival. Electronic
Music Festival, eerste editie van
festival met elektronische dans-
muziek. Stadhuisplein,
Eindhoven. 
Zie www.dommelvallei.nl. 
1166 Dancetour. Dance-evene-

ment op het Lichtplein, met
onder anderen dj’s Erick E en
Ferry Corsten. Van 13.00 tot
22.00 uur. 
Zie www.dancetour.nl. 
3300 Eindhovens muziekfestival.
Is bedoeld voor het hele
gezin. Met
optredens van
onder
anderen
Jacques
Herb, Rob van
Daal, Django
Wagner, Grad
Damen en Steff
Ekkel. Franz
Leharplein, van
12.00 tot 21.15 uur.
Zie www.eindhovens
muziekfestival.nl. 

Kerk van Le Corbusier in Firminy.

De band Stop Contact. 

Scène uit de musical Tarzan
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Eerste NSK kickboksen in Eindhoven
Voor het eerst is een
officieel NSK kickboksen
gehouden en het Studen-
tensportcentrum had de
primeur. Johan Aders,
assistent-instructeur en
voorzitter van de Eind-
hovense studentenkick-
boksvereniging Impact,
nam het initiatief voor
het toernooi op zaterdag
27 juni. Hij hield er zelf
een lichte hersenschud-
ding aan over.

“Eerder zijn er wel studen-
tenkampioenschappen
gehouden, maar dit was

het eerste officiële NSK”,
vertelt Aders. Het evene-
ment trok twintig kick-
boksende studenten, van
wie zeven van Impact zelf.
De deelnemers kwamen
volgens Aders vooral uit
Amsterdam, Rotterdam en
Eindhoven. Op het toer-
nooi speelde iedere deel-
nemer een wedstrijd en
zodoende kwamen er tien
winnaars uit. Drie van hen
zijn student in Eindhoven. 
Aders bestempelt zijn
lichte hersenschudding als
‘een uitzondering’ bij het
kickboksen. “Meestal geldt:

hoe meer ervaring, des te
minder klappen je krijgt. Ik
had deze stoot wel zien
aankomen, maar hij raakte
me gewoon heel goed.”

Volgens Aders wordt kick-
boksen steeds populairder.
“Onze verenigingsleden
nemen ook elk jaar wat toe.
We hebben nu zo’n vijftig
leden. Met dit NSK hopen
we ook de kickbokswereld
wakker te schudden. Het
zou fijn zijn als dit elk jaar
wordt gehouden. Waar-
schijnlijk gaat dat ook
gebeuren.”/.

Anders dan bovenstaan-
de kop doet vermoeden,
gaat het hier niet per
definitie om één of
andere seksuele uitspat-
ting van studenten. De
Eindhovense studenten-
tennisvereniging Fellen-
oord heeft haar open
toernooi gebombardeerd
tot Fellenoord Open
‘Campinglife: Een slip-
pertje onder de douche’.
Het toernooi wordt van 
4 tot en met 12 juli
gehouden op de elf
tennisvelden van het
Studentensportcentrum.

Volgens Rens Dietz, voor-
zitter van de toernooicom-
missie, verwijst het thema
met een knipoog naar de
camping. “We spelen

onder meer beachtennis,
dus dat past wel bij het idee
van een camping.”De orga-
nisatie verwacht dit jaar
meer dan vierhonderd
deelnemers uit het hele
land. “Vorig jaar hadden
we een record met 335 deel-
nemers, nu hebben we dat
record alweer verbroken”,
vertelt Dietz. Zo’n honderd
deelnemers zijn lid van een
andere studententennis-
vereniging in Nederland,
zo’n tweehonderd tennis-
sers komen van een bur-
gervereniging, Fellenoord
is zelf vertegenwoordigd
met honderdvijftig leden. 
Het draait tijdens het
toernooi niet alleen om de
tennissport. De deelnemers
gaan ook nog bier- en whis-
kyproeven, er komt een

kroe-
gen-
tocht,
er
wordt
een
pub-
quiz ge-
houden
en is er een wedstrijdje
knotsbal. Vrijdagavond 10
juli wordt van de deel-
nemers verwacht dat ze
verkleed komen bij het
themafeest. Verder zamelt
de organisatie gedurende
de week geld in voor straat-
kinderen in Rio de Janeiro. 
Vanavond, donderdag 2
juli, is er een Pre-OT-party
in Café ’t Lempke. /.
Meer info en inschrijven op
opentoernooi.fellenoord.nl.

Uitstel van executie voor Stack

Het bleek geen slecht
idee van de organisatie
om vrijdag 26 juni cock-
tails te serveren bij de
feesten Miami Nice en
het Natentamenfeest.
Binnen een paar uur had-
den dorstige studenten
zo’n vijfhonderd cocktails
in hun keelgat laten
lopen, vertelt de organi-
satie. Meer had ook wel
gekund, ware het niet dat
de ijsklontjes inmiddels
gesmolten waren. 

Drie studentenverenigin-
gen hielden vrijdag een
feest om het academisch
jaar mee af te sluiten.
Studentenroeivereniging

Thêta, studentenhockey-
vereniging Don Quishoot
en het Eindhovens Studen-
ten Corps (ESC) tekenden
gezamenlijk voor de orga-
nisatie van een groot feest
voor ‘heel studerend Eind-
hoven’ ter afsluiting van
het jaar en als voorproefje
op de vakantie. Overdag
verkeerde iedereen in
tropische sferen bij de
loods van Thêta aan de
Kanaaldijk. Met zevenen-
twintig graden bleek het
ook nog eens warm genoeg
om het water in te duiken. 
Niemand hoefde zich te
vervelen, met onder meer
een surfsimulator, een
drijvende trampoline in

het Kanaal, een cocktailbar
met professionele shaker
en een zwembad. De
meeste bezoekers hadden
zich goed aan het tropische
thema gehouden door de
nog enigszins bleke lijven
in zwemkleding te steken. 
Bij slecht weer had de orga-
nisatie al een oplossing
voor handen. Jorrit Bohyn,
mede-voorzitter van de
Miami Nice-commissie:
“Bij regen konden we
terecht in tenten. Dan
zouden we gewoon een tro-
pische tentenparty hebben
gehouden.” ’s Avonds werd
er na een barbecue nog
gefeest bij het ESC in de
Bunker./.

Tropisch feestje 

met veel cocktails
Het water bleek vrijdag warm genoeg om in te zwemmen. Foto’s: Bart van Overbeeke

DDee  bbeellaannggsstteelllliinngg  vviieell  eeeenn  bbeeeettjjee  tteeggeenn,,  mmaaaarr
ddee  bbeewwoonnddeerraaaarrss  vvaann  NNiicckk  eenn  SSiimmoonn  zzaall  hheett
eeeenn  zzoorrgg  ggeewweeeesstt  zziijjnn..  OOpp  ddoonnddeerrddaagg  2255  jjuunnii
wweerrdd  oopp  hheett  SSttaaddhhuuiisspplleeiinn  ddee  eeeerrssttee  SSuummmmeerr
NNiigghhtt  LLiivvee  ggeehhoouuddeenn::  eeeenn  mmuuzziieekkffeessttiivvaall  ddaatt
ssttuuddeenntteenn  ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  bboooodd  oomm  --nnaa  ddee
aaffsslluuiittiinngg  vvaann  hheett  aaccaaddeemmiisscchh  jjaaaarr--  eeeenn
aavvoonnddjjee  hheelleemmaaaall  llooss  ttee  ggaaaann  oopp  ddee  mmuuzziieekk
vvaann  NNiicckk  eenn  SSiimmoonn,,  ddee  HHeerrmmeess  HHoouussee  BBaanndd,,
ddjj--aacctt  TThhee  DDeeeejjeeeess  eenn  LLiijjnn  77..  
OOnnddaannkkss  hheett  pprraacchhttiiggee  wweeeerr  bblleeeeff  hheett  pplleeiinn
vvoooorr  hheett  ggrroooottssttee  ddeeeell  lleeeegg..  DDaatt  wweeeerrhhiieelldd  ddee
vvrroouuwweelliijjkkee  ffaannss  vvaann  NNiicckk  &&  SSiimmoonn  eerr  eecchhtteerr
nniieett  vvaann  oomm  zziicchh  rriijjeennddiikk  eenn  ssmmaacchhtteenndd  vvllaakk
vvoooorr  hheett  ppooddiiuumm  ttee  ppoosstteerreenn,,  aalldduuss  MMaauurriiccee
SSmmeeddttss,,  ppeennnniinnggmmeeeesstteerr  vvaann  ssttuuddiieevveerreennii--

ggiinngg  IInndduussttrriiaa,,  ddiiee  iinn  ddee  bbeeggiinnffaassee  hheeeefftt
mmeeeeggeeddaacchhtt  oovveerr  hheett  ffeessttiivvaall..  ““IIkk  bbeenn  ggeeeenn
ffaann  vvaann  NNiicckk  eenn  SSiimmoonn,,  mmaaaarr  vvoonndd  hheett  eeeenn
bbiijjzzoonnddeerree  ggeewwaaaarrwwoorrddiinngg  aall  ddiiee  vvrroouuwweenn
vvoooorr  hheett  ppooddiiuumm  ttee  zziieenn..””  
VVoollggeennss  mmeeddeeoorrggaanniissaattoorr  BBaarrtt  ZZoooonnttjjeess  vvaann
CCaafféé  SSppiijjkkeerr  zziijjnn  zzee  eerr  oonnvvoollddooeennddee  iinn
ggeessllaaaaggdd  ddee  bbeeooooggddee  ddooeellggrrooeepp  --ssttuuddeenntteenn--
aaaann  ttee  ttrreekkkkeenn..  ““WWee  hheebbbbeenn  11220000  kkaaaarrtteenn
vveerrkkoocchhtt,,  tteerrwwiijjll  wwee  ggeemmiikktt  hhaaddddeenn  oopp  zzeekkeerr
22550000..  EEnn  hheett  ppuubblliieekk  bbeessttoonndd  nnaauuwweelliijjkkss  uuiitt
ssttuuddeenntteenn,,  mmaaaarr  vvoooorrnnaammeelliijjkk  uuiitt  ffaannss  vvaann
NNiicckk  eenn  SSiimmoonn..  VVoollggeenndd  jjaaaarr  wwiilllleenn  wwee  ddee
ssttuuddeenntteenn  eerr  bbeetteerr  bbiijj  bbeettrreekkkkeenn..  MMiisssscchhiieenn
mmooeetteenn  wwee  ddaann  ooookk  ddee  pprrooggrraammmmeerriinngg  aaaann--
ppaasssseenn  oomm  hheett  ssttuuddeennttiikkoozzeerr  ttee  mmaakkeenn..””

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Zwijmelen bij Nick en Simon

Slippertje onder de douche

Oktober is de nieuwe
deadline die Stack zich-
zelf heeft gesteld om een
nieuw bestuur te vinden.
De studentencomputer-
vereniging hing ophef-
fing boven het hoofd,
maar tijdens de hiervoor
geplande opheffings-ALV
op 18 juni stond toch
weer een commissie op
die verder gaat zoeken
naar nieuwe bestuurders.

Half mei leek het, zo bleek
uit gesprekken met
bestuurders, slechts een
kwestie van tijd totdat stu-
dentenstad Eindhoven een
vereniging minder kende.
Volgens penningmeester
Bram Geron is er nu een
commissie opgestaan die
gericht gaat zoeken naar
een nieuw bestuur. Ook
ligt er een harde deadline,
in oktober dit jaar. “Dan

wordt er weer vergaderd en
wisselen we van bestuur.” 
Geron gaf in mei aan zijn
bestuurspost te willen
laten voor wat het is, na
ongeveer een jaar in het
bestuur gezeten te hebben.
Ook bestuurslid David van
Deijk gaf aan het veld te
willen ruimen. Maar op-
volgers werden er niet
gevonden - en dat was wel
de instelling waarmee de
heren dit collegejaar be-
gonnen. Met de nieuwe
commissie, die specifiek
het doel heeft een nieuw
enthousiast bestuur te
vinden, is er dus uitstel van
executie. 

Maar wat is het verschil
tussen het bestuur dat naar
opvolging zocht en deze
nieuwe commissie? “Het
huidige bestuur kan dan
nog de normale bestuurs-

taken blijven doen. De
nieuwe commissie is
alleen bezig met het
zoeken naar een nieuw
bestuur. En zij zijn daar
ook heel gedreven in
natuurlijk.”
Ook de opkomst op de
ledenvergadering viel
Geron niet tegen. “Ik had
minder mensen verwacht.
Ik schat dat er sowieso
meer dan twintig leden
aanwezig waren. En dan
blijkt toch dat wanneer het
echt menens is, er mensen
opstaan. Dat hebben we al
eerder gezien.” 
Het voortbestaan van Stack
is van belang voor on-
geveer zestig studenten-
clubs die hun website laten
hosten door de computer-
vereniging. Die hoeven
zich dus voorlopig nog
geen zorgen te maken.
(bron: shift040.nl)./.
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EErrggeerrnniisssseenn

NNeett  aallss  iieeddeerreeeenn  hheebb  iikk
bbeeppaaaallddee  eerrggeerrnniisssseenn::  hheett
ppaakkjjee  kkaaaass  ddaatt  iikk  nniieett
ooppeennkkrriijjgg,,  BBiirrkkeennssttoocckkss,,
bbuummppeerrkklleevveerrss  eenn  rreeccllaa--
mmeess  vvoooorr  lleenniinnggeenn..  EEnn  ddaann
hheebb  jjee  nnoogg  vvaann  ddiiee
wwoooorrddeenn::  ddyynnaammiisscchh,,
ttaasskkffoorrccee,,  kklliimmaaaattnneeuuttrraaaall
ooff  ddaarrmmfflloorraa..  HHeett  zzaall  nniieett
aaaann  mmiijj  lliiggggeenn,,  iieeddeerreeeenn
hheeeefftt  vvaasstt  wweell  eeeenn  rriijjttjjee
bbiijjzzoonnddeerree  eerrggeerrnniisssseenn,,
mmaaaarr  ddee  llaaaattssttee  ttiijjdd  hheebb  iikk
eeeenn  wweell  hheeeell  iirrrraattiioonneellee
oonnttwwiikkkkeelldd::  rroocckkmmuuzziieekk..
OOpp  ddee  eeeenn  ooff  ddee  aannddeerree
mmaanniieerr  kkaann  iikk  nniieett  mmeeeerr
lluuiisstteerreenn  nnaaaarr  ddiiee  ssaaaaiiee
ddoooorrssnneeee  bbaannddjjeess  ooff  ddiiee
sscchhrreeeeuuwweerriiggee,,  aalllleess  oovveerr--
sstteemmmmeennddee  hhaarrddrroocckk..  MMeenn
zzeeggtt  wweell  eeeennss  ddaatt  hhoouussee
ssaaaaii  eenn  eeeennttoonniigg  iiss,,  mmaaaarr
aallss  iikk  nnaaaarr  rroocckk  lluuiisstteerr,,  iiss
ooookk  hheett  eenniiggee  wwaatt  iikk  hhoooorr
ssnnooeeiihhaarrddee  ggiittaarreenn  eenn
ggeerraamm  oopp  eeeenn  ddrruummsstteell..
WWaaaarr  zziitt  ddaaaarr  ddee  aaffwwiiss--
sseelliinngg??  

DDee  llaaaattssttee  ppaaaarr  jjaaaarr  lliijjkktt
rroocckk  aaaann  ddee  uunnii  ppooppuullaaiirr--
ddeerr  ttee  wwoorrddeenn,,  zzeekkeerr  bbiijj
ssoommmmiiggee  ssttuuddiieess..  JJaarreenn
ggeelleeddeenn  hhaadd  jjee  wweell  wwaatt
LLiimmbbuurrggeerrss  ddiiee  nnaaaarr  ccaarrnnaa--
vvaallssmmuuzziieekk  lluuiisstteerrddeenn,,
mmaaaarr  hhaadd  iikk  ddee  iinnddrruukk  ddaatt
ddee  mmeeeesstteenn  nniieett  eecchhtt  vvaann
ddiiee  rroocckkeerrss  wwaarreenn,,  jjuuiisstt
hheett  tteeggeennoovveerrggeesstteellddee..
TTeeggeennwwoooorrddiigg  eecchhtteerr  iiss  ddee
‘‘ddeeaadd  ssllaayyeerr  TT--sshhiirrtt
ddrraaggeerrss  ddiicchhtthheeiidd’’  eennoorrmm
ggeeggrrooeeiidd..  OOpp  ffeeeessttjjeess
ssttaaaann  tteeggeennwwoooorrddiigg  vvaaaakk
bbaannddjjeess  eenn  vvlliieeggeenn  ddee
llaannggee  hhaarreenn  jjee  vvaann  aallllee
kkaanntteenn  iinn  jjee  ggeezziicchhtt..  ZZeellffss
iinn  ddee  kkrrooeeggeenn  oopp  ddee
ccaammppuuss  vveerrhhiippppiieett  ddee
mmuuzziieekk..  WWaatt  iiss  eerr  mmiiss  mmeett
eeeenn  ggooeeiiee  ddjj  eenn  eeeenn  bbeeeettjjee
ddaannccee??  AAllss  jjee  rroocckk  wwiilltt
hhoorreenn,,  ggaa  jjee  nnaaaarr  eeeenn
ccoonncceerrtt::  oopp  eeeenn  ffeeeesstt
hhoorreenn  ggeewwoooonn  lleekkkkeerree
bbeeaattss!!

DDee  eenniiggee  pplleekk  wwaaaarr  iikk  nnoogg
wweell  eeeennss  hhaarrddee  ggiittaaaarr--
mmuuzziieekk  kkoonn  wwaaaarrddeerreenn,,
wwaass  iinn  ddee  aauuttoo::  rriijjddtt  zzoo
lleekkkkeerr  ddoooorr..  MMaaaarr  oopp  ddee
éééénn  ooff  ddee  aannddeerree  mmaanniieerr  ggaa
iikk  eerr  zzóó  hhaarrdd  vvaann  rriijjddeenn,,
ddaatt  iikk  iinn  rriijjbbeewwiijjsskkwwiijjtt--
rraakkeennddee  ssnneellhheeiiddrreeggiioo’’ss
kkwwaamm..  DDuuss  nnuu  kkaann  iikk  hheett
eeiiggeennlliijjkk  nnooooiitt  mmeeeerr
wwaaaarrddeerreenn::  vvoooorr  mmiijj  ggeeeenn
rroocckkmmuuzziieekk  mmeeeerr!!

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  iiss
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Jelte Hofstra (tweedejaars Technische Innovatiewetenschappen) en Rob Ritzen
(zesdejaars Technische Wiskunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer
en geven commentaar. 

SStteevveenn  DDaasssseenn  iiss  2211  jjaaaarr  eenn
kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt
KKnneeggsseell,,  eeeenn  ddoorrppjjee  nniieett  aall
ttee  vveerr  vvaann  EEiinnddhhoovveenn..  HHiijj  iiss
vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..
SStteevveenn  iiss  lliidd  vvaann  IInntteerraaccttiiee,,
ddee  ssttuuddiieevveerreennggiinngg  vvaann
IIEEMM  ((IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg
aanndd  MMaannaaggeemmeenntt)),,  mmaaaarr
nniieett  hheeeell  aaccttiieeff..  ZZiijjnn
hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  vvooeettbbaalllleenn,,
tteennnniisssseenn  eenn  ggiittaaaarr  ssppeelleenn..
AAllss  bbiijjbbaaaannttjjee  wweerrkktt  hhiijj  aallss
PPiieetteerr  PPoosstt  bbiijj  TTNNTT..  HHiijj
mmooeett  aallttiijjdd  eeeenn  zzaakk  cchhiippss  iinn
hhuuiiss  hheebbbbeenn  oomm  lleekkkkeerr  ttee
kkuunnnneenn  ssnnaaaaiieenn..  WWaatt  hhiijj
vveerrddeerr  aallttiijjdd  bbiijj  zziicchh  wwiill
hheebbbbeenn,,  zziijjnn  zz’’nn  sstteekkeenn,,
mmaaaarr  ddiiee  llaaaatt  hhiijj  nnooggaall
eeeennss  ggeerreeggeelldd  vvaalllleenn..

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

DDeezzee  ssttuuddeenntt  hhoouuddtt  oovveerrdduuii--
ddeelliijjkk  vvaann  mmuuzziieekk  eenn  rreeiizzeenn,,
zzeeggtt  JJeellttee,,  aaaann  ddee  BBeeaattlleess--
ppoosstteerr  eenn  ppllaatteennssppeelleerr  ttee
zziieenn..  DDiitt  iiss  eeeenn  oollddsskkooooll
ttyyppee,,  hhoouuddtt  vvaann  rroocckk,,
BBeeaattlleess,,  JJiimmii  HHeennddrriixx,,  BBoobb
DDyyllaann  eenn  iiss  ddaaaarrnnaaaasstt  zzeellff
eeeenn  ffeerrvveenntt  ggiittaaaarrssppeelleerr..  ZZiijjnn
kklleeddiinnggssttiijjll  hheeeefftt  hhiijj  eecchhtteerr
nniieett  oopp  zziijjnn  mmuuzziieekkssmmaaaakk
aaaannggeeppaasstt,,  eerr  hhaannggtt  nnaammee--
lliijjkk  eeeenn  ppaakk  aaaann  ddee  kkaasstt  eenn
ccoommffoorrttaabbeellee  kklleeddiinngg  oovveerr  ddee
ssttooeelleenn..  DDee  kkaammeerr  iiss  eeeenn  rroott--
zzooooii..  VVeerrddeerr  ssttaaaann  eerr  AAxxee--
ddeeooddoorraanntt  eenn  eeeenn  ggeeuurrttjjee  vvaann
HHuuggoo  BBoossss,,  dduuss  JJeellttee  iiss  eerrvvaann
oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  hhiieerr  eeeenn  mmaann
wwoooonntt..  NNaaaasstt  hheett  ggiittaaaarr--
ssppeelleenn  wweerrkktt  hhiijj  ooookk  hhaarrdd

aaaann  zziijjnn  ssttuuddiiee,,  ggeettuuiiggee  ddee
aaaanntteekkeenniinnggeenn  ddiiee  hhiijj  oopp  zziijjnn
bbuurreeaauu  hheeeefftt  lliiggggeenn..  JJeellttee
ddeennkktt  ddaatt  zziijjnn  ffaavvoorriieettee
vvaakkaannttiieebbeesstteemmmmiinngg  SSppaannjjee
iiss,,  vvaannwweeggee  ddee  vvllaagg  aaaann  ddee
mmuuuurr..  HHiijj  ddeennkktt  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
ddooeett;;  eerr  zziijjnn  nnaammeelliijjkk  ggeeeenn
ssttuuddiieebbooeekkeenn  aaaannwweezziigg..  DDee
llaappttoopp  dduuiiddtt  oopp  eeeenn  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  JJeellttee  ggeelloooofftt
nniieett  ddaatt  ddeezzee  jjoonnggeenn  aall  llaanngg
oopp  kkaammeerrss  zziitt,,  wwaanntt  eerr  ssttaaaann
nniieett  vveeeell  ggllaazzeenn  iinn  ddee  kkaasstt..
HHeett  iiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ggeeeenn
LLiimmbbuurrggeerr,,  wwaanntt  JJeellttee  ddeennkktt
ddaatt  hheett  HHeeiinneekkeenn--ggllaazzeenn
zziijjnn..  DDeezzee  jjoonnggeenn  hheeeefftt  aallttiijjdd
eeeenn  ppoorrttaabbllee  ppllaatteennssppeelleerr  bbiijj
zziicchh..  EEnn  hhiijj  hheeeefftt  aallttiijjdd  eeeenn

ppaakk  kkooffffiiee  iinn  ddee  kkaasstt  ssttaaaann
oomm  wwaakkkkeerr  ttee  bblliijjvveenn  ttiijjddeennss
hheett  wweerrkkeenn  aaaann  zziijjnn  pprroojjeecctteenn..
HHeett  eeeerrssttee  wwaatt  RRoobb  ooppvvaalltt,,
zziijjnn  ddee  ssuuppeerrmmooooiiee  ppoosstteerr
vvaann  ddee  BBeeaattlleess  eenn  ddee  ggllooeeii--
llaammpp  aaaann  hheett  ppllaaffoonndd..  DDeezzee
kkaammeerr  iiss  vvaasstt  eenn  zzeekkeerr  vvaann
eeeenn  mmaann..  HHeett  zziieett  eerr  vveerrddeerr
oonnggeeoorrddeenndd  uuiitt  eenn  eerr  hhaannggeenn
eeeenn  ccoollbbeerrttjjaassjjee  eenn  ttwweeee
oovveerrhheemmddeenn  aaaann  ddee  kkaasstt..  HHeett
eenniiggee  ggeekkkkee  iiss  ddaatt  eerr  eeeenn
lleevveennddee  ppllaanntt  iinn  ddee  kkaammeerr
ssttaaaatt;;  wweellkkee  mmaann  hheeeefftt  ddaatt
tteeggeennwwoooorrddiigg  nnoogg!!  WWeellkkee
ssttuuddiiee  ddeezzee  ppeerrssoooonn  ddooeett,,
wweeeett  RRoobb  nniieett,,  mmaaaarr  hhiijj  ddooeett
eeeenn  ggookk::  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  AAaann  ddee  llaappttoopp
iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  hhiijj  vviieerrddeejjaaaarrss

ssttuuddeenntt  iiss..  ZZiijjnn  ppaassssiiee  iiss
uuiitteerraaaarrdd  mmuuzziieekk,,  ggeezziieenn  ddee
eelleekkttrriisscchhee  ggiittaaaarr  eenn  ddee
eellppeeeess  oopp  ttaaffeell..  RRoobb  vviinnddtt  hheett
lleeuukk  oomm  ttee  zziieenn  ddaatt  eerr  nnoogg
ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  ddiiee  eeeenn  oouuddeerr--
wweettssee  ppllaatteennssppeelleerr  oopp  hhuunn
kkaammeerr  hheebbbbeenn  ((zzoouu  hhiijj
ssttiieekkeemm  zzeellff  ooookk  wweell  wwiilllleenn))..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  ddaann
ooookk  eeeenn  mmpp33--ssppeelleerr,,  zzooddaatt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  aallttiijjdd  eenn  oovveerraall
nnaaaarr  ggooeeddee  mmuuzziieekk  kkaann  lluuiiss--
tteerreenn..  OOpp  vveerrsscchhiilllleennddee
ppllaaaattsseenn  iinn  ddee  kkaammeerr  ssttaaaann
mmookkkkeenn;;  ddeezzee  mmaann  iiss  dduuss  eeeenn
eecchhttee  kkooffffiieeddrriinnkkeerr  eenn  zzaall
aallttiijjdd  kkooffffiiee  iinn  hhuuiiss  mmooeetteenn
hheebbbbeenn..

Cursor zoekt studenten op buitenlandstage
Zit jij na augustus in het buitenland en vind je het leuk
iets over je ervaringen te vertellen? Laat dit ons dan weten
via cursor@tue.nl.We plaatsen jouw verhaal met je foto
dan in de rubriek ‘En hoe is het in…?’. 
We sturen je de specificaties nog door, maar over het 
algemeen geldt dat het artikel ongeveer 350 woorden mag
zijn en dat we graag een foto van je stageplek plaatsen. Ga
je zelf niet, maar ken je wel iemand die vertrekt, dan
horen we dat natuurlijk ook graag. 

Ontbijtje voor het goede doel
ZZeevveenn  lleeddeenn  vvaann  ddaammeess--
ddiissppuuuutt  CCuurriieeuuss  vvaann  ssttuu--
ddiieevveerreenniiggiinngg  JJ..DD..  vvaann  ddeerr
WWaaaallss  ((TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee))  ttrraakk--
tteeeerrddeenn  lleeddeenn  vvaann
ddiissppuuuutt  EEDDDDYY  vvoorriiggee
wweeeekk  vvrriijjddaagg  oopp  eeeenn  uuiitt--
ggeebbrreeiidd  oonnttbbiijjtt..  NNiieett
ggeehheeeell  vvrriijjwwiilllliigg  oovvee--
rriiggeennss::  ddee  ssttuuddeenntteenn
hhaaddddeenn  hheett  oonnttbbiijjtt
‘‘ggeekkoocchhtt’’  oopp  ddee  vveeiilliinngg
vvaann  CCuurriieeuuss..  HHeett  ddaammeess--
ddiissppuuuutt  hhaaaallddee  mmeett  ddee
vveeiilliinngg  eenn  eeeenn  ffeeeesstt  oopp  1188
mmeeii  iinn  ttoottaaaall  11113366  eeuurroo
oopp..  HHeett  ggeelldd  iiss  ddeezzee  wweeeekk
oovveerrggeemmaaaakktt  nnaaaarr  oonntt--
wwiikkkkeelliinnggsshhuullppoorrggaa--
nniissaattiiee  PPllaann  NNeeddeerrllaanndd..

AAaannvvaannkkeelliijjkk  wwaass  hheett
ppllaann  oomm  ddee  ssttuuddeenntteenn
oonnttbbiijjtt  oopp  bbeedd  ttee
bbrreennggeenn..  MMaaaarr  ddaatt  bblleeeekk
uuiitteeiinnddeelliijjkk  ttoocchh  nniieett  zzoo
pprraakkttiisscchh,,  vveerrtteelltt
CCuurriieeuuss--lliidd  AAnnnneekkee
KKrruuyyeenn..  ““DDaatt  wwaass  ttoocchh
wwaatt  llaassttiigg  mmeett  aall  ddiiee
ssppuulllleenn..  DDee  jjoonnggeenn  ddiiee  iinn
ddaatt  hhuuiiss  wwoooonnddee,,  vvoonndd
hheett  ooookk  nniieett  zzoo  hhaannddiigg..””
MMeett  ccrrooiissssaannttss,,  vveerrss--
ggeeppeerrssttee  jjuuss  dd’’oorraannggee  eenn
ffiilleett  aamméérriiccaaiinn  kkwwaammeenn  ddee
EEDDDDYY--lleeddeenn  nniieettss  tteekkoorrtt..
WWaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntteenn  eeeerrddeerr
hhaaddddeenn  ggeebbooddeenn  vvoooorr  hheett
oonnttbbiijjtt,,  kkaann  AAnnnneekkee  zziicchh  nniieett
mmeeeerr  pprreecciieess  hheerriinnnneerreenn..  ““IIkk
wweeeett  wweell  ddaatt  eeeenn  ddaattee  mmeett
eeeenn  CCuurriieeuuss--lliidd  ggooeedd  wwaass

vvoooorr  zzeessttiigg  eeuurroo..””  BBiijj  ddee
vveeiilliinngg  kkoonn  ooookk  nnoogg  wwoorrddeenn
ggeebbooddeenn  oopp  hheett  ppooeettsseenn  vvaann
jjee  kkaammeerr,,  oopp  zzwweemmmmeenn  mmeett
CCuurriieeuuss--lleeddeenn  eenn  oopp  eeeenn
zzeellffggeekkooookkttee  mmaaaallttiijjdd..  HHeett
ddaammeessddiissppuuuutt  hhaadd  ddee  aaccttiiee
oopp  ttoouuww  ggeezzeett  oomm  ggeelldd  iinn  ttee

zzaammeelleenn  vvoooorr    hheett  pprroojjeecctt
‘‘BBeeccaauussee  II  aamm  aa  ggiirrll’’  vvaann
PPllaann  NNeeddeerrllaanndd,,  wwaaaarrmmeeee
vvrroouuwweenn  eenn  mmeeiissjjeess  iinn  oonntt--
wwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn  wwoorrddeenn
ggeehhoollppeenn..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  

Nog een introfeest erbij 
Het grote introfeest-
gewoel begint dit jaar
twee dagen eerder dan
voorgaande jaren. Zeven
studieverenigingen en
het Eindhovens Studen-
ten Corps hebben de
handen ineengeslagen
voor het Pre Intro Feest
op zaterdag 15 augustus.
Speciaal voor de intro-
papa’s en -mama’s, maar
eigenlijk voor iedereen
die aan vijf dagen Intro
niet genoeg feest heeft.

Op de genoemde zaterdag
houdt de Centrale Intro
Commissie de zogeheten
‘Papa- en Mamadag’ voor
alle introbegeleiders, zo’n
tweehonderd in totaal. Het
Pre Intro Feest vormt de
afsluiting van deze dag.
“Op deze avond kunnen de
intropapa’s en -mama’s de
sfeer van de Intro proeven
zonder dat ze zich zorgen
hoeven te maken over de
introkids”, vertelt  ESC-
president Geert Damman.
“En het is natuurlijk voor al
diegenen die van mening

zijn dat vijf dagen Intro
toch wel aan de krappe
kant is.” 
Het ESC organiseert het
feest in samenwerking met
studieverenigingen Indus-
tria, Intermate, Japie, Pro-
tagoras, Simon Stevin, Van
der Waals en Lucid. De
avond is bedoeld voor alle
studenten van Eindhoven
en start om negen uur bij
het ESC in de Bunker. De
entree is gratis. De aan-
kleding is dan al helemaal
voorbereid voor de Intro,
verwacht dus ‘de echte
introsfeer’. 
Een feest voor de intro-
begeleiders, net voor de
start van de Intro. Ver-
schijnen die dan nog wel
helder aan de start?
Damman vertrouwt op het
recuperatievermogen van
de begeleiders: “Gezien de
hele zondag die ze de dag
erna hebben om bij te
komen, kunnen ze zich
weer goed opladen voor
een hele week Intro.” De
Intro start op 17 augustus.
(bron: shift040.nl)/.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Regelmatige (min of meer kritische en
op een vaste plaats verschijnende)
bijdrage aan een krant of een weekblad,
meestal ondertekend, en een specifiek
domein van het maatschappelijk leven
becommentariërend of afwisselend de
meest gevarieerde onderwerpen behan-
delend.’
Dit is Van Dale’s definitie van het begrip
‘column’. Het geeft een adequate
beschrijving van mijn wekelijks stukjes
in dit blad. Maar, de meeste ‘column-
isten’ zijn niet kritisch en behandelen
ook geen onderwerp - behalve misschien
zichzelf. Ze gaan ergens zitten met een
kop koffie of een borrel en kijken wat er
langs komt en luisteren wat er gezegd

wordt; daar doen ze dan verslag van. Een
uitgesproken representant van deze
‘stroming’ was de onlangs overleden,
zeer populaire Martin Bril in De Volks-
krant.

In het laatste M Magazine van NRC
Handelsblad stond een column van mij.
Ik was één van de tien ‘winnaars’ van een
columnwedstrijd: 498 woorden over
mijn korte bestaan als helft van een
tweeling. Als ‘beloning’ kreeg ik van
beide juryleden, Aaf Brandt Corstius en
Frits Abrahams, een gesigneerde bundel
columns. Ik vind eigenlijk dat je
columns niet moet bundelen; ze horen
een beetje actueel te zijn en actualiteit is
vluchtig. Bovendien word je van het
lezen van de ene column na de andere

even melig als van het luisteren naar
moppen met een baard.
Ik heb van beide bundels de eerste
column gelezen. Die van Aaf, dochter
van Hugo -in 1951 mijn wiskundige 
jaargenoot op het Roeterseiland in
Amsterdam- ging over een lied van Dolly
Parton; u weet wel, die vrouw met de
geweldige stem en de dito boezem. Het
lied heette ‘The Sparrow’ en het had Aaf
zo ontroerd dat ze spreekt over ‘de lieve
kleine spreeuw’. Maar helaas, een
sparrow is geen spreeuw, het is een mus
- een spreeuw heet ‘starling’ in het
Engels; haar vader zal het haar ook wel
verteld hebben.

Abrahams’ startcolumn is gesitueerd in
het echtelijk bed. Zijn vrouw vraagt of hij

wel weet wat voor dag het is. Maandag ja,
maar het is een bijzondere dag. Frits:
geen Ahnung. De lezer heeft al lang
begrepen dat Abrahams niet aan de ver-
jaardag van zijn vrouw -of zoiets- gedacht
heeft, maar Frits nog niet. Dat kan ook
niet, want zijn vijfhonderd woorden zijn
nog niet vol. Ik weet niet meer hoe het
afliep; misschien liep het wel niet af.

Ik bedoel maar! U hebt het met uw
columnist buitengewoon getroffen. Mijn
‘bijdrage’  komt niet alleen regelmatig en
op een vaste plaats, maar hij gaat ook
ergens over, ik klap niet uit de echtelijke
sponde en mijn Engels is van boven-
modale kwaliteit.

Count your blessings!

WWiiee::  Marion de Groot / 27 / student-assistent 
bij TiNT

WWaannnneeeerr::  sinds medio juni
WWaatt:: foto met zelfontspanner
WWaaaarroomm:: “Ik was begin juni vanuit ‘De Wereld
Anders’, onderdeel van TiNT, met een leuke interna-
tionale groep op ‘Exposure’ in de Filippijnen.
‘Exposure’ is een project waarbij buitenlandse
jongeren live de problemen van een land bekijken,
het met je eigen ogen beleven van de situatie daar,
daadwerkelijk bij de ‘indigenous people’. 
Ik was er negen dagen en het was in één woord
geweldig. Interessant, leuk en soms confronterend.
Veel mensen op de foto wonen in landen waar de drie
‘C’s gelden: chantage, corruptie, connecties. Dan kom
ik wel ergens anders vandaan. Ik kreeg toen ik daar
zat bijvoorbeeld een rotmailtje over een dreigende
mislukking van een stage-
plek, maar toen ik weer in
contact met de groep kwam,
dacht ik: ’waar maak ik me
druk om?’. Deze mensen
kunnen bijvoorbeeld niet
eens in hun eigen land
studeren of hebben slaven-
arbeid moeten verrichten.”

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


