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Tijd voor een time-out
““EEeenn  bbeeeettjjee  ppaarraa  wwoorrdd  iikk  eerr  wweell  vvaann,,  mmaaaarr  hheett  iiss  zzeekkeerr
rruussttggeevveenndd..  IIkk  bbeenn  wweeeerr  hheelleemmaaaall  ggeenneeuuttrraalliisseeeerrdd
vvoooorr  hheett  ccoolllleeggee..””  MMaatttthhiijjss  JJaannsssseenn,,  mmaasstteerrssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn,,  iiss  nneett  ‘‘iinn’’  ddee
BBrraaiinn  MMaacchhiinnee  ggeewweeeesstt;;  eeeenn  oonnttssppaannnniinnggssiinnssttaallllaattiiee
oopp  hheett  SSttiilltteeffeessttiivvaall,,  ddaatt  ddeezzee  wweeeekk  iinn  ttwweeee
nnoommaaddeenntteenntteenn  oopp  hheett  ggrraassvveelldd  vvoooorr  hheett  HHooooffdd--
ggeebboouuww  wwoorrddtt  ggeehhoouuddeenn..  EEeenn  zziittzzaakk,,  bbrriill  eenn  eeeenn  kkoopp--
tteelleeffoooonn  mmooeetteenn  ddee  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  wweeeerr  nnaaaarr  hhuunn
bbaassiiss  tteerruuggbbrreennggeenn..  EEeenn  mmeennggeelliinngg  vvaann  ssffeerriisscchhee
mmuuzziieekk  eenn  fflliikkkkeerreennddee,,  kklleeuurrrriijjkkee  lliicchhttbbuunnddeellss  mmooeett
ddee  ssttuuddeenntteenn  iinnnneerrlliijjkkee  rruusstt  ggeevveenn..  ““DDaatt  iiss  bbeesstt
nnooddiigg,,  zzeekkeerr  hhiieerr..  TTUU//ee’’eerrss  ddooeenn  ttee  wweeiinniigg  aaaann
bbeezziinnnniinngg..  DDiiee  ttuunnnneellvviissiiee  oopp  tteecchhnniieekk  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk
nniieett  ddee  zziinn  vvaann  hheett  lleevveenn””,,  zzeeggtt  JJaannsssseennss  ssttuuddiiee--
ggeennoooott  FFrraannss  vvaann  HHeerrwwiijjnneenn..
TTiijjdd  vvoooorr  eeeenn  ttiimmee--oouutt;;  ddaatt  iiss  wwaaaarr  hheett  SSttiilltteeffeessttiivvaall
oovveerr  ggaaaatt,,  oonnttvvoouuwwtt  MMaarriiee--JJaannttiieenn  KKrreeeefftt  vvaann  hheett  eevvee--
nneemmeenntt..  ““SSttuuddeenntteenn  nneemmeenn  ttee  wweeiinniigg  rruusstt..  ZZee  zzooeekkeenn
iinn  hhuunn  vvrriijjee  ttiijjdd  hheett  llaawwaaaaii  oopp  eenn  ddooeenn  vveeeell  ddiinnggeenn
tteeggeelliijjkk..  WWee  wwiilllleenn  zzee  wweeeerr  eevveenn  llaatteenn  nnaaddeennkkeenn  oovveerr
zziicchhzzeellff  eenn  oovveerr  wwaatt  hheenn  wweerrkkeelliijjkk  iinnssppiirreeeerrtt..  WWaanntt
aaaann  ddee  TTUU//ee  iiss  eerr  wweeiinniigg  rruuiimmttee  vvoooorr  vveerrddiieeppiinnggss--
ddiisscciipplliinneess  aallss  eetthhiieekk  eenn  ffiilloossooffiiee..””  IInniittiiaattiieeffnneemmeerr

TT!!NNTT,,  eeeenn  oorrggaanniissaattiiee  ‘‘ddiiee  ssttuuddeenntteenn  wwiill  bbeewweeggeenn  ttoott
ppeerrssoooonnlliijjkkee  ggrrooeeii  eenn  bbeettrrookkkkeennhheeiidd  mmeett  aannddeerreenn’’,,
pprroobbeeeerrtt  ddiiee  oonntthhaaaassttiinngg  oopp  ggaanngg  ttee  bbrreennggeenn  ddoooorr
hhaaaarr  ddooeellggrrooeepp  ddee  kkrraacchhtt  vvaann  ssttiillttee  ttee  llaatteenn  eerrvvaarreenn..  
DDeezzee  bbeelleevviinngg  mmooeett  wwoorrddeenn  ooppggeewweekktt  mmeett
wwoorrkksshhooppss,,  vviiddeeoo’’ss  eenn  iinntteerraaccttiieevvee  iinnssttaallllaattiieess..
NNaaaasstt  hheett  ppllaaaattssnneemmeenn  iinn  ddee  BBrraaiinn  MMaacchhiinnee  kkuunnnneenn
ssttuuddeenntteenn  oonnddeerr  mmeeeerr  mmaannttrraazziinnggeenn,,  mmeeddiitteerreenn  eenn
ttaaii  cchhii  bbeeooeeffeenneenn..  EEnn  oopp  ddee  eeeerrssttee  mmiiddddaagg  vvaann  hheett
ddrriieeddaaaaggssee  ffeessttiivvaall,,  ddiinnssddaagg,,  ssttoonndd  ooookk  yyooggaa  oopp  hheett
pprrooggrraammmmaa..  OOpp  zz’’nn  TTUU//ee’’ss  ddaann  wweell,,  vviiaa  ddee  ccoommppuutteerr..
VViiaa  eeeenn  vveesstt  mmeett  kkaassttjjee  wwoorrddtt  oopp  eeeenn  ggrroooott  ddiiaa--
sscchheerrmm  ddee  aaddeemmhhaalliinngg  vvaann  ddee  yyooggaabbeeooeeffeennaaaarr  
bbiijjggeehhoouuddeenn..  DDiiee  kkrriijjggtt  ffeeeeddbbaacckk  vvaann  ddee  vviirrttuueellee
iinnssttrruucctteeuurr  oopp  zziijjnn  aaddeemmhhaalliinngg,,  ddiiee  éééénn  mmooeett  wwoorrddeenn
mmeett  ddee  bbeewweeggiinnggeenn  vvaann  hheett  lliicchhaaaamm..  EEeenn  ooeeffeenniinngg  iinn
ssttrreessssbbeerreeiiddiinngg  eenn  hheett  zzooeekkeenn  nnaaaarr  iinnnneerrlliijjkkee  rruusstt,,
ddiiee  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ooookk  vvaann  ppaass  kkoommtt  ttiijjddeennss  hheett
ssttuuddeerreenn..  ““IIkk  hheebb  bbeetteerr  pprriioorriitteeiitteenn  lleerreenn  sstteelllleenn,,
lleerreenn  ppllaannnneenn  eenn  kkaann  mmee  nnuu  bbeetteerr  ccoonncceennttrreerreenn..  
YYooggaa  hheeeefftt  mmiijj  eecchhtt  ggeehhoollppeenn  ttiijjddeennss  mmiijjnn  ssttuuddiiee--
ttiijjdd””,,  aalldduuss  RRaallpphh  ZZoooonnttjjeess,,  mmaakkeerr  vvaann  ddee  yyooggaa--
iinnssttaallllaattiiee  FFlloowwttiimmee..  ((TTAA))
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Geen extra geld 
voor drie TU’s
De drie TU’s willen hun samen-
werking verder intensiveren en
uitbreiden en denken daar
jaarlijks 65 miljoen euro extra
voor nodig te hebben. Uit de
rijksbegroting voor komend
jaar en de prognoses voor de
jaren daarna blijkt dat men
daar niet op hoeft te rekenen.
Middelen waarover al afspra-
ken gemaakt waren, zijn zelfs
helemaal geschrapt. CvB-lid
mr. Jo van Ham vindt dat de
verkeerde keuzes gemaakt
worden. “In het buitenland
doet men het anders.”

De TU/e, de TU Delft en de
Universiteit Twente willen één
onderwijsgemeenschap gaan
vormen. Zo wordt het voor stu-
denten mogelijk om te kiezen uit
een breed onderwijsaanbod en
uit onderdelen die hen het meest
aanspreken. Ook vergemak-
kelijkt het de overstap naar een
andere TU, zo is te lezen in het
Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie
2009-2012, dat vorige week werd
gepresenteerd. Verder wordt op
dit moment gewerkt aan één digi-
tale leer- en werkomgeving voor
de drie TU’s, waardoor vakken en
informatie snel en eenvoudig
kunnen worden uitgewisseld. In
de nabije toekomst moeten stu-
denten ook via internet of een
videokanaal onderwijs op afstand
kunnen volgen. 

Bundeling
Op onderzoeksgebied blijven de
TU’s investeren in een bunde-
ling van excellent onderzoek
rondom maatschappelijke thema’s
zoals duurzame energie en
hightech systemen. Men wil de
vijf bestaande ‘Centres of
Competence’ uitbreiden. Gedacht
wordt aan onderzoeksgebieden
met potentie, zoals toegepaste
wiskunde, logistiek en bouw.
Ook de zes in opbouw zijnde
‘Centres of Excellence’ wil men
uitbreiden. Hierin streven de
beste onderzoekers, samen met
nieuw aan te trekken tophoog-
leraren, naar afstemming en
focus van het onderzoek. 
Omdat het aantrekken van die

hoogleraren wat moeizaam
verloopt, hebben de TU’s met het
ministerie afgesproken om het
restant van de 50 miljoen die
hiervoor is toegezegd, zo’n 25
miljoen, uit te smeren over een
langere periode. Tot en met 2014
om precies te zijn, waarvan dit
jaar 7 miljoen wordt overge-
maakt en de drie daaropvolgende
jaren rond de 6 miljoen. In 2013
en 2014 staat er nog 3,5 en 1,5
miljoen voor op de begroting.
Om de universitaire kennis opti-
maal te benutten, willen de drie
TU’s de samenwerking met het
bedrijfsleven intensiveren en
nieuwe bedrijvigheid door jonge
technostarters stimuleren. 
Voor het kunnen uitvoeren van al
deze initiatieven en het op peil
brengen en houden van de onder-
zoeksinfrastructuur denken de
drie TU’s jaarlijks een extra
bijdrage van 65 miljoen nodig te
hebben. In de rijksbegroting van
dinsdag 15 september is daarvan
niets terug te vinden. Sterker
nog, een structurele bijdrage van
2 miljoen die de drie TU’s dit jaar
zouden ontvangen en die zou
oplopen tot 10 miljoen in 2010 en
15 miljoen in 2011, ontbreekt in
de begroting volledig. Pas in 2011
staat er voor een periode tot en
met 2014 voor de samenwerking
jaarlijks een bedrag van 11
miljoen ingepland. Maar dat is
een bedrag dat gereserveerd is bij
het ministerie van Financiën,
waarmee het nog niet zeker is dat
het uiteindelijk ook volledig
beschikbaar komt.

Teleurgesteld
CvB-lid mr. Jo van Ham is teleur-
gesteld door de maatregelen.
“Hier is een lang voortraject aan
vooraf gegaan en daarom
verbaast het me dat die bedragen
plots geschrapt worden. Ik denk
dat onze overheid hiermee de
verkeerde beslissingen neemt,
want ik zie dat bijvoorbeeld in
Duitsland en de Verenigde
Staten de investeringen in de
kenniseconomie juist toenemen.
Dat er een begrotingsprobleem
is, is evident - maar ik begrijp de
keuzes niet.”(FvO/HK)/.

3D-scans voor betere plastic zonnecellen
Onderzoekers van de TU/e
hebben voor het eerst haar-
scherpe 3D-beelden gemaakt
van het binnenste van een
plastic zonnecel. Zij hebben
hierdoor een beter beeld
gekregen van de nanostruc-
turen in de cellen en de invloed
hiervan op de prestaties van de
zonnecel. 

Onderzoekers uit de groep van
prof.dr.ir. René Janssen (Schei-
kundige Technologie) werkten
voor dit onderzoek samen met
collega’s van de Universiteit van
Ulm (Duitsland). De resultaten
verschenen zondag 13 september
op de site van Nature Materials.

De beelden geven nieuwe infor-
matie over hoe polymere (ofwel
plastic) zonnecellen precies
werken; cruciaal voor het ver-
beteren van de prestaties van
deze klasse zonnecellen. 

Een plastic zonnecel bestaat uit
twee materialen die op een inge-
wikkelde manier door elkaar zijn
gemengd. Door gebruik te
maken van ‘3D electron tomo-
graphy’ (vergelijkbaar met een
CT-scan, maar dan met een elek-
tronenmicroscoop op nano-
schaal) heeft het onder-
zoeksteam de materiaalstructuur
met niet eerder vertoond detail in
beelden gevangen.

Plastic zonnecellen hebben
diverse voordelen boven ‘conven-
tionele’ silicium zonnecellen. Zo
kunnen plastic zonnecellen op
een drukpers ‘roll-to-roll’ gepro-
duceerd worden, op hoge snel-
heden. Dit maakt deze tech-
nologie in potentie erg goedkoop.
Ook zijn plastic zonnecellen
buigzaam en lichtgewicht,
hetgeen ze geschikt maakt voor
toepassingen op voertuigen of
kleding en in het design van
gebruiksvoorwerpen. De plastic
zonnecellen blijven alleen nog
achter qua rendement, maar de
nieuwe 3D-beelden kunnen
bijdragen aan het inlopen van die
achterstand.(JH/TJ)/.

Amerikaanse big shots bij Freedom Lecture
Generaal David Petraeus, voormalig opperbevelhebber van het Ameri-
kaanse leger in Irak en momenteel opperbevelhebber van het US
Central Command, spreekt maandag 21 september bij de ‘Freedom
Lecture’ aan de TU/e. Ook WOII-veteraan James Megellas spreekt; de
meest gedecoreerde militair van de 82ste Airborne Division en
ontvanger van de Willemsorde in 1945. De Freedom Lectures zijn
geïnspireerd door de ‘Four Freedoms Speech’ van president Franklin
D. Roosevelt uit 1941. Dit jaar staan ze in het teken de bevrijding van
Eindhoven. Van 11.45-13.30 uur in de Blauwe Zaal, Auditorium (ECTS).
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Suijkerbuijk (Bergen op Zoom,
1987) is vierdejaars, terwijl hij
voor het vijfde jaar bij Bouw-
kunde studeert. “In het begin is
het erg wennen: je moet anders
studeren, deadlines overlappen
elkaar en ook het ontwerpen
moet je echt leren. Als je een
project niet haalt, lig je meteen
een half jaar achter. Ik heb er in
het eerste jaar twee gemist,
vandaar.” 
Hij koos als één van de weinigen
voor de richting Urban Design
en Planning. Suijkerbuijk: “Zeg
maar gewoon Stedenbouw, hoor.
Ik vind het leuk om creatief te

zijn en dingen te ontwerpen,
zeker in combinatie met uitge-
breid onderzoek naar de situatie
en de omgeving, zoals bij
Stedenbouw. Je moet heel open
kijken, alle opties meenemen.
Wat je maakt, moet je heel goed
onderbouwen. Bij je presentatie
moet alles wat je beweert,
kloppen.”
Wat dat laatste betreft kan hij
nog profiteren van zijn lidmaat-
schap van de Engelstalige debat-
club op de middelbare school.
Hij is dan ook niet bang om voor
een grote groep te praten. “Dat
gaat me redelijk af, ik kan dan
wel rustig blijven. Behalve als je
je ontwerp niet echt goed vindt,
dan ben je toch bang dat je daar
opmerkingen over krijgt.” 
Nadat hij vorig jaar mee ging
met een excursie naar Florence,
werd hij gevraagd voor de orga-
nisatie van het symposium ‘24
uur in de stad’, over flexibel
ruimtegebruik in de stad. De
wedstrijd die hieraan verbonden
is, is gebaseerd op een fictief

scenario: in de toekomst staat
half Nederland onder water en
de ene helft van de bevolking
moet ondergebracht worden bij
de andere. Daarvoor moet, op
een goede en verantwoorde
manier, van alles bedacht en
geregeld worden: nieuwe
huizen, stedenbouwkundige
aanpassingen, enzovoorts. 
“We nodigen een breed forum
van sprekers uit: vertegenwoor-
digers van de gemeente, archi-
tecten, stedenbouwkundigen,
hoogleraren. Peter De Bois,
hoofdredacteur van het tijd-
schrift ‘Vitale stad’, heb ik zelf
benaderd. Hij was heel enthou-
siast over het idee; dat maakt het
dan leuk om te doen. Juist door
het contact met bedrijven en
sponsors leer je een heel andere
wereld kennen en merk je hoe
zij tegen dingen aankijken.”
Vervolgens vroeg het bestuur
van VIA of hij voorzitter van de
activiteitencommissie wilde
worden. Suijkerbuijk zei ja.
“Waarschijnlijk hebben ze me

gevraagd omdat ik altijd enthou-
siast ben over dit soort dingen.
En omdat het opvalt als je iets
buiten je studie doet, zeker bij
Stedenbouw, waar niet zoveel
studenten rondlopen. Vorige
week was de eerste vergadering
en toen was ik wel wat zenuw-
achtig. Ik kreeg bij de voor-
bereiding wel hulp van het
vorige bestuur. Dus je maakt de
agenda, denkt wat er besproken
moet worden en wie wat zou
kunnen doen. Maar de eerste
keer vergeet je natuurlijk toch
het één en ander, zoals de
agenda doornemen of de lopen-
de activiteiten bespreken. Maar
ze accepteerden me als voor-
zitter en in grote lijnen ging het
gelukkig prima. Je bent toch
benieuwd of je het goed doet. We
zijn ook wel ambitieus. We
willen nu nog een meerdaagse
excursie regelen voor november,
we gaan diverse lezingen organi-
seren en er is de presentatie van
ons blad ‘VIAvia’. Verder wil ik
de contacten met andere studie-

verenigingen op het gebied van
stedenbouw intensiveren.”
Zijn weken zijn goedgevuld;
gemiddeld is Suijkerbuijk aan
beide commissies zo’n vijtien
uur per week kwijt. Dus is hij 
’s avonds en in de weekenden
nog wel eens met het één en
ander bezig. “Dat is niet erg, ik
vind het plezierig om dit te doen.
Ik woon nog thuis en als het hier
laat wordt, kan ik altijd wel
ergens blijven slapen - al doe ik
dat ook weer niet ál te vaak,
omdat het voor anderen verve-
lend kan zijn. Ik heb het
afgelopen jaar wel gekeken naar
kamers, maar dat is financieel
toch niet zo aantrekkelijk: thuis
wonen scheelt me maandelijks
gauw tussen de honderd en
tweehonderd euro. Bovendien
bevalt het me daar prima. Het
scheelt ook veel tijd, want ik hoef
thuis niet zoveel te doen en in de
trein kan ik goed lezen. En het
geld dat ik ermee bespaar,
besteed ik liever aan een extra
excursie.”/.

Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke

Het eerste jaar verliep nog niet
helemaal naar wens, maar

intussen heeft Piet
Suijkerbuijk zijn draai hele-
maal gevonden. Bij studie-

vereniging VIA Stedenbouw
heeft de student momenteel

twee functies, die hij met veel
plezier vervult. 

“Je moet heel open kijken, alle opties meenemen”

Piet Suijkerbuijk

We treffen een rode Honda Fireblade op
een roze loper op een parkeervak voor 
N-laag. Instrumentenmaker Henk van
Helvoirt is de eigenaar.

“Het ging in een flits; ik neem aan dat het
één of andere actiegroep was”, zegt Henk
van Helvoirt. Op donderdag 10 september
was hij instrumenten aan het maken voor
wetenschappelijk onderzoek, toen hij
vanuit een raam van N-laag opeens een

TU/e-auto zag stoppen. “Er kwamen twee
meisjes uit van een jaar of twintig, die
rolden een roze mat uit over een parkeer-
vak en daar gingen ze weer. Op de mat
stond ‘A world without cars’ en ik vond die
tekst goed passen bij mijn motor.” Dus
parkeerde hij direct zijn Fireblade op de
mat. “Dat werd door een medewerkster
niet echt op prijs gesteld. We hebben hier
namelijk een tekort aan parkeerplaatsen
voor auto’s.” De actie is volgens hem
bedoeld om fietsgebruik of het openbaar
vervoer te promoten.
Zodra het mocht (zo’n 36 jaar geleden,
toen hij 18 werd), klom Van Helvoirt op de
motor. “Motorrijden is echt mijn passie,
het geeft me een gevoel van vrijheid.” 
Dit sportexemplaar is zijn zesde motor.
Meestal zijn ze rood, “dat is toch wel echt
mijn kleur.” 
Sinds 1972 werkt Van Helvoirt als instru-
mentenmaker bij Technische Natuur-
kunde. Enkele jaren geleden kreeg hij het
voor elkaar dat de TU/e een dood hoekje

naast de ingang van N-laag ontdeed van
grind en struiken en er mooie klinkers
voor in de plaats legde. Wat hem betreft
parkeert hij daar nog heel lang zijn grote
trots.(NS) 
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ESC barbecuet voor daklozen
Het Eindhovens Studenten
Corps (ESC) wilde het dak-
lozendiner dit jaar zoveel
mogelijk informeel houden.
Daarom hadden de studenten
dinsdagavond 15 september,
samen met de gemeente
Eindhoven, een barbecue
geregeld in parkeergarage 
’t Eindje in het centrum van
Eindhoven. 

Vorig jaar was het een wat
sjiekere bedoening, met een

diner met meerdere gangen.
Studentenvereniging ESC wilde
dat de daklozen dit jaar meer
konden doen waar ze zelf zin in
hadden en niet hoefden te
wachten op een volgende gang.
De bezoekers, die via ver-
schillende opvanginstellingen
waren benaderd, konden zelf
opscheppen bij een buffet,
verzorgd door zeven keurslagers. 
Volgens Merel de Bruijn, pen-
ningmeester bij het ESC, waren
de ongeveer vijfenzeventig dak-

lozen die kwamen, erg enthou-
siast. “Dj’s Sjors en Sjimmie ver-
zorgden een bingo en een optre-
den. Eén dakloze vertelde me
vrolijk dat hij bij de bingo een
sjaal, muts en handschoenen had
gewonnen. Er werd goed
gegeten, de meesten schepten
twee of drie keer op.” 
Het is de derde keer dat de
studentenvereniging het dak-
lozendiner mede organiseert.
Het ESC wil zich hiermee ‘inzet-
ten voor de maatschappij’. (JvG)/.

Super TU/esday over Brainport
De crisis is nog niet voorbij, zeker
voor de regio Eindhoven niet.
Hoe veerkrachtig is de regio, hoe
wapent deze zich tegen de crisis
en waar liggen nieuwe kansen?
Al deze vragen komen dinsdag
22 september aan de orde tijdens
de gratis toegankelijke Super
TU/esday van de opleiding Tech-
nische Innovatiewetenschappen
(TIW) met als titel ‘De inno-
vatieve kracht van Brainport’. 
De hele dag worden op diverse
plekken op de campus lezingen
en workshops aangeboden,
onder meer over de voorgeschie-
denis van Brainport en de
huidige internationale positie

van de regio. Ook ‘open inno-
vatie’ en de samenwerking
tussen kennisinstellingen en
bedrijfsleven komen aan bod.
De dag wordt afgesloten met een
plenair slotdebat onder leiding
van burgemeester Rob van
Gijzel. Verschillende TU/e-hoog-
leraren en Philips-topman Harry
Hendriks nemen hun stellingen
in, waarop het publiek gevraagd
wordt te reageren.

De Super TU/esday wordt gehou-
den in het kader van het vijfde
lustrum van de opleiding TIW.
Zie www.supertuesday.nl.voor
meer informatie. (HK)/.

Onderzoekslab voor werkloze ontwerpers
Om ervoor te zorgen dat
creatief talent niet verdwijnt
door de economische crisis,
starten begin oktober zeven
tijdelijke onderzoekslabs voor
werkloze architecten, land-
schapsarchitecten en steden-
bouwkundigen. De ontwerpers
gaan drie maanden op ver-
schillende plekken in het land
actuele vraagstukken onder-
zoeken zoals stedelijke ver-
dichting, herbestemming en
nieuw wonen in wijken. Ook de
TU/e doet mee aan het project.

Door de ontwerpers aan het werk
te zetten, kan de huidige ‘time-
out’ benut worden voor reflectie
en verdieping, meent Liesbeth
van der Pol, Rijksbouwmeester
en één van de initiatiefnemers.
“Als we nu investeren, leggen we
de basis voor een volgende bloei-
periode in de Nederlandse archi-
tectuur, landschapsarchitectuur
en stedebouw.” Het gaat volgens
haar om ontwerpend vooronder-
zoek dat anders niet zou zijn
verricht en dat de opstart zal zijn
voor regulier onderzoek.

Op de website www.nederland
wordtanders.nl staan de onder-
zoeksvragen en kunnen werk-
loze ontwerpers zich aanmelden.
Het project is een samenwerking
tussen de ministeries van
VROM, WWI en OCW, de
gemeenten Rotterdam, Utrecht
en Den Haag, TU Delft en TU
Eindhoven, Stimuleringsfonds
voor Architectuur en de branche-
organisaties van projectontwik-
kelaars en woningbouwcorpo-
raties NEPROM en Aedes.
(FvO)/.

Foto: Bart van Overbeeke 

Postdocs TU/e in Printvalley
De faculteit Werktuigbouwkunde van de TU/e gaat
met twee postdocs meedoen aan het project
Printvalley van multinational Océ in Venlo. De pro-
ducent van onder meer kopieermachines en printers
wil de komende twee jaar onderzoek doen om print-
processen te verbeteren en de uitstoot van verontrei-
nigende stoffen te verminderen. Hiertoe is onder
aanvoering van Océ een consortium gevormd dat
bestaat uit 23 bedrijven en kennisinstellingen. De
overheid geeft achttien miljoen euro subsidie voor dit
Hightech Topproject, waarin onder meer ook DSM,
NXP, Philips TNO en TU Delft deelnemen. De
samenwerking moet concrete toepassingen
opleveren zoals nieuwe inkten en flexibel gebruik 
van ondergronden als folie, textiel en zonnecellen.

Finale Wiskunde Olympiade 
Morgen, vrijdag 18 september, buigen de honderd-
vijftig knapste deelnemers aan de Nederlandse
Wiskunde Olympiade hun hoofden over slotopgaven
in de Senaatszaal van het Auditorium van de TU/e.
De dertig beste scholieren mogen meedoen aan de
Internationale Wiskunde Olympiade in Kazachstan,
volgend jaar zomer. In de voorronde aan hun eigen
scholen begonnen 4400 wiskundefans. De dertig
overblijvers gaan van november 2009 tot juli 2010 in
training. In 2011 vindt de Internationale Wiskunde
Olympiade in Nederland plaats, mede georganiseerd
door de TU/e.

Wie wil jij als gast?
De redactie van de NOVA College Tour is op zoek
naar gasten die vanaf het voorjaar 2010 het program-
ma vullen. De makers van het programma, waarin
studenten samen met presentator Twan Huys in
gesprek gaan met een beroemdheid, wil daarom
graag weten wie studenten als gast willen. Eerdere
geïnterviewden waren Hans Teeuwen en de Dalai
Lama. Komt de gast uit de omgeving Eindhoven, dan
bestaat de kans dat de opnames aan de TU/e worden
gehouden. Wil je laten weten wie jou aanspreekt en
wat je van hem/haar wilt weten, stuur dan een
mailtje naar college.tour@nps.nl.  

Design Café ambient intelligence
Prof.dr. Emile Aarts, deeltijdhoogleraar aan de TU/e,
geeft dinsdag 29 september een voordracht tijdens
het derde Design Café in De Zwarte Doos. Aarts is al
enkele jaren wetenschappelijk directeur van Philips
Research in Eindhoven. Hij is één van de grond-
leggers van het onderzoek naar ambient intelligence,
de wetenschap die de dagelijkse huishoudelijke
bezigheden zo eenvoudig mogelijk moet maken.
Aarts is betrokken bij de opzet en uitvoering van een
groot aantal nationale en internationale onderzoeks-
programma’s op het gebied van ict. De lezing van
Aarts begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een
uur. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is reser-
veren gewenst voor dinsdag 22 september. Dat kan
per mail naar B.C.Donders@tue.nl. 

Slimste uitje van het jaar
Luchtkastelen bouwen,
bliksem vangen en robots
laten lachen. Het kan allemaal
op de jaarlijkse Publieksdag
van de TU/e. Op zondag 2
oktober kunnen bezoekers
van twaalf tot vijf uur gratis op
een leuke manier kennis-
maken met de toekomst van
de techniek. 

Startpunt voor het publiek is het
Auditorium. Bezoekers kunnen
vanaf daar via drie wandelroutes
over de campus struinen. Vooral
de jeugd krijgt de gelegenheid
om zelf actief met techniek aan
de slag te gaan. 
De drie routes hebben elk een
eigen thema: ‘Reis door de
toekomst’ (door de wondere
wereld van elektrotechniek),
‘Bouwen in de toekomst’ (in
bouwkundegebouw Vertigo) en
‘Ontwerp van de toekomst’
(Industrial Design met intel-
ligente producten en diensten).
Op diverse plekken zijn shows,
theatervoorstellingen, lezingen,
workshops en een quiz. Onder-

zoekers doen proefjes op een
catwalk, studenten geven vijf
keer een grote techniekshow en
wetenschapstheater Pande-
monia zet vier voorstellingen
neer. Ook is er voor de kinderen
een toverlab waar ze zelf
shampoo, haargel, tandpasta of
badzout maken. De Publieksdag
wordt niet voor niets het slimste
uitje van het jaar genoemd. 
Aan de Publieksdag doen drie
bedrijven mee: Philips, DAF
Trucks en HowTech. Bij het
Auditorium parkeert DAF een
vrachtwagen die van binnen en
buiten bekeken mag worden.
Philips is aanwezig met een
interactieve expo rond de dvd-
speler. HowTech is een startend
bedrijfje dat laat zien wat com-
puters in hun mars hebben. 

Om alle activiteiten soepel te
laten verlopen, wordt bezoekers
verzocht om (gratis) toegangs-
kaartjes te reserveren. Dat kan
via www.tue.nl/publieksdag of
op de dag zelf bij de kaartjesbalie
in het Auditorium. (FvO)/.
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Zowel de kosten als de tijdsplanning
van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam
lopen gruwelijk uit de hand. Vormt een
ondergrondse tunnel het enige
antwoord op stedelijke verkeersopstop-
pingen? Of valt er boven het maaiveld
ook nog iets te verbeteren? 

“Een tunnel door de stad is niet de enige
oplossing voor verkeersopstoppingen”,
zegt Theo Arentze, universitair hoofd-
docent bij Bouwkunde. Arentze brengt
als onderzoeker onder meer in kaart hoe
mensen hun beweeggedrag aanpassen bij
veranderingen in hun ruimtelijke omge-
ving. “Het is een tamelijk standaard
reactie om de capaciteit uit te breiden bij
een verkeersopstopping, bijvoorbeeld
door wegen te verbreden of een metrolijn
aan te leggen. Je kunt ook proberen de
vraag naar autorijden te verminderen.”
“Een maatregel die zijn werking heeft
bewezen, is het aanleggen van een trans-
ferium aan de rand van de stad. Mensen
kunnen daar hun auto parkeren en over-
stappen op het openbaar vervoer om de
stad in te gaan. Wat ook effectief is, maar
niet populair, is het verhogen van de par-
keertarieven in de binnenstad. Via prijs-
prikkels kunnen mensen echt tot ander
gedrag bewogen worden, vooral als de

alternatieven tegelijkertijd aantrekke-
lijker worden gemaakt - in dit geval het
openbaar vervoer.”
“In Amsterdam wordt de tram al behoor-
lijk goed benut, lijkt mij. De bus is wel
aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld
door aparte busbanen aan te leggen, zodat
de bus minder last heeft van opstop-
pingen dan auto’s. Of met borden die
online informatie aanbieden over de ver-
trektijden van de bus. Mensen zijn altijd
onzeker over de bus en vinden het aan-
trekkelijk om exact te weten hoe lang ze
moeten wachten.”
“Functiemenging van wonen en werken
binnen wijken is ook een beproefd
concept. Als binnen een woonwijk zowel
bedrijfsruimtes als woonplekken, kinder-
opvang en scholen worden gevestigd,
neemt het verkeer vanzelf af. Dit concept
krijgt momenteel veel aandacht bij stede-
lijke planning. Bij de uitbreiding van
Amsterdam aan de Zuidas wordt dit ook
toegepast.”
“Met de metro breid je de capaciteit heel
substantieel uit, veel meer dan een extra
buslijn. De investeringskosten zijn heel
erg hoog, maar de uitbreiding levert over
lange termijn een rendement op. Ik ben
op dit gebied geen deskundige, maar ik
denk dat Amsterdam door moet gaan met

de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Het
argument dat er nu al zoveel is geïnves-
teerd, vind ik irrelevant. De technische
mogelijkheden, de risico’s, de kosten en
het rendement moet je rationeel afwegen.
Dat rendement mag je hoger inschatten

dan politici vaak doen. Dergelijke infra-
structuur bestaat voor een heel lange
termijn, dus je moet ook voor lange
termijn een afweging maken.”  

Tekst: Enith Vlooswijk

“Metro niet enige oplossing 
voor verkeersopstoppingen”

Dr. Theo Arentze, universitair hoofddocent bij de faculteit Bouwkunde

Opinie TU/e
Vox Academici

In 2020 moet de TU/e
een actieve speler zijn
die zowel excelleert in de
wetenschap als in de
interactie met industrie
en R&D-centra.
Innovatie is in mijn
ogen namelijk net als
voetbal. Links speelt de
wetenschap, rechts de
industrie en samen
spelen we hetzelfde spel.
Maar innovatie is span-
nender, want ons
speelveld wijzigt
continu. De stip ligt
telkens ergens anders.
Tegelijkertijd zijn de
industrie en onze maatschappij méér
dan ooit afhankelijk van innovatie. En
dus zien we grote verschuivingen in ons
‘middenveld’ ontstaan om de interactie
op gang te houden. 

Waar ooit alleen een Philips NatLab
zetelde op de High Tech Campus, zien
we nu ook open R&D-centra zoals het
Holst Centre, het Centrum voor trans-
lational Molecular Medicine (CtMM) en
tientallen bedrijven. Ideeën moeten
meer dan ooit stromen tussen kennis-
instellingen en industrieën. De indus-
trie heeft daar effectief op ingespeeld
door het middenveld te ‘reorganiseren’,
vooral door bedrijven, open R&D-centra
en universiteiten te koppelen in innova-
tieprogramma’s zoals Point-One, High
Tech Automotive Systems en zo zijn er
inmiddels vele te noemen. 
Op het eens zo traditionele middenveld

van wetenschap en
industrie zetten de vele
nieuwe spelers de tradi-
tionele interactie tussen
wetenschap en industrie
op haar kop. De univer-
siteiten staan daarom
voor een belangrijke
keuze: hun positie op
het middenveld ‘heruit-
vinden’ of zich terug-
trekken op de weten-
schappelijke ‘linker-
helft’. Mijn stelling is
dat terugtrekken geen
optie is. Op het midden-
veld wordt de toegevoeg-
de waarde gecreëerd

voor de maatschappij en nieuwe spelers
staan in de startblokken om die waarde
te scheppen. Door open innovatie is dat
niet langer voorbehouden aan de univer-
siteiten. Wij hebben concurrentie en
moeten meer dan ooit excelleren in ons
kennisaanbod.
De TU/e moet zich juist nu een mening
vormen over de eigen wetenschappelijke
doelen op de lange termijn en over hoe
de interactie met de industrie deze
doelen duurzaam kan versterken. Door
deze wisselwerking komen we in een
opwaartse spiraal! De industrie zoekt
immers ook naar excellente partners in
innovatie. En één ding zal nooit ver-
anderen: kwaliteit in wetenschap is onze
core asset. 

Ir. Clément Goossens, development
manager bij het TU/e Innovation Lab

WWaaaarr  mmooeett  ddee  TTUU//ee  iinn  22002200  ssttaaaann  iinn  ddee  rreeggiioo,,  nnaattiioonnaaaall  eenn  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaaaall??  WWeekkeelliijjkkss  ggeeeefftt  iieemmaanndd  vvaann  bbiinnnneenn  ooff  bbuuiitteenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
oopp  ddeezzee  vvrraaaagg  zziijjnn  ooff  hhaaaarr  vviissiiee..

De TU/e in 2020
OOpp  1155  jjuullii  ppuubblliicceeeerrddee  NNRRCC  HHaannddeellssbbllaadd
eeeenn  ddiissccuussssiiee  ttuusssseenn  ddee  ‘‘zzwwaaaarr--
ggeewwiicchhtteenn’’  JJooss  EEnnggeelleenn,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann
NNWWOO,,  eenn  EEllccoo  BBrriinnkkmmaann,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann
BBoouuwweenndd  NNeeddeerrllaanndd..  OOmm  ddee  ttoooonn  ttee
zzeetttteenn,,  lliieett  EEllccoo  --hheett  ggeesspprreekk  vvoonndd  ppllaaaattss
iinn  zziijjnn  kkaannttoooorr--  zziijjnn  ggaasstt  eeeenn  hhaallff  uuuurr
‘‘aannttiicchhaammbbrreerreenn’’..  IInn  ggeewwoooonn  NNeeddeerrllaannddss::
hhiijj  kkwwaamm  eeeenn  hhaallff  uuuurr  llaatteerr  ddaann  aaffggee--
sspprrookkeenn  --  vvlleerrkk..
HHeett  wwaass  kkoommkkoommmmeerrttiijjdd,,  mmaaaarr  hheett  mmiieezzee--
rriiggee  nniivveeaauu  vvaann  hheett  oonnddeerrhhoouudd  wwaass
nniieetttteemmiinn  oonntthhuuttsseenndd..  BBrriinnkkmmaann  hhaadd
nniieettss  zziinnnniiggss  ttee  zzeeggggeenn,,  mmaaaarr  ttoocchh  lliieett
EEnnggeelleenn  zziicchh  bbiijj  hheerrhhaalliinngg  ddee  mmoonndd
ssnnooeerreenn;;  hhiijj  bbeeeett  nnooooiitt  vvaann  zziicchh  aaff..
VVoollggeennss  EEnnggeelleenn  kkrriijjggtt  ddee  NNeeddeerrllaannddssee
wweetteennsscchhaapp  ttee  wweeiinniigg  ggeelldd..  DDaatt  kkoommtt,,
vvoollggeennss  BBrriinnkkmmaann,,  oommddaatt  EEnnggeelleenn  nniieett
ggooeedd  kkaann  lloobbbbyyeenn..  IInn  ddee  bboouuww  kkuunnnneenn  zzee
ddaatt  vveeeell  bbeetteerr::  ‘‘DDee  bboouuwweerrss  vvaann  NNeeddeerr--
llaanndd  hheebbbbeenn  mmeett  éééénn  mmoonndd  lleerreenn  pprraatteenn’’,,
zzeeggtt  EEllccoo  --  ‘‘eenn  mmeett  éééénn  ppeenn  lleerreenn  bbooeekk--
hhoouuddeenn’’,,  hhaadd  JJooss  kkuunnnneenn  aaaannvvuulllleenn,,
ggeettuuiiggee  ddee  bboouuwwffrraauuddee..
WWaaaarroomm  zzeeii  EEnnggeelleenn  nniieett  ddaatt  ddee  wweetteenn--
sscchhaapp  rrooyyaaaall  bbeettaaaalldd  zzoouu  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn
uuiitt  ttiieenn  pprroocceenntt  vvaann  ddee  kkoosstteennoovveerrsscchhrriijj--
ddiinnggeenn  iinn  ddee  bboouuww??  WWaaaarroomm  mmeerrkkttee  hhiijj
nniieett  oopp  ddaatt  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  wweetteennsscchhaapp
hheett  mmeett  eeeenn  kkrraapp  bbuuddggeett  iinntteerrnnaattiioonnaaaall
hheeeell  ggooeedd  ddooeett,,  tteerrwwiijjll  iinn  ddee  rrooyyaaaall
ggeeffiinnaanncciieerrddee  bboouuww  nnaattiioonnaaaall  aall  vvaann  aalllleess
mmiissggaaaatt::  ddee  hheellee  VViijjzzeellggrraacchhtt  iiss  vveerrzzaakktt,,
bbaallkkoonnss  vvaalllleenn  vvaann  ffllaattss  eenn  oonnvveeiilliiggee  lliifftt--
sscchhaacchhtteenn  vveerrsslliinnddeenn  nniieettssvveerrmmooeeddeennddee
rroollssttooeelleerrss..
VViiaa  eeeenn  bbrriieeffjjee  nnaaaarr  ddee  NNRRCC  hheebb  iikk  ggeepprroo--
bbeeeerrdd  BBrriinnkkmmaann  eerrvvaann  ttee  oovveerrttuuiiggeenn  ddaatt
wweetteennsscchhaapp  eeeenn  llaannggeetteerrmmiijjnnpprroocceess  iiss,,
ddaatt  nniieett  ggeeppllaanndd  kkaann  wwoorrddeenn  aallss  ddee  bboouuww
vvaann  eeeenn  eeeennggeezziinnsswwoonniinnkkjjee
ooff  eeeenn  BBeettuuwweelliijjnnttjjee;;  ddaatt  zziijjnn
bbaannkkttrraannssaaccttiieess  wwoorrddeenn

bbeevveeiilliiggdd  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  pprriieemmggeettaalllleenn,,
ddiiee  mmeeeerr  ddaann  ttwweeeedduuiizzeenndd  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  
--nniieett  vvoooorr  ddaatt  ddooeell--  zziijjnn  bbeeddaacchhtt;;  ddaatt  hhiijj
zzoonnddeerr  ggeeaavvaanncceeeerrddee  wwiisskkuunnddee  nniieett
mmoobbiieell  zzoouu  kkuunnnneenn  bbeelllleenn  eenn  ddaatt  ddee
ffoouutteenn  oopp  zziijjnn  ccdd’’ss  wwoorrddeenn  ggeeccoorrrriiggeeeerrdd
mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  ggrrooeeppeenntthheeoorriiee..  MMaaaarr  ddee
NNRRCC  wwiill  mmiijjnn  bbrriieeffjjeess  nniieett  eenn  hheett  zzoouu  ooookk
bbootteerr  aaaann  ddee  ggaallgg  ggeewweeeesstt  zziijjnn..
MMiijjnn  ccoommmmeennttaaaarr  zzoouu  uuiittggeelleeggdd  kkuunnnneenn
wwoorrddeenn  aallss  eeeenn  vveerrddeeddiiggiinngg  vvaann  NNWWOO--
vvoooorrzziitttteerr  EEnnggeelleenn,,  mmaaaarr  ddaatt  iiss  nniieett  ddee
bbeeddooeelliinngg::  JJooss  hheeeefftt  mmeett  zziijjnn  ggeessttaammeell  ddee
wweetteennsscchhaapp  ggeeeenn  ddiieennsstt  bbeewweezzeenn..  HHiijj
mmooeett  mmaaaarr  tteerruugg  nnaaaarr  GGeennèèvvee  ((CCEERRNN))  ooff
vveerr  wweegg  nnaaaarr  IIJJssllaanndd,,  nneett  aallss  bbiisssscchhoopp
GGiijjsseenn..
SSaammeennvvaatttteenndd::  aaaann  BBrriinnkkmmaann,,  ddiiee  mmiijjnn
ssppeelllliinnggssccoorrrreeccttoorr  vvoooorrttdduurreenndd  wwiill
vveerraannddeerreenn  iinn  ‘‘SSpprriinnkkhhaaaann’’,,  hheeeefftt  ddee
wweetteennsscchhaapp  nniieettss  eenn  aaaann  EEnnggeelleenn  bbiitttteerr
wweeiinniigg..  

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeuren



TTooeeggaannkkeelliijjkk,,  ggeeddrreevveenn,,  ttiijjdd  nneemmeenndd  vvoooorr  eexxttrraa  uuiittlleegg
eenn  hhuunn  ccoolllleeggeess  llaarrddeerreenndd  mmeett  vveeeell  ccoonnccrreettee  vvoooorr--
bbeeeellddeenn::  oovveerreeeennkkoommssttiiggee  aassppeecctteenn  iinn  ddee  wwaaaarr--
ddeerriinngg  vvoooorr  pprrooff..ddrr..  BBeerrtt  MMeeiijjeerr  eenn  pprrooff..ddrr..iirr..  HHeennkk
SSwwaaggtteenn..  DDee  ttwweeee  hhoooogglleerraarreenn  zziijjnn  ddee  wwiinnnnaaaarrss  vvaann
ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  oonnddeerrwwiijjsspprriijjzzeenn  vvoooorr  ddee  bbeessttee  ddoocceenn--
tteenn,,  ddiiee  vvoorriiggee  wweeeekk  bbiijj  ddee  ooppeenniinngg  vvaann  hheett  aaccaaddee--
mmiisscchh  jjaaaarr  aaaann  ddee  TTUU//ee  wweerrddeenn  uuiittggeerreeiikktt..
MMeeiijjeerr,,  ddiiee  zzoowweell  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  aallss  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  ccoolllleeggeess

vveerrzzoorrggtt,,  wweerrdd  uuiittggeerrooeeppeenn  ttoott  ddee  bbeessttee  bbaacchheelloorr--
ddoocceenntt..  CCoolllleeggaa  SSwwaaggtteenn  vvaann  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurr--
kkuunnddee  kkwwaamm  aallss  mmeeeesstt  ggeewwaaaarrddeeeerrddee  eenn  dduuss
wwiinnnneennddee  mmaasstteerrddoocceenntt  uuiitt  ddee  bbuuss..  
BBeeiiddeenn  wweerrddeenn,,  bbeehhaallvvee  mmeett  ddee  eeeerr,,  bbeelloooonndd  mmeett  eeeenn
cchheeqquuee  vvaann  vviijjffdduuiizzeenndd  eeuurroo..  WWaaaarrvvaann  aakkttee,,  zziijj  hheett
aabbuussiieevveelliijjkk  eeeenn  wweeeekkjjee  ttee  llaaaatt..  ((HHKK))

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Beste docenten beloond

Verbinding in Connector 
Het TeMa-gebouw heeft sinds
deze zomer een nieuwe naam:
Connector. Er is besloten tot een
naamsverandering omdat de
oude naam niet meer refereerde
naar de functie van het complex,
dat sinds dit jaar dienst doet als
bedrijfsverzamelgebouw van het
TU/e Innovation Lab.
“Connector zegt symbolisch iets
over de huidige functie van het
gebouw. De naam verwijst naar
de verbinding van de buiten-
wereld met de kennisinfra-
structuur van de TU/e. Bedrijven
in het gebouw bundelen hun
krachten met TU/e-instel-
lingen”, zegt Wim Bens, direc-
teur van het Innovation Lab. 
In Connector zijn nu drie bedrij-
ven gevestigd: producent van

hoortoestellen GN ReSound en
de adviesbureau’s Fidante en
FDO. Een kwart van de ruimte in
het gebouw wordt nu gebruikt,
maar het Innovation Lab is actief
op zoek naar geïnteresseerde
partijen om het complex opti-
maal te benutten. Bens: “Enkele
instanties en bedrijven hebben
interesse in een aantal kamers,
zoals het Máxima Medisch
Centrum en het Center for
Translational Molecular Medi-
cine. De ruimte is bedoeld voor
partijen die een maatje groter
zijn. De kleine starters brengen
we al onder in het MultiMedia-
Paviljoen.”
Eind oktober of begin november
worden inloopdagen gehouden
in Connector. (TA)/.

Kaarten tennistoernooi met ex-toppers
Ex-tennistoppers treffen elkaar tijdens de AFAS Tennis Classics, van 1
tot en met 4 oktober in het Indoor-Sportcentrum Eindhoven. Dit jaar
zijn dat onder anderen Mark Philippoussis, Thomas Enqvist, Richard
Krajicek, Henri Leconte en Paul Haarhuis. TU/e’ers kunnen voor vijf
euro naar het toernooi (normale kaartprijs is dertig euro). Kaarten kun
je maandag 21 en dinsdag 22 september tussen 12.00 en 14.00 uur
kopen bij de redactie van Cursor, Laplacegebouw 0.40. Zorg er wel voor
dat je met gepast geld komt. Maximaal vier kaarten per persoon, op is
op. Zie www.afastennisclassics.nl. 

Prinsjesdag: stilte voor de storm
Het kabinet moet rigoureus
bezuinigen, maar gaat daar pas
volgend jaar knopen over door-
hakken. In de tussentijd wil het
de kwakkelende economie nog
even stimuleren. Dit jaar zitten
er zelfs nog wat meevallers in
de onderwijsbegroting. 

Het hoger onderwijs kan in 2010
niet uitgezonderd worden van
bezuinigingen, schrijft het
kabinet, dat alvast een begin wil
maken met het terugdringen van
de hoog oplopende staatsschuld.
De harde noten worden volgend
jaar gekraakt, als allerlei werk-
groepen gaan kijken waar de
regering twintig procent kan
bezuinigen. Taboes als het
afschaffen van de hypotheek-
renteaftrek en de afbestelling van
de JSF-gevechtsvliegtuigen schij-
nen daarbij niet meer te bestaan. 

In de begroting van 2010 krijgen
de instellingen alvast een kleine
‘efficiencykorting’ opgelegd, die
de schatkist tussen 2015 en 2018
jaarlijks 5,8 miljoen euro moet
opleveren. Daarna loopt de
bezuiniging op tot 21,3 miljoen
euro vanaf 2019. Dat stelt weinig
voor op een totale begroting van
2,3 miljard euro voor het hbo en
3,7 miljard voor de universi-
teiten. 

Eerder was al wel uitgelekt dat de
studiebeurs ondanks eventuele
inflatie in 2011 en 2012 niet
verhoogd zal worden. Dat levert
de schatkist in 2011 vijf miljoen
euro op. In 2014 is dat bedrag
zelfs opgelopen tot 15 miljoen.
Vanaf het volgende studiejaar is
de aanvullende beurs voor eerste-
jaars studenten na vijf maanden
geen gift meer. Voorheen kregen

studenten de aanvullende beurs
in het eerste studiejaar cadeau,
ook als ze uiteindelijk geen
diploma haalden. De ‘besparing’
loopt op tot 52 miljoen euro in
2013 en daarna dooft het effect
langzaam uit.
Ook zet het kabinet alvast een
streep door de toekomstige ‘enve-
loppemiddelen’, oftewel extra-
tjes waarvoor nog geen defini-
tieve bestemming gevonden was.
Ze hadden eventueel kunnen
worden ingezet voor onderzoek
of onderwijsexperimenten, maar
blijven nu in de schatkist.
Verder krijgen studenten van
buiten de Europese Economische
Ruimte, zoals Chinezen en
Amerikanen, minder steun.
Vanaf 2015 wil het kabinet hierop
21,8 miljoen euro korten.
Studenten uit ontwikkelings-
landen worden uitgezonderd.

Over compensatie voor de
stijging van het aantal eerstejaars
doet het kabinet geen harde toe-
zeggingen. OCW wil eerst kijken
hoeveel het er precies zijn.
Uiteindelijk zullen de onderwijs-
instellingen samen meer geld
krijgen naarmate ze meer stu-
denten trekken, maar hoe die
berekening precies in zijn werk
gaat, schrijft het ministerie er
niet bij.

Deltaplan bèta/techniek
Het Deltaplan bèta/techniek,
waarmee de regering jongeren
wilde winnen voor exacte studies
en technische beroepen, is in de
begroting meer dan gehalveerd.
Vorig jaar dacht OCW dat er in
2011 nog 58,5 miljoen euro voor
beschikbaar zou zijn. Dat wordt
nu 24,5 miljoen euro.
De uitgaven per student komen

volgens de begroting uit op onge-
veer zesduizend euro voor uni-
versitaire studenten en 6.200
euro voor hbo-studenten. Dat is
meer dan er in vorige begro-
tingen voorspeld werd, toen de
bedragen voor de komende jaren
op 5.800 euro per student bleven
steken. Overigens zijn de univer-
siteiten het niet eens met de reken-
wijze van OCW. Zij stellen dat het
budget per student al jaren
afkalft, als je bijvoorbeeld de
uitgaven voor dure geneeskunde-
studenten tussen haakjes zet.
Het kabinet wil de ‘primaire pro-
cessen’ van de instellingen
“zoveel mogelijk ontzien”. De
compensatie voor de prijsstijging
en loonontwikkeling zijn onver-
kort uitgekeerd. Ook is de groei
van de studentenaantallen van
vorig jaar gecompenseerd.
(HOP)/.

TU/e belangrijke partij in
Logistiek Topinstituut Dinalog
De nieuwe naam van het
Logistiek Topinstituut in
Breda, waarin de TU/e en de
Erasmus Universiteit de
belangrijkste partijen zijn,
wordt Dutch Institute for
Advanced Logistics (Dinalog).
TU/e-hoogleraar dr.ir. Jan
Fransoo is lid van het bestuur
van het Innovatieprogramma
Logistiek en het daaraan
verbonden topinstituut. 

Vrijdag 11 september werd
tijdens de eerste bestuursverga-
dering de nieuwe naam van het
topinstituut bekend gemaakt.
Fransoo, hoogleraar Operations
Planning & Control aan de TU/e-
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences, stond zes
jaar geleden als lid van de
Commissie Van Laarhoven aan
de basis van de oprichting. Deze
commissie stelde in opdracht van
het ministerie van Economische
Zaken plannen op om innovatie
in de logistieke sector te bevor-
deren. 
De komende vier jaar moet uit-
voering gegeven worden aan dit

Innovatieprogramma Logistiek
& Supply Chains. Voor 1 novem-
ber moeten bij de ministeries van
EZ en Verkeer en Waterstaat op
detailniveau plannen worden
aangeleverd die duidelijk maken
hoe de samenwerking tussen het
bedrijfsleven, de kennisinstel-
lingen en de onderwijspartners
eruit komt te zien. 

Campus
Een belangrijk onderdeel van het
topinstituut is de opzet van een
Supply Chain Campus langs de
A16 bij Breda. Volgens Fransoo
wordt dit een plek waar afde-
lingen van grote logistieke bedrij-
ven straks hun supply chains aan-
sturen. “Het wordt dus geen plek
waar vrachtwagens rijden of
grote opslagloodsen komen te
staan. Omdat er fundamentele
kennis samenkomt over logistiek
en supply chains, wordt het een
omgeving waarin veel innovatie
en samenwerking zal plaats-
vinden”, aldus Fransoo. Het top-
instituut Dinalog wordt volgens
hem de vaste plaats waar samen-
werking tussen bedrijfsleven en

kennisinstellingen wordt gebun-
deld. “Europese rankings geven
nu al aan dat de TU/e en de
Rotterdamse Erasmus Universi-
teit in dit vakgebied wat betreft
onderzoek en citaties bovenin
meedoen”, aldus de hoogleraar
logistiek. “Wanneer we dit
samenbrengen, denken we hét
topinstituut van Europa te
kunnen worden. Stanford en
MIT, leidende instituten in de
VS, hebben al aangegeven dat ze
met ons willen samenwerken.”

In totaal komt de komende vier
jaar voor Dinalog en de Supply
Chain Campus 60 miljoen euro
beschikbaar, waarvan 25 miljoen
van de overheid, eenzelfde
bedrag van het bedrijfsleven en
de kennisinstellingen en 10
miljoen van de gemeente Breda
en de provincie Noord-Brabant.
(HK)/.

Mega diploma-uitreiking W&I
MMaaaarr  lliieeffsstt  nneeggeennttiigg  ssttuuddeenntteenn  bbiijj  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa  mmoocchhtteenn
ddoonnddeerrddaagg  1100  sseepptteemmbbeerr  hhuunn  ddiipplloommaa  oopphhaalleenn..  NNooooiitt  eeeerrddeerr,,  eenn  nnooooiitt
wweeeerr,,  kkoonnddeenn  zzoovveeeell  aaffssttuuddeeeerrddeerrss  tteeggeelliijjkk  vvoooorr  hhuunn  bbuull  nnaaaarr  ddee  ffaaccuull--
tteeiitt..  TToocchh  kkwwaammeenn  zzeessttiieenn  ssttuuddeenntteenn,,  oomm  uuiitteeeennllooppeennddee  rreeddeenneenn,,  nniieett
ooppddaaggeenn..  HHooeezzoo  ffeellbbeeggeeeerrdd  ppaappiieerrttjjee??  
VViieerreennzzeessttiigg  iinnffoorrmmaattiiccaaddiipplloommaa’’ss  eenn  zzeessttiieenn  wwiisskkuunnddeeddiipplloommaa’’ss
wweerrddeenn,,  vveerrddeeeelldd  oovveerr  vviijjff  zziittttiinnggeenn,,  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  uuiittggeerreeiikktt..  HHeett  iiss
ddee  vviieerrddee  cceerreemmoonniiee  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  ddiitt  kkaalleennddeerrjjaaaarr,,  wwaaaarrvvaann  ddee  eeeerrssttee
ddrriiee  mmaaaarr  mmaattiigg  wweerrddeenn  bbeezzeett..  VVoooorr  nneeggeenn  ssttuuddeenntteenn  wwaass  vvoorriiggee  wweeeekk  ddee
aalllleerrllaaaattssttee  kkaannss  oomm  hhuunn  ddiipplloommaa  ttee  oonnttvvaannggeenn;;  zziijj  wwaarreenn  ddeessttiijjddss
bbeeggoonnnneenn  mmeett  ddee  oouuddee  vviijjffjjaarriiggee  oopplleeiiddiinngg..
BBiijj  hheett  OOnnddeerrwwiijjss  eenn  SSttuuddeenntteenn  SSeerrvviiccee  CCeennttrruumm  ((SSTTUU))  wweeeett  mmeenn  nniieett  ooff
nneeggeennttiigg  ddiipplloommaa’’ss  oopp  éééénn  ddaagg  TTUU//ee--bbrreeeedd  eeeenn  rreeccoorrddaaaannttaall  iiss..  ““DDaatt
ssoooorrtt  ggeeggeevveennss  hhoouuddeenn  wwiijj  nniieett  bbiijj””,,  zzeeggtt  iirr..  MMaarrcceell  VViisssscchheerrss..  VVoooorr  WW&&II
iiss  hheett  iinn  eellkk  ggeevvaall  wwééll  eeeenn  rreeccoorrddaaaannttaall,,  wweeeett  HHaannnneekkee  SSaannddeerrss  vvaann  ddee
ffaaccuullttaaiirree  oonnddeerrwwiijjssaaddmmiinniissttrraattiiee..  EEnn  ddaatt  zzaall  hheett  bblliijjvveenn,,  wwaanntt  vvaannaaff  ddiitt
ccoolllleeggeejjaaaarr  mmaagg  hheett  aaffssttuuddeerreenn  mmaaxxiimmaaaall  nneeggeenn  mmaaaannddeenn  dduurreenn..  ““BBiijj
ddeezzee  lliicchhttiinngg  zzaatteenn  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  eerr  jjaarreenn  oovveerr  ddeeddeenn””,,  aalldduuss  SSaannddeerrss,,
ddiiee  ddee  mmeeggaapplleecchhttiigghheeiidd  oorrggaanniisseeeerrddee..
ZZee  vveerrtteelltt  oovveerr  ddee  rreeddeenneenn  wwaaaarrmmeeee  zzeessttiieenn  ssttuuddeenntteenn  zziicchh  aaffmmeellddddeenn..
““TTwweeee  CChhiinneessee  ssttuuddeenntteenn  wwaarreenn  aall  tteerruugg  nnaaaarr  CChhiinnaa,,  oommddaatt  hhuunn  vveerrbblliijjffss--
vveerrgguunnnniinngg  wwaass  aaffggeellooppeenn..  DDiiee  ddiipplloommaa’’ss  ggeevveenn  wwee  mmeeee  aaaann  eeeenn  llaanndd--
ggeennoooott  ddiiee  eerr  wwééll  bbiijj  wwaass..  AAnnddeerree  ssttuuddeenntteenn  pprreeffeerreerreenn  hhuunn  vvaakkaannttiiee
bboovveenn  eeeenn  ddiipplloommaa--uuiittrreeiikkiinngg  ooff  pprroommoovveerreenn  aall  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd,,  zzooaallss
JJiimm  PPoorrtteeggiieess  ddiiee  eeeenn  ttiieenn  oopp  zziijjnn  wwiisskkuunnddeebbuull  hheeeefftt  ssttaaaann..  HHiijj  zzaall  hheett
ddooccuummeenntt  llaatteerr  oopphhaalleenn..  IInn  pprriinncciippee  ssttuurreenn  wwee  ddiipplloommaa’’ss  nniieett  nnaa..
UUiittzzoonnddeerriinnggeenn  mmaakkeenn  wwee  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  ddee  llaaaattssttee  ffaassee  vvaann  hhuunn
aaffssttuuddeerreenn  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd  hheebbbbeenn  ggeeddaaaann..””  ((NNSS))
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Sportschool voor gekweekte 

Het klinkt een beetje onwerkelijk, maar
op de vierde verdieping van W-hoog
bevindt zich een minisportschool. Dag in,
dag uit werken modellen daar hard aan
hun conditie, zonder dat daarbij ook maar
een druppeltje zweet vloeit. Het gaat dan
ook niet om mensen die verlangen naar
een afgetraind lichaam, maar om stukjes
weefsel, opge-
kweekt uit mense-
lijke cellen. En de
trainingsappa-
raten zijn de bio-
reactoren (een
soort broed-
machines voor
cellen), opgesteld in een hoekje van het
BMT-lab. Ir. Mirjam Rubbens (29)
speelde daar de afgelopen jaren voor

sportinstructrice en onderwierp proto-
hartkleppen aan een strak trainings-
programma. Het doel van al deze inspan-

ningen: het
kweken van
lichaams-
eigen
weefsel,
sterk genoeg
om als
hartklep in

een patiënt te worden geïmplanteerd. Het
voordeel van zo’n eigen hartklep boven
kunstmatige kleppen die de meeste

patiënten nu nog krijgen, is dat de
lichaamseigen hartklep echt leeft: deze
groeit mee met het hart en veroudert niet
sneller dan normale hartkleppen. Vooral
voor kinderen is dit letterlijk van levens-
belang: nu moeten jonge hartpatiëntjes
vaak diverse operaties ondergaan waarbij
telkens nieuwe hartkleppen op maat
worden geplaatst.

Als het aan Mirjam Rubbens en haar col-
lega’s ligt, komt daarin verandering.
Rubbens houdt zich bezig met het tissue-
engineeren van hartkleppen, waarbij

cellen van de patiënt worden gestimu-
leerd om tot een levende hartklep uit te
groeien. Daartoe plaatst ze de cellen in
een dragermateriaal. De cellen worden in
een bioreactor opgekweekt totdat ze het
bindweefsel vormen waaruit een na-
tuurlijke hartklep bestaat: cellen ingebed
in een door de cellen gecreëerd netwerk
van met name collageenvezels. Maar
daarmee zijn we er nog niet: om de cellen
aan te sporen om collageen aan te maken,
onderwierp Rubbens ze aan verscheidene
trainingprogramma’s om te zien welk
schema het beste resultaat oplevert. In

Spelen met stroop

Andriy Hlod (29) kwam zeven jaar terug
voor de ontwerperopleiding
Mathematics for Industry vanuit de
Oekraïne naar Eindhoven. Hij zette zijn
wiskundige kwaliteiten daarna in om
het industriële proces van rotorspinnen
te ontleden. Deze week promoveert hij
op dit onderwerp.

Andriy Hlod pakt een fles Van Gilse-
stroop uit de kast en zoekt er een stapeltje
vergeelde printjes van wetenschappelijke
artikelen bij, die hij omgekeerd op tafel

legt. Vervolgens giet hij de stroop op het
papier, terwijl hij de fles met verschil-
lende snelheden boven het papier laat
bewegen. “Als ik heel snel ga, zie je dat de
straal een holle bocht maakt. Je ziet het
effect van de stroperigheid van de stroom
vloeistof. Dat noemen we een viskeuze
straal. Als ik de fles heel langzaam boven
het papier beweeg, stroomt de stroop
recht naar beneden. Dat noemen we
viskeus-inertiaal, omdat het effect van de
traagheid van de vloeistof wordt mee-
genomen.” Hij doet het niet, maar zou

Hlod de durf hebben om de fles horizon-
taal te houden en er dan flink in te
knijpen, dan krijg je een bolle straal,
bekend van water uit een
tuinslang: een puur
inertiale straal die een
soort kogelbaan beschrijft
en waarbij de stroperig-
heid van de vloeistof kan
worden verwaarloosd.
In chemische fabrieken
wordt veel met vloeistofstralen gewerkt.
Daarbij is het uiteraard belangrijk dat de
straal zich voorspelbaar gedraagt. Ook bij
de Arnhemse kunstvezelfabrikant Teijin
Aramid is een deel van het productie-
proces afhankelijk van een straal vloeistof
waarin de bouwstenen voor de vezels zijn
opgelost. Teijin maakt hierbij gebruik van
een roterende cilinder die volgens Hlod te
vergelijken is met een suikerspinmachine
(zie afbeelding rechts).
Hlod loopt naar een andere kast en komt
terug met wat een bolletje gele wol lijkt.
Het is de ruwe aramidevezel die in
Arnhem met de suikerspinmachine
wordt gemaakt. De vezels zijn oersterk en
brandwerend en worden gebruikt in
kogelwerende vesten en vervlochten tot
lichte, vrijwel onbreekbare kabels. “Het
probleem van de roterende cilinder van
Teijin is dat de draden tijdens het
vormingsproces te vaak breken: ze
worden niet langer dan een meter,
waardoor ze niet geschikt zijn om er
lange kabels van te vlechten. Dat

probleem hebben ze voorgelegd aan wis-
kundigen bij een bijeenkomst van
Mathematics for Industry. Mijn promotor

Mark Peletier heeft dat
toen opgepikt en er een
promotieonderzoek van
gemaakt.” Teijin wilde
graag weten of de
draden misschien intact
zouden blijven als ze de
spuitsnelheid, rotatie-

snelheid of de grootte van de cilinder
zouden aanpassen.
Hlod ontwikkelde een wiskundig model
dat voorspelt hoe de aramidestraal zich
gedraagt onder verschillende omstandig-
heden en deed experimenten bij Teijin
om te testen of zijn voorspellingen
klopten. Hij mocht daarvoor de vloeistof
gebruiken die Teijin zelf ook gebruikt
voor testen, een vloeistof waarmee
normaal huishoudfolie plakkerig wordt
gemaakt. Hij richtte zich daarbij eerst op
een eenvoudiger situatie: die van de
bewegende stroopfles. “Dat probleem is
experimenteel heel toegankelijk, maar
het heeft alle cruciale elementen van het
complexere probleem in zich.” Toen het
eenvoudige model de juiste voorspel-
lingen bleek te doen, stapte Hlod over
naar de roterende cilinder.
In zo’n ‘suikerspinmachine’ blijken vier
verschillende situaties mogelijk: de
bovengenoemde inertiale straal, een
viskeus-inertiale straal, een onbruikbare
onstabiele situatie en de situatie waarbij

Bioreactoren: een

soort broedmachines

voor cellen

Hartkleppen/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

Heb je een nieuwe hartklep

nodig, dan stop je wat

lichaamscellen in een kweek-

reactor en wacht je een paar

weken. Even laten

implanteren en je kunt er

weer een leven lang tegen-

aan. Nu nog sciencefiction,

maar hopelijk binnen afzien-

bare tijd werkelijkheid.

Promovenda ir. Mirjam

Rubbens (Biomedische

Technologie) bewees dat je

de kleppen al tijdens het

opkweken in beweging moet

brengen.

Andriy Hlod. Foto: Bart van Overbeeke

Hij giet de

stroop op het

papier



de gevormde draad niet langs de wand
naar beneden vloeit, maar zich om de
ronddraaiende schijf
met spuitmondjes
wikkelt - ook een
ongewenste situatie. 
Interessant genoeg
blijkt dat de viskeuze
straal (in principe de
meest stabiele
oplossing, volgens
Hlod), niet mogelijk is: dit zou vereisen
dat de buitenwand van de cilinder in de-
zelfde richting als de rotor ronddraait,
met minstens de helft van die hoek-
snelheid. Terwijl die bij Teijin niet
beweegt. “Daardoor blijf je niet zo
gemakkelijk in het regime waar de
situatie zo stabiel is dat je lange draden
kunt maken. Ik heb dan ook geadviseerd
dat ze de buitenste cilinder draaibaar

maken. Dat hadden ze bij de constructie
ook al overwogen, maar technisch is dat

niet zo gemakkelijk,
dus besloten ze het
niet te doen.”
De combinatie van
wiskunde met experi-
menten om modellen
te testen, een onge-
bruikelijk fenomeen
voor wiskundigen, is

Hlod wel bevallen. Hij hoopt dan ook dat
hij per 1 november bij DSM mag begin-
nen in het kader van de kenniswerkers-
regeling, om daarna definitief bij het
chemieconcern in dienst te treden. “Ik
hoop in ieder geval dat ik dit soort toege-
paste wiskunde kan blijven doen, dat is
me goed bevallen.” (TJ)/.
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Bos in de Sahara tegen opwarming aarde
HHeett  iiddeeee  bbeessttaaaatt  aall  llaannggeerr::  ddee  SSaahhaarraa  oommvvoorrmmeenn  ttoott  eeeenn  ggiiggaannttiisscchh  wwoouudd  zzoouu  oonnggeekkeennddee
vvoooorrddeelleenn  oopplleevveerreenn..  DDee  ggrrooeeiieennddee  bboommeenn  zzuuiiggeenn  mmiilljjooeenneenn  ttoonnnneenn  CCOO22  oopp  uuiitt  ddee  lluucchhtt,,
iinn  hheett  gguunnssttiiggssttee  sscceennaarriioo  ddaaaalltt  ddee  tteemmppeerraattuuuurr  vvaann  hheett  hhuuiiddiiggee  wwooeessttiijjnnggeebbiieedd  mmeett  wweell
aacchhtt  ggrraaddeenn  eenn  hheett  ggeebbiieedd  rroonndd  hheett  SSaahhaarraawwoouudd  wwoorrddtt  ggeesscchhiikktt  vvoooorr  llaannddbboouuww..
CCeellbbiioolloooogg  LLeeoonnaarrdd  OOrrnnsstteeiinn  uuiitt  NNeeww  YYoorrkk  hheeeefftt  nnuu  mmeett  eennkkeellee  kklliimmaattoollooggeenn  ddee  uuiitt--
vvooeerriinngg  vvaann  ddiitt  ppllaann  ddoooorrggeerreekkeenndd..  VVoollggeennss  hheemm  iiss  ddee  hhiitttteebbeesstteennddiiggee  EEuuccaallyyppttuussbboooomm
eeeenn  ggooeeddee  kkaannddiiddaaaatt..  WWaatteerr  uuiitt  ddee  oommlliiggggeennddee  oocceeaanneenn  kkaann  wwoorrddeenn  oonnttzziilltt  eenn  mmeett  aaqquuaa--
dduucctteenn  eenn  ppoommppeenn  nnaaaarr  ddee  wwoorrtteellss  vvaann  ddee  EEuuccaallyyppttuussbboommeenn  ggeettrraannssppoorrtteeeerrdd..
KKoosstteennppllaaaattjjee::  eeeenn  ppaaaarr  bbiilljjooeenn  ddoollllaarr  ppeerr  jjaaaarr..  EEeenn  fflliinnkkee  iinnvveesstteerriinngg,,  mmaaaarr  ppeerr  ttoonn  ooppggee--
ssllaaggeenn  CCOO22  iiss  hheett  oonnggeevveeeerr  nneett  zzoo  dduuuurr  aallss  hheett  aaffvvaannggeenn  vvaann  ddiitt  bbrrooeeiikkaassggaass  bbiijj  eelleekkttrriiccii--
tteeiittsscceennttrraalleess,,  aalldduuss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss..    

Opslag CO2 mogelijk in Nederlandse bodem
DDee  uuiittssttoooott  vvaann  CCOO22  kkaann  wwoorrddeenn  tteerruuggggeeddrroonnggeenn  ddoooorr  hheett  bbiijj  eelleekkttrriicciitteeiittsscceennttrraalleess
vvrriijjkkoommeennddee  ggaass  aaff  ttee  vvaannggeenn  eenn  oonnddeerrggrroonnddss  oopp  ttee  ssllaaaann..  DDaaaarrvvoooorr  iiss  hheett  uuiitteerraaaarrdd  vvaann
ggrroooott  bbeellaanngg  ddaatt  hheett  ooppggeessllaaggeenn  bbrrooeeiikkaassggaass  nniieett  wweegg  kkaann  lleekkkkeenn..  DDee  UUttrreecchhttssee
pprroommoovveennddaa  SSuuzzaannnnee  HHaannggxx  ccoonncclluuddeeeerrtt  nnuu  ddaatt  ddee  iinn  NNeeddeerrllaanndd  aaaannwweezziiggee  ccoommbbiinnaattiiee
vvaann  zzaannddsstteeeenn  aallss  ooppssllaaggmmeeddiiuumm  eenn  aannhhyyddrriieett  ((ggiippss  zzoonnddeerr  wwaatteerr))  aallss  aaffddeekkkkeennddee  llaaaagg
pprriimmaa  vvoollddooeett..  DDee  ddeekkllaaaagg  bblliijjkktt  ggeemmaakkkkeelliijjkk  bbeessttaanndd  tteeggeenn  ddee  hhooggee  ddrruukk  ddiiee  wwoorrddtt
ooppggeebboouuwwdd  aallss  CCOO22  iinn  hheett  zzaannddsstteeeenn  wwoorrddtt  ggeeïïnnjjeecctteeeerrdd..  EEeenn  vvoooorr  ddee  hhaanndd  lliiggggeennddee  pplleekk
oomm  CCOO22  oopp  ttee  ssllaaaann,,  iiss  hheett  aaaarrddggaassvveelldd  bbiijj  SSlloocchhtteerreenn,,  wwaaaarr  aall  vveeeerrttiigg  jjaaaarr  aaaarrddggaass  wwoorrddtt
ggeewwoonnnneenn..

ZZeessttiigg  pprroocceenntt  vvaann  ddee  wweerreellddbbeevvoollkkiinngg  wwoooonntt
iinn  sstteeddeenn  ddiiee  sstteeeeddss  vveerrddeerr  ddiicchhttggeesslliibbdd
rraakkeenn..  DDaatt  kkaann  aannddeerrss::  ssttaappeell  vveerrkkeeeerr,,
wwoonniinnggeenn,,  kkaannttoorreenn,,  hhootteellss  eenn  zzeellffss  ppaarrkkeenn
bboovveennoopp  eellkkaaaarr  eenn  eerr  bblliijjfftt  fflliinnkk  wwaatt  rruuiimmttee
oovveerr  vvoooorr  oommlliiggggeenndd  ggrrooeenn..  VVoollggeennss
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  RRiicckk  tteenn  DDooeesscchhaattee
vveerreeiisstt  rruuiimmtteebbeessppaarreenndd  bboouuwweenn  vvoooorraall  eeeenn
oonnccoonnvveennttiioonneellee  mmaanniieerr  vvaann  ddeennkkeenn..  
““HHeett  iiss  eeeenn  oonnhhoouuddbbaarree  ssiittuuaattiiee””,,  vviinnddtt  TTeenn
DDooeesscchhaattee..  ““AAll  ccoonnssuummeerreenndd  eetteenn  wwee  ddee
wweerreelldd  llaannggzzaaaamm  oopp..  DDee  bboouuww  iiss  ggooeedd  vvoooorr
eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  ddeeeell  vvaann  ddiiee  ccoonnssuummppttiiee,,  dduuss
mmooeetteenn  wwee  oopplloossssiinnggeenn  zzooeekkeenn  oomm  zzoowweell
rruuiimmtteebbeessppaarreenndd  aallss  dduuuurrzzaaaamm  ttee  bboouuwweenn..””
DDaatt  iiss  mmaakkkkeelliijjkkeerr  ggeezzeeggdd  ddaann  ggeeddaaaann..  WWaanntt
‘‘dduuuurrzzaaaammhheeiidd’’  hheeeefftt  nniieett  aalllleeeenn  eeeenn  eeccoolloo--
ggiisscchhee  bbeetteekkeenniiss,,  mmaaaarr  iimmpplliicceeeerrtt  oonnddeerr
aannddeerree  ooookk  eeeenn  hhooggee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  lleevveenn..  EEnn
wwiiee  wwiill  eerr  nnuu  hhuuttjjee  mmuuttjjee  wwoonneenn??  OOpp  zzooeekk
nnaaaarr  eeeenn  aannttwwoooorrdd  oonnddeerrnnaamm  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann
ttiieenn  EEiinnddhhoovveennssee  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  eeeenn
oonnttwweerrppeenndd  oonnddeerrzzooeekk  iinn  AArrnnhheemm..  DDaaaarr  lliiggtt,,
nnaaaasstt  ddee  NNeellssoonn  MMaannddeellaabbrruugg  aaaann  ddee
RRiijjnnkkaaddee,,  eeeenn  ggeebbiieedd  vvaann  hhoonnddeerrdddduuiizzeenndd
vviieerrkkaannttee  mmeetteerr  aaaann  bbeettoonnnneenn  iinnffrraassttrruuccttuuuurr..
EEeenn  uuiittsstteekkeennddee  ppllaaaattss  oomm  pprreettttiigg  ttee  wwoonneenn,,
oonntthhuulltt  TTeenn  DDooeesscchhaattee..  ““VVrrooeeggeerr  oonnttssttoonnddeenn
sstteeddeenn  vvaaaakk  rroonnddoomm  iinnffrraassttrruuccttuurreellee  kknnoooopp--
ppuunntteenn..  TTeeggeennwwoooorrddiigg  wwoorrddtt  hheett  vveerrkkeeeerr  jjuuiisstt
ssttrriikktt  ggeesscchheeiiddeenn  vvaann  wwoooonnrruuiimmttee..””  
DDaatt  hheeeefftt  nniieett  aalllleeeenn  ttee  mmaakkeenn  mmeett  hheett  ffeeiitt  ddaatt
zzwwaarree  ttrruucckkss  eenn  ppeerrssoonneennaauuttoo’’ss  ddee  kkooeettsseenn
eenn  ttrreekkbbootteenn  vvaann  wweelleeeerr  hheebbbbeenn  vveerrvvaannggeenn..
VVoooorraall  hheett  mmooddeerrnniissmmee,,  ddee  aarrcchhiitteeccttoonniisscchhee
ssttrroommiinngg  uuiitt  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  vvoorriiggee  eeeeuuww,,

sscchhrreeeeff  eeeenn  ssttrriikkttee  sscchheeiiddiinngg  vvoooorr  vvaann
iinnffrraassttrruuccttuuuurr,,  wwoooonn--,,  wweerrkk--  eenn  rreeccrreeaattiiee--
rruuiimmttee..  DDee  aaccttuuaalliitteeiitt  vvrraaaaggtt  eecchhtteerr  oomm  eeeenn
mmeeeerr  fflleexxiibbeellee  bbeennaaddeerriinngg..  GGeeïïnnssppiirreeeerrdd  ddoooorr
ddee  zzeessttiieennddee--eeeeuuwwssee  mmaanniiëërriisstteenn,,  ddiiee  mmeett
iinnvveennttiieevvee  oonnttwweerrppeenn  bbrraakkeenn  mmeett  ddee
ccoonnvveennttiieess  uuiitt  ddee  rreennaaiissssaannccee,,  lleeggddeenn  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn  ssttaarrrree  ooppvvaattttiinnggeenn
oovveerr  llaannggssrraazzeenndd  vveerrkkeeeerr  eevveenn  nnaaaasstt  zziicchh
nneeeerr..  TTeenn  DDooeesscchhaattee  zzeellff  oonnttwwiieerrpp  eeeenn  ssttuukkjjee
aarrcchhiitteeccttuuuurr  wwaaaarr  aalllleerrlleeii  ffuunnccttiieess  mmeett  eellkkaaaarr
zziijjnn  vveerrvvlloocchhtteenn..  ““BBoovveennoopp  eeeenn  ddiissttrriibbuuttiiee--
cceennttrruumm  ssttaaaatt  eeeenn  mmaarrkktthhaall..  OOpp  hheett  ddaakk
ddaaaarrvvaann  lliiggtt  eeeenn  ggrrooeenn  ppaarrkk  mmeett  wwoonniinnggeenn,,
kkaannttoorreenn  eenn  hhootteellkkaammeerrss..  DDaaaarrbboovveennoopp  lliiggtt
wweeeerr  eeeenn  ssttaaddsskkaass,,  wwaaaarrvvaann  ddee  rreessttwwaarrmmttee  
‘‘ss  wwiinntteerrss  kkaann  wwoorrddeenn  aaffggeeddrraaggeenn  aaaann  ddee
aannddeerree  ggeebboouuwweenn..  HHeett  vvooeeddsseell  kkaann  ddiirreecctt
nnaaaarr  ddee  hhootteellss..  DDoooorrddaatt  aalllleess  ddiicchhtt  bbiijj  eellkkaaaarr
lliiggtt,,  hhooeefftt  eerr  mmiinnddeerr  wwoorrddeenn  ggeerreeddeenn  eenn
oonnttssttaaaatt  eerr  eeeenn  lleevveennddiiggee  sstteeddeelliijjkkee  ddyynnaa--
mmiieekk..””
HHeett  AArrnnhheemmssee  vveerrkkeeeerrsskknnooooppppuunntt  zzoouu  dduuss
zzoommaaaarr  kkuunnnneenn  vveerraannddeerreenn  iinn  eeeenn  bbrruuiisseenndd
cceennttrruumm  vvaann  wwoooonn--  eenn  wweerrkkpplleezziieerr..  TToocchh  zziieett
TTeenn  DDooeesscchhaattee  hheett  nniieett  ssnneell  zzoo  vveerr  kkoommeenn..
““OOnnzzee  iiddeeeeëënn  zziijjnn  vvoooorraall  bbeeddooeelldd  oomm  ddee
ppoolliittiieekk  ttee  pprriikkkkeelleenn..  WWee  wwiillddeenn  llaatteenn  zziieenn  ddaatt
eeeenn  ggrrootteerree  wwoooonnddiicchhtthheeiidd  nniieett  ppeerr  ssee
ggeeppaaaarrdd  hhooeefftt  ttee  ggaaaann  mmeett  ttoorreennss  zzooaallss  iinn
MMaannhhaattttaann..  MMaaaarr  vvoooorr  ggeewwoonnee  bbeewwoonneerrss  iiss
hheett  oonnttwweerrpp  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iieettss  ttee  hheeffttiigg..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

hartkleppen
plaats van echte hartkleppen gebruikte ze
hiervoor een modelsysteem in de vorm
van een rechthoekige strip bindweefsel.
Rubbens: “Het is echt net als in de sport-
school: daar doe je oefeningen om je
spieren te versterken. Hartkleppen zijn
voornamelijk opgebouwd uit collageen,
net als spieren. Die kun je dus ook sterker
maken door ze te trainen.” Ze probeerde
statische belasting, waarbij de strip bind-
weefsel strak gehouden wordt zodat het
niet aan zijn natuurlijke neiging om op te
rollen kan toegeven. Een andere methode
was een continue
dynamische
belasting waarbij
het reepje in een
richting vier
procent werd uit-
gerekt -dat bleek
de optimale uit-
rekking- in cycli
van een seconde. Tot slot was er de inter-
valtraining: belasting afgewisseld met
rustperiodes.
De intervaltraining -drie uur trainen, drie
uur rust- werkte het best, zo bleek.
Statische belasting veroorzaakt een
toename in de hoeveelheid collageen,
maar niet in de dwarsverbindingen
tussen de collageenvezels (belangrijk
voor de stevigheid van het weefsel).
Continue training waarbij het weefsel
elke seconde even werd uitgerekt, had
daarentegen geen positief effect op de

collageengroei, terwijl het wel goed bleek
voor de vorming van dwarsverbindingen. 
Alleen bij intervaltraining neemt zowel
de hoeveelheid collageen als de hoeveel-
heid dwarsverbindingen toe. De colla-
geenvezels oriënteren zich bovendien
onder invloed van de intervaltrainingen
ook in de richting van de kracht, hetgeen
het weefsel in die richting versterkt. 
Een beetje onderlegde sportschool-
bezoeker had kunnen voorspellen dat
intervaltraining het best werkt, geeft
Rubbens toe. “Toch is het minder voor de

hand liggend
dan je mis-
schien denkt.
De belasting
van hart-
kleppen in het
lichaam valt
onder de dyna-
mische belas-

ting: continu, bij elke hartslag, gaan de
kleppen open en dicht. Ze krijgen geen
rust.”
Het voornaamste probleem bij de
gekweekte hartkleppen is volgens
Rubbens nog dat de flexibiliteit van de
kleppen te wensen overlaat: de aanmaak
van het daarvoor noodzakelijke elastine
vindt nog niet plaats in de kweekreactor.
Blijkbaar krijgen cellen in het lichaam
daarvoor specifieke prikkels die in de
reactor ontbreken. “Dat is nog de missing
link.”/.

De hartkleppen

ondergaan een strak

trainingsprogramma

Het apparaat is

net een suiker-

spinmachine

Van bovenaf wordt de aramide opgelost in zwavelzuur
de cilinder ingespoten, waar het uit diverse spuit-
mondjes aan de rand van een roterende schijf tegen
de binnenwand van de buitenste cilinder aankomt.
Langs die wand loopt een laagje water naar beneden
dat ervoor zorgt dat de aramide in de oplossing stolt
en als een lange draad naar de onderkant van de ci-
linder wegloopt, waar de draad wordt opgevangen.

MMoommeenntteeeell  hheebbbbeenn  ppaattiiëënntteenn  nnoogg  ddee  kkeeuuzzee  uuiitt  ddrriiee  ssoooorrtteenn  hhaarrttkklleeppppeenn::  zzooggeehheetteenn
mmeecchhaanniisscchhee  hhaarrttkklleeppppeenn  ((vvaaaakk  vvaann  ggrraaffiieett  mmeett  eeeenn  llaaaaggjjee  ccaarrbboonn)),,  hhaarrttkklleeppppeenn  vvaann  
--ddoooodd--  bbiioollooggiisscchh  mmaatteerriiaaaall  ((mmeeeessttaall  vvaann  vvaarrkkeennss  ooff  rruunnddeerreenn))  ooff  kklleeppppeenn  vvaann  eeeenn
mmeennsseelliijjkkee  ddoonnoorr..  DDee  mmeecchhaanniisscchhee  kklleeppppeenn  zziijjnn  iijjzzeerrsstteerrkk  eenn  ggaaaann  ggeemmaakkkkeelliijjkk  eeeenn  lleevveenn
mmeeee,,  mmaaaarr  zzee  vveerroooorrzzaakkeenn  bbllooeeddssttoolllliinnggeenn  wwaaaarrtteeggeenn  jjee  lleevveennssllaanngg  oonnggeezzoonnddee  mmeeddiicciijjnneenn
mmooeett  sslliikkkkeenn..  MMeett  bbiioollooggiisscchhee  kklleeppppeenn  hheebb  jjee  ddaatt  pprroobblleeeemm  nniieett,,  mmaaaarr  ddeezzee  ggaaaann  nniieett
llaannggeerr  ddaann  vviijjffttiieenn  ttoott  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  mmeeee  eenn  wwoorrddeenn  ddaaaarrddoooorr  vvoooorrnnaammeelliijjkk  bbiijj  oouuddeerree
ppaattiiëënntteenn  ggeeïïmmppllaanntteeeerrdd..  



De interne kick-off van de campagne kan
de TU/e-gemeenschap niet ontgaan zijn.
Fuchsiaroze matten op parkeerplaatsen,
zadelhoesjes op fietsen, flyers
onder ruitenwissers en stickers
op toegangsdeuren met daarop
prikkelende vragen die de
nieuwsgierigheid moeten
wekken. ‘Your fingerprint as a
key?’, ‘To Mars by elevator?’, 
‘A bicycle that can’t be stolen?’.
Begin deze week ging ook de
bijpassende site de lucht in:
www.theinnovator.nl. 
Drs. Brigitte Rijshouwer, directeur van
het Communicatie Expertise Centrum
(CEC), legt uit welke doelen men na-
streeft met de campagne. “De TU/e moet
haar zichtbaarheid vergroten en zich
meer gaan onderscheiden van andere
universiteiten. We hebben een ver-
kenning laten uitvoeren, waaruit bleek
dat het gewenste imago van de TU/e
samen te vatten is met de termen 
‘excellent’, ‘toonaangevend’ en ‘interna-
tionaal’. Toen dat getoetst werd bij doel-
groepen, kwam naar voren dat ‘interna-
tionaal vooraanstaand’ niet werd
herkend. Niet door bedrijven en ook niet
door de eigen studenten.” 
Redenen voor de onzichtbaarheid van de
TU/e zijn bescheidenheid en introversie.
Externe analisten consta-
teerden in het verleden al
dat de Eindhovense uni-
versiteit zich maar zelden
op de voorgrond plaats.
Bovendien gaat ze uit van
het eigen aanbod en
minder van de vraag van
de diverse doelgroepen.
Dat laatste gegeven werkte
onder meer belemmerend
bij eerdere pogingen om
de TU/e meer uitstraling te verlenen. De
vier jaar oude slogan ‘Where innovation
starts’ is inmiddels intern wel bekend,
maar bij het grote publiek is die niet tot
leven gekomen. “De TU/e bracht kennis

en kunde alleen onder de aandacht van
vakbroeders”, zegt Rijshouwer. “Onze
ambitie om erkend te worden als een

internationaal
vooraanstaan-
de, techno-
logiegedreven
universiteit die
inspeelt op
maatschappe-
lijke ontwikke-
lingen, kunnen
we alleen waar-
maken wan-

neer we onze zichtbaarheid vergroten en
de TU/e een sterk merk wordt.”

Wil je je imago goed inzetten bij het
werven van studenten en nieuw onder-
zoek, dan moet het ook aansluiten bij de
eigen kracht van de instelling, zegt Marc
Rosmalen, specialist marketingcommu-
nicatie bij het CEC. “De persoonlijke
benadering, het toegankelijke van de
TU/e en het feit dat mensen echt geïnspi-
reerd worden door de TU/e zijn onze
sterke punten.”
Op de menselijke benadering wordt
stevig ingezet tijdens de nieuwe
campagne. Rijshouwer: “Innovatie start
niet in gebouwen, maar in onderzoekers
en studenten.” Dat moet volgens haar

extern én intern
duidelijk worden.
“Aan scholieren
laten we filmpjes
en posters zien
waarin bij-
voorbeeld een
promovenda haar
maatschappelijke
betrokkenheid
toont. Daarnaast
leggen we hen

prikkelende vragen voor met als kern: zou
jij het niet ontzettend leuk vinden om ook
‘innovator’ te worden?”
Intern worden medewerkers van de TU/e
ook betrokken bij de cultuuromslag.

Iedere faculteit heeft het verzoek
gekregen haar eigen ‘innovators’ op te
sporen. “Het zou fantastisch zijn
wanneer er in elke faculteitsgebouw een
‘wall of fame’ komt te hangen”, vult
Rosmalen aan.

Rijshouwer en Rosmalen denken het
effect van de campagne pas over langere
tijd te kunnen zien. “We verwachten in
eerste instantie meer bezoekers op de
open dagen. Dat zul je waarschijnlijk niet
al direct bij de eerste dagen in oktober
kunnen meten, dat kost meer tijd”, zegt
Rosmalen. “Een hoger bezoekersaantal
leidt uiteindelijk tot meer studenten.
Belangrijk is dat we eerlijk laten zien wie
we zijn. We moeten de studenten geen
worst voorhouden.”/.
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“We moeten onze zich

Meer lijn en synergie
TTUU//ee--ccoolllleeggeewwoooorrddvvooeerrddeerr  PPeetteerr  vvaann  DDaamm  iiss
eerrgg  eenntthhoouussiiaasstt  oovveerr  hheett  oonnttwwiikkkkeellddee
IInnnnoovvaattoorr--ccoonncceepptt..  ““DDiitt  ggaaaatt  oonnggeettwwiijjffeelldd
mmeeeerr  lliijjnn  eenn  ssyynneerrggiiee  bbrreennggeenn  iinn  ddee  ccoommmmuu--
nniiccaattiieeaaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  oonnzzee  uunniivveerrssiitteeiitt,,
bbiijjddrraaggeenn  aaaann  eeeenn  sstteerrkkeerr  eenn  dduuiiddeelliijjkkeerr
iimmaaggoo  eenn  ddee  eeffffeeccttiivviitteeiitt  vvaann  oonnzzee  ccoomm--
mmuunniiccaattiiee--iinnvveesstteerriinnggeenn  vveerrhhooggeenn..  HHeett
IInnnnoovvaattoorr--ccoonncceepptt  sslluuiitt  ffaannttaassttiisscchh  aaaann  bbiijj
hheett  pprrooffiieell  vvaann  ddee  TTUU//ee  aallss  uunniivveerrssiitteeiitt
‘‘wwhheerree  iinnnnoovvaattiioonn  ssttaarrttss’’..  DDee  oonnttwwiikkkkeellddee
uuiittiinnggeenn  ssttrraalleenn  bboovveennddiieenn  zzeellffbbeewwuussttzziijjnn
eenn  ttrroottss  uuiitt  zzoonnddeerr  oonnggeellooooffwwaaaarrddiigg  ttee
wwoorrddeenn..  DDee  vvoorrmmggeevviinngg  iiss  vveerrffrriisssseenndd,,
eeiiggeennttiijjddss  eenn  ooookk  eenn  vvoooorraall  vvoooorr  jjoonnggee
mmeennsseenn  uuiittddaaggeenndd..””  HHiijj  rreekkeenntt  eerroopp  ddaatt  ddee

uunniivveerrssiitteeiittssggeemmeeeennsscchhaapp  hheett  ssnneell  zzaall
oommaarrmmeenn..  VVaann  DDaamm  wwaass  eeeerrddeerr  iinn  zziijjnn  TTUU//ee--
ccaarrrriieerree  aallss  hhooooffdd  vvaann  ddee  aaffddeelliinngg  IInn--  eenn
EExxtteerrnnee  BBeettrreekkkkiinnggeenn  ((hheett  hhuuiiddiiggee  CCoomm--
mmuunniiccaattiiee  EExxppeerrttiissee  CCeennttrruumm))  vveerraannttwwoooorr--
ddeelliijjkk  vvoooorr  ccoommmmuunniiccaattiieezzaakkeenn..  HHiijj  hheerriinn--
nneerrtt  zziicchh  ggeeeenn  vvoooorrbbeeeellddeenn  vvaann  zzuullkkee  bbrreeeedd
eenn  iinntteeggrraaaall  ddoooorrggeevvooeerrddee  bbrraannddiinnggccoonncceepp--
tteenn  aallss  ddeezzee  IInnnnoovvaattoorr--ccaammppaaggnnee,,  ““hhooeewweell
eerr  iinn  hheett  vveerrlleeddeenn  wweell  oopp  ssmmaalllleerree  bbaassiiss
ssuucccceessvvoollllee  ccoommmmuunniiccaattiieeccaammppaaggnneess  zziijjnn
ggeevvooeerrdd,,  zzooaallss  ddee  ccaammppaaggnnee  ‘‘EEiinnddhhoovveenn,,  ddee
bbeessttee  rriicchhttiinngg  vvoooorr  tteecchhnniisscchh  ttooppttaalleenntt’’  eenn
ddee  iinnttrroodduuccttiieeccaammppaaggnneess  vvoooorr  ddee  iinnddeerrttiijjdd
nniieeuuwwee  oopplleeiiddiinnggeenn  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..””

‘Aansluiten

bij de eigen

kracht’

‘Studenten

geen worst

voorhouden’
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Rolmodellen

IInn  éééénn  vvaann  ddee  ffiillmmppjjeess  ddiiee  iinn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  ddee
IInnnnoovvaattoorr--ccaammppaaggnnee  oopp  mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolleenn  ttee  zziieenn
zzuulllleenn  zziijjnn,,  ssttaaaatt  AAuukkjjee  DDoooorrnnbbooss  cceennttrraaaall..  IInn  mmeeii
22000044  ssttuuddeeeerrddee  zzee  aaff  bbiijj  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee..
AAffggeellooppeenn  vvoooorrjjaaaarr  wwoonn  zziijj  ddee  llaannddeelliijjkkee  YYoouunngg
PPrrooffeessssiioonnaall  ooff  tthhee  YYeeaarr  AAwwaarrdd  vvoooorr  hhaaaarr  iinnzzeett  aallss
pprroocceesstteecchhnnoolloooogg  bbiijj  DDSSMM..  DDee  jjuurryy  nnooeemmddee  hhaaaarr  ‘‘eeeenn
vvoooorrbbeeeelldd  vvoooorr  vvrroouuwweenn  ddiiee
iieettss  wwiilllleenn  ggaaaann  ddooeenn  iinn  ddee
tteecchhnniieekk’’..
TTooeenn  zzee  ggeevvrraaaaggdd  wweerrdd  oomm
rroollmmooddeell  vvoooorr  ddee  TTUU//ee--
bbrraannddiinnggccaammppaaggnnee  ttee
wwoorrddeenn,,  aaaarrzzeellddee  zzee  ggeeeenn
mmoommeenntt..  ““HHeett  ppaasstt  ggooeedd  iinn
mmiijjnn  lliijjnn  vvaann  aaccttiivviitteeiitteenn  oomm
tteecchhnniieekk  ttee  pprroommootteenn..  IIkk  hheebb
iinn  eeeenn  ffiillmmppjjee  vvaann  ttwweeee
mmiinnuutteenn  sseerriieeuuss,,  mmaaaarr  zzoonnddeerr
jjaarrggoonn,,    aaaann  ddee  lleeeerrlliinnggeenn
vveerrtteelldd  wwaatt  mmiijjnn  wweerrkk  iinnhhoouuddtt..
AAllss  pprroocceesstteecchhnnoolloooogg  mmooeett  iikk
zzoorrggeenn  ddaatt  ddee  ffaabbrriieekk  iieeddeerree
ddaagg  zzoonnddeerr  pprroobblleemmeenn
ggeennooeegg  pprroodduucctteenn  vvaann  ggooeeddee
kkwwaalliitteeiitt  lleevveerrtt..  IIkk  mmooeett

pprroobblleemmeenn  ooppssppoorreenn  eenn  oopplloosssseenn..  HHeeeell  hheeccttiisscchh  eenn
hheeeell  lleeuukk..””
OOookk  JJaassppeerr  WWiinnkkeess  nnooeemmtt  hheett  eeeenn  eeeerr  ddaatt  hhiijj
ggeevvrraaaaggdd  wweerrdd  aallss  ‘‘iinnnnoovvaattoorr’’..  VVoooorr  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerr--
wweerrkk  iinn  jjaannuuaarrii  22000088  wwoonn  hhiijj  ddee  TTUU//ee  PPeerrssppeeccttiieeffpprriijjss
22000099..  OOnnddeerrttuusssseenn  hheeeefftt  hhiijj  eeeenn  eeiiggeenn  bbeeddrriijjff
ooppggeezzeett,,  FFiissttuuccaa  bbvv..  ““IIkk  oonnttwwiikkkkeell  rreevvoolluuttiioonnaaiirree

nniieeuuwwee  mmaacchhiinneess
vvoooorr  ddee  ffuunnddeerriinnggss--
bbrraanncchhee..  DDiiee  mmooeetteenn
oonnttwwoorrppeenn,,
ggeebboouuwwdd  eenn  ggeetteesstt
wwoorrddeenn..  FFiissttuuccaa  iiss
nnoogg  iinn  ddee  oonnttwwiikk--
kkeellffaassee..  IIkk  hheebb  ddee
lleeeerrlliinnggeenn,,  bbeehhaallvvee
oovveerr  ddee  iinnhhoouudd  vvaann
mmiijjnn  wweerrkk,,  ooookk
vveerrtteelldd  ddaatt  zzee  eeeenn
oopplleeiiddiinngg  mmooeetteenn
kkiieezzeenn  ddiiee  zzee  lleeuukk
vviinnddeenn,,  ddaatt  zzee  oopp
kkaammeerrss  mmooeetteenn  ggaaaann
eenn  ddaatt  zzee  ddee  ssttuuddiiee
nniieett  mmooeetteenn
vveerrggeetteenn..””

Land of the innovator
HHeett  rreeccllaammeebbuurreeaauu  AAaarrtt  eenn  VVaann  BBrreeeennssmmaa  hhaadd  ddee
ccrreeaattiieevvee  iinnbbrreenngg  vvoooorr  ddee  kkiicckk--ooffff  vvaann  ddee  ccaammppaaggnnee..
OOmm  hheett  ggeevvooeell  vvaann  ttrroottss  oonnddeerr  ddee  iinntteerrnnee  ddooeellggrrooeepp
aaaann  ttee  wwaakkkkeerreenn,,  hheebbbbeenn  zziijj  oonnddeerr  mmeeeerr  hheett
ccaammppuusstteerrrreeiinn  oommggeeddoooopptt  ttoott  ‘‘LLaanndd  ooff  tthhee
iinnnnoovvaattoorr’’..  
OOmm  ooookk  ddee  eexxtteerrnnee  ddooeellggrrooeepp  ttee  oovveerrttuuiiggeenn  ddaatt
ddee  TTUU//ee  ‘‘tthhee  ppllaaccee  ttoo  bbee’’  iiss,,  bbeeddaacchhtt  hheett
bbuurreeaauu  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  bbuurreeaauu  ..TTiimm
eeeenn  wweerrvviinnggssccaammppaaggnnee  mmeett  aallss  kkiicckk--ooffff
ppoosstteerrss  vvoooorr  ggaannggeenn  eenn  kkaannttiinneess  vvaann
mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolleenn..  EErr  ssttaaaatt  eeeenn
uuiittddaaggiinngg  oopp  eenn  iinn  ppllaaaattss  vvaann  eeeenn
aaffzzeennddeerr  zziieenn  ddee  sscchhoolliieerreenn  eeeenn
ccooddee..  WWaannnneeeerr  zzee  ddiiee  oonnttcciijjffeerreenn,,
kkoommeenn  zzee  oopp  ddee  nniieeuuwwee  ssiittee
wwwwww..llaannddoofftthheeiinnnnoovvaattoorr..nnll

tteerreecchhtt,,  wwaaaarr  zzee  eeeenn  uuiittnnooddiiggiinngg  vvoooorr  ddee  ooppeenn  ddaagg
aaaannttrreeffffeenn..

NNiieellss  KKeerrsstteenn  vvaann  AAaarrtt  eenn  vvaann  BBrreeeennssmmaa  wweeeett,,
mmeeddee  ddaannkkzziijj  eeeerrddeerree  rreeccllaammeekklluusssseenn  vvoooorr

ddee  TTUU//ee,,  ddaatt  hheett  iinnsscchhaatttteenn  vvaann  ddee  jjoonnggeerree
ddooeellggrrooeepp  mmooeeiilliijjkk  iiss..  BBuuiitteennssttaaaannddeerrss

bbeeddeennkkeenn  vvaaaakk  ccaammppaaggnneess  ddiiee  vvoolllleeddiigg
ddee  ppllaannkk  mmiissssllaaaann,,  iiss  zziijjnn  eerrvvaarriinngg..  

““DDee  wweerreelldd  vvaann  jjoonnggeerreenn  iiss  zzóó  ssnneell,,
ddeezzee  vveerraannddeerrtt  iieeddeerr  mmoommeenntt..

OOnnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  ddooeellggrrooeepp  iiss
dduuss  eesssseennttiieeeell..  WWaatt  wwee  nnuu

ggeebbrruuiikkeenn,,  kkaann  oovveerr  ttwweeee  jjaaaarr
wweell  eeeennss  hheelleemmaaaall  nniieett  mmeeeerr

aaaannssllaaaann..””

En hoe doen de buren het? 
SSiinnddss  22000055  hheeeefftt  ddee  TTUU  DDeellfftt  ddee  aaffsslluuiitteennddee  kkrreeeett  
((ddee  ppaayy--ooffff,,  zzooaallss  ddee  vvoooorrlliicchhtteerrss  lliieevveerr  zzeeggggeenn))
‘‘CChhaalllleennggee  tthhee  ffuuttuurree’’  oopp  ddee  bbllaauuwwee  rraanndd  oonnddeerraaaann  aall
hhaaaarr  ppuubblliiccaattiieess  ssttaaaann..  HHeett  iiss  eeeenn  EEnnggeellssee  ssllooggaann,,
oommddaatt  ddee  TTUU  DDeellfftt  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  uunniivveerrssiitteeiitt  iiss
mmeett  vveeeell  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss,,
vveerrkkllaaaarrtt  eeeenn  wwoooorrddvvooeerrddeerr..    
DDee  ppaayy--ooffff  ‘‘OOnnddeerrnneemmeennddee  uunniivveerrssiitteeiitt’’  vvaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  iiss  ddiitt  aaccaaddeemmiisscchh  jjaaaarr  aaffggeesscchhaafftt..
EEeenn  wwoooorrddvvooeerrddeerr  lleeggtt  uuiitt::  ““WWee  hheebbbbeenn  hheemm
ggeesscchhrraapptt,,  oommddaatt  hhiijj  nniieett  mmeeeerr  oonnddeerrsscchheeiiddeenndd  iiss
vvoooorr  oonnzzee  uunniivveerrssiitteeiitt..  IIeeddeerréééénn  wwiill  oonnddeerrnneemmeenndd
zziijjnn..  NNuu  hheebbbbeenn  wwee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee..  ,,  mmeett  eeeenn
ppuunntt  dduuss..  DDiiee  ppuunntt  ssttrraaaalltt  kkrraacchhtt  uuiitt  eenn  ddaaaarrmmeeee  ssttaaaatt
oonnss  llooggoo  aallss  eeeenn  hhuuiiss..  ““

EEeenn  ((bbeell))rroonnddjjee  llaannggss  wweebbssiitteess  eenn  ccoommmmuunniiccaattiiee--
aaffddeelliinnggeenn  vvaann  aannddeerree  uunniivveerrssiitteeiitteenn  lleevveerrtt  ddee
vvoollggeennddee  vvoonnddsstteenn  oopp::
UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg::  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ssoocciieettyy
RRiijjkkssuunniivveerrssiitteeiitt  GGrroonniinnggeenn::  WWeerrkkeenn  aaaann  ddee  ggrreennzzeenn
vvaann  hheett  wweetteenn
MMaaaassttrriicchhtt  UUnniivveerrssiittyy::  LLeeaaddiinngg  iinn  LLeeaarrnniinngg
WWaaggeenniinnggeenn  UUnniivveerrssiittyy::  FFoorr  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee
EErraassmmuuss  UUnniivveerrssiitteeiitt  RRootttteerrddaamm::  DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvoooorr
ddeennkkeerrss  eenn  ddooeenneerrss
VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt  AAmmsstteerrddaamm::  MMeeeerr  ppeerrssppeeccttiieeff
RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn::  EEéénn  iinn  wweetteenn
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn::  UUnniivveerrssiitteeiitt  oomm  ttee  oonnttddeekkkkeenn  
UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt ggeeeefftt  nnaa  vveeeell  ddoooorrvveerrbbiinnddeenn  aallss
aannttwwoooorrdd  ddaatt  eerr  ggeeeenn  eecchhttee  ssllooggaann  iiss..  WWeell  ggeebbrruuiikktt  ddee
aaffddeelliinngg  vvoooorrlliicchhttiinngg  ddeezzee  kkrreeeett::  VVoollgg  jjee  eeiiggeenn
mmaasstteerrppllaann..  
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TU/e-brede ICT-cursussen
Toegepaste statistiek
In het kader van het ‘Continuing
Engineering Education/Eindhoven’-
initiatief, CEE/e, start dit najaar een aan-
tal kortlopende, praktisch georiënteerde
cursussen op het gebied van toegepaste
statistiek en data-analyse. Gepland zijn:
Applied Data Analysis with SPSS,
Regression and ANOVA with SPSS,
Multivariate Data Analysis with SPSS en
Categorical Data Analysis with SPSS.
Voor deze cursussen kunnen studenten,
medewerkers en alumni van de TU/e
zich inschrijven. Voor nadere informatie
en inschrijving: www.win.tue.nl/ceee of
j.j.m.rijpkema@tue.nl. 

ICT cursussen
In september 2009 is er voor studenten
en medewerkers van de TU/e de moge-
lijkheid de volgende cursussen te volgen:
HTML, Latex, Applied Data Analysis
with SPSS en Programmeertaal C. Voor
het totale cursusoverzicht najaar 2009,
nadere informatie en inschrijving:
www.ictcursussen.tue.nl. 

Promoties
Ir. J.J.M. Bontemps PDEng verdedigt op
maandag 21 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Design of a
MEMS-based 52 MHz oscillator’.
Bontemps promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promoto-
ren zijn prof.dr. H.C.W. Beijerinck en
prof.dr. P.J. French.

Ir. H.M.H.F. Sanders verdedigt op maan-
dag 21 september 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 MRI
of collagen’. Sanders promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie. De
promotor is prof.dr. K. Nicolay.

C.W. Günther MSc verdedigt op dinsdag
22 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Process Mining in
Flexible Environments’. Günther promo-
veert aan de faculteit Industrial Engi-
neering & Innovation Sciences. De pro-
motor is prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst.

Ing. A.A.M.L. Bruekers verdedigt op
woensdag 23 september 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 ‘Symmetry
and Efficiency in Complex FIR Filters’.
Bruekers promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr. R.J. Sluijter en prof.dr. Y.C. Lim.

Y. Pu verdedigt op woensdag 23 septem-
ber zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 10.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘On the Road towards Robust and
Ultra Low Energy CMOS Digital Circuits
Using Sub/Near Treshold Power Suppy’.
Pu promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr. J. Pineda de Gyvez en prof.dr. H.
Corporaal.

Educational 
& Training Unit
‘Educational study material’.
The course ‘Educational study material’
will take place on Thursday October
22nd from 13:30-17:00 hours. The course
is intended for teachers with questions
and ideas that come from their study
material. 
The content of the course focuses on
identifying the suitability of the study
materials you are using to support the
learning activities of your course. The
course pays specific attention to the
application of different approaches to
design appropriate educational materials. 
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. Further informa-
tion can be obtained from Sonia Gómez
Puente (extension 5292). You can regis-
ter for the course by telephone (2520), by
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by inter-
net (www.tue.nl/educational_training).

WISE-network
Fall meeting
20th October, Blauwe Zaal & 
Senaatszaal, 15:30 hrs
Are you a PhD student, a post doc or do
you have a UD/UHD position? Then we
bet that you are interested in ‘Preparing
for a successful scientific career’ at TU/e
or somewhere else! During this meeting,
we will hear the tips and tricks on career
planning from a very successful profes-
sor of TU/e. We do not reveal the name
yet, but we can say that he gave a lecture
at Lowlands festival.
And more: a discussion with a panel of

experts in the field of career planning, an
overview of the tools at TU/e to improve
your skills/strategies for a successful
career, the launching of the mentoring
program at TU/e and a buffet for exchan-
ging experiences and talking with the
experts. We count on you to make this
afternoon inspiring and useful!

3TU.SAI
TU/e Design Café 
Op dinsdag 29 september vindt in De
Zwarte Doos het derde TU/e Design Café
plaats.
Emile Aarts, vicepresident en scientific
program director bij Philips Research
Laboratories Eindhoven en deeltijdhoog-
leraar aan de TU/e-faculteit Industrial
Design (vakgebied Design for Ambient
Intelligence) verzorgt dan een voordracht
getiteld ‘AmI2.0: Towards Synergetic
Prosperity’. 
De lezing begint om 16.00 uur en wordt
gevolgd door een receptie vanaf 17.00
uur. Het aantal plaatsen in De Zwarte
Doos is beperkt; aanmelden kan tot
dinsdag 22 september bij mr.drs. Ben
Donders, B.C.Donders@tue.nl. 

Radboudstichting e.a.
Symposium nanotechnologie
Op 24 oktober houden de Radboud-
stichting, het Thijmgenootschap en
Adelbertvereniging aan de Technische
Universiteit Eindhoven gezamenlijk het
symposium ‘Voor schepper spelen op de
vierkante nanometer?’, over betekenis,
impact en dilemma’s van nanotechnolo-
gie.
Nanotechnologie is de tak van de weten-
schap die zich bezighoudt met het mani-
puleren van materie op een onvoorstel-
baar klein niveau, dat noch met het blote
oog noch met de sterkste microscoop te
zien is. Toepassingen hiervan zijn bij-
voorbeeld de microchip met een steeds
groter wordende opslagcapaciteit, ‘slim-
me’ medicijnen die precies weten waar
in het lichaam ze wezen moeten en ver-
beteringen op het gebied van drinkwater-
zuivering. Op een zeer fundamenteel
niveau kunnen wij dankzij nanotechno-
logie onze leefomgeving scheppen en
herscheppen. Zoals bij elke grote nieuwe
ontwikkeling doemen er weliswaar tal
van prachtige toepassingsmogelijkheden
op, maar ook tal van vragen en kwesties
die het wezen van ons menselijk bestaan
raken.
Tijdens dit symposium verzorgen gere-
nommeerde wetenschappers heldere
inleidingen in dit fascinerende onder-
zoeksterrein en geven een overzicht van
enkele veelbelovende toepassingen.
Daarnaast wordt stilgestaan bij voorals-
nog onbeantwoorde vragen en levens-

beschouwelijke kwesties die bij deze
technologie opdoemen.
Het symposium vindt plaats op zaterdag
24 oktober vanaf 09.30 uur in het
Auditorium van de TU/e. De kosten voor
deelname bedragen dertig euro (tien
euro voor studenten), inclusief lunch.
Meer informatie en aanmelding:
www.radboudstichting.nl.

Universiteit Utrecht
Expertmeeting
Op maandag 30 november vindt aan de
Universiteit Utrecht de zesde Expert-
meeting plaats voor docenten en onder-
zoekers die betrokken zijn bij het onder-
wijs in academische communicatieve
vaardigheden aan de Nederlandse univer-
siteiten. Thema’s die in deze Expert-
meeting centraal staan, zijn onderzoek
naar onderwijs in academische commu-
nicatieve vaardigheden en het gebruik
van taaltoetsen aan Nederlandse univer-
siteiten.
Heeft u ervaring met één van deze the-
ma’s? Dan nodigen wij u graag uit om
tijdens deze Expertmeeting een work-
shop (een of twee uur) of presentatie (20
min. + 10 min. vragen/discussie) te ver-
zorgen. U kunt uw voorstel voor een
workshop of presentatie (maximaal 250
woorden) tot 1 oktober indienen via
upper_nacv@uu.nl. Vermeld in het
subject bij uw mail s.v.p. ‘Bijdrage
expertmeeting 2009’.

NWO/STW
ICT-evenement SIREN
De besturen van NWO Exacte Weten-
schappen en Technologiestichting STW
kondigen met trots de vijfde editie van
SIREN aan, het Scientific ICT Research
Event Netherlands. SIREN is het nationa-
le evenement voor onderzoek op het
gebied van ICT en richt zich op zowel
ervaren als beginnende onderzoekers.
Alle onderzoekers zijn van harte uitgeno-
digd om op 5 november aanwezig te zijn.
Kijk voor het programma en aanmelden
op www.ictonderzoek.net/siren.

Cordaid
Urban Challenge 2010 
Na de succesvolle eerste editie eerder dit
jaar houdt Cordaid in februari/maart
2010 een nieuwe Urban Challenge; de
wedstrijd waarbij bachelor- (minimaal
derdejaars) en masterstudenten werken
aan een real life case op het gebied van
urbane problematiek. Tijdens deze editie
worden studenten uitgedaagd om te
komen met een oplossing voor een case
op het snijvlak van ‘structure planning’
en ‘informal entrepeneurship’ in de krot-
tenwijk Manyatta in Kisumu, Kenia. Het
team dat met de best toepasbare en
meest haalbare oplossing komt, wint een
tiendaags veldbezoek aan Kisumu. In
Kisumu bespreekt het team zijn voorstel
met lokale organisaties en de inwoners
van Manyatta. 
De case is open voor alle studenten die
een studie volgen met een link naar
urbane problematiek. Er wordt gewerkt
in multidisciplinaire teams, waarbij stu-
denten vanuit hun eigen expertise een
bijdrage leveren aan de oplossing voor de
case. Waar mogelijk werken Keniaanse
en Nederlandse studenten online samen
binnen een team. De Urban Challenge
loopt gedurende maximaal acht weken
en staat voor maximaal 5 ECTS. 
Voertaal is Engels. 
Meer info: www.cordaidurbanmatters.
com/about/urban_challenge. 

MillenniumBattle
Millenniumdoelen te lijf 
Op 18 oktober gaat de MillenniumBattle
weer van start. De wedstrijd heeft als
doel studenten uit het hoger onderwijs te
betrekken bij ontwikkelingssamenwer-
king en in het bijzonder de millennium-
doelen.
In 2000 hebben regeringsleiders van
189 landen internationale afspraken

gemaakt: vóór 2015 moeten armoede,
ziekte en honger ver teruggedrongen
zijn. Dit is vertaald in acht concrete doe-
len: de millenniumdoelen. Deelnemers
lossen in teams cases op die in het teken
staan van deze doelen. De studenten
worden uitgedaagd de meest innovatieve,
creatieve of juist praktische ideeën te
bedenken voor deze realistische cases.
Tenslotte worden de ideeën op de
MillenniumBattle-website gepresenteerd
waar deze beoordeeld worden door onder
andere experts van bedrijven en non-
profitorganisaties. Het winnende team
zal een studiereis maken naar zuidelijk
Afrika. 
Zie www.millenniumbattle.nl voor meer
informatie en aanmelden.

Challenge Your Future
Tien mille voor beste idee 
Zin in een uitdaging komend studiejaar?
Kijk dan eens op www.challengeyour-
future.nl. Deze wedstrijd daagt laatste-
jaars studenten uit om te komen met een
innovatief idee voor een product of
dienst met het thema wonen, zorg en
welzijn in de toekomst. De winnaar
verdient tienduizend euro.
Stel, het is 2030. De vergrijzing is boom-
ing en ook jouw ouders zijn een dagje
ouder. Hoe ziet de wereld eruit en waar
hebben oudere mensen behoefte aan?
Challenge Your Future daagt studenten
uit om te komen met een goed idee voor
een product of dienst op het gebied van
wonen, vrijetijdsbesteding of zorg. Je
concept mag bouwkundig, technisch of
financieel van aard zijn, zolang het maar
uitvoerbaar is. Bij de uitwerking kun je
gratis advies en ondersteuning krijgen
van bedrijven die bij de wedstrijd zijn
aangesloten. 

Feel like a challenge? Kom dan op 24
september naar de officiële kick-off
tijdens het speciale Challenge Your
Future-congres in Emmen. Tv-presenta-
trice Froukje Jansen is dagvoorzitter en
introduceert diverse sprekers uit het
bedrijfsleven en de politiek. 

Onderzoeksmedewerker (V28.031),
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).

PhD Student CREST project (V32.046),
Security of Embedded Systems (SEC)
and Coding Theory and Cryptology (CC),
department of Mathematics and
Computer science (2,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

PhD ‘Stationary gas-turbine combustion’
(V35.419), Combustion Technology,
department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2042 t/m 2612 euro).

Administrateur (V84.027), dienst
Financiële en Economische Zaken (0,6
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2267 t/m 3028 euro). 

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

Ben je uitwonend student en niet ouder dan 27 jaar, dan betaal
je slechts € 13,45 per maand voor een Volkskrant-abonnement.

Meer informatie: volkskrant.nl/studenten.

Studenten nu 50%korting op
de Volkskrant+gratis6dvd-box

Buurman & Buurman

De actie loopt t/m 31 oktober 2009

Algemeen

Mensen

(advertentie)

Diversen

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  



During an informal biennial
meeting in Maastricht, where-
by the TU/e Board crossed
verbal swords with student
committee members, Rector
Magnificus prof.dr.ir. Hans van
Duijn raised the subject of the
large number of student asso-
ciations -as he thinks anyway-
at TU/e. Van Duijn thinks that
having 91 associations results
in ‘fragmentation’ and in a
great deal of time lost unneces-
sarily with committee work.

During the so-called Mystery
Tour, which took place on
Thursday 10 September, student
committee members from TU/e
are informed by the Executive
Board about the policy plans for

the coming years, after which an
open discussion ensues. This
year Maastricht was the venue for
this meeting and Van Duijn had
formulated some ‘scintillating’
theses for a debate. 
Thesis 3 in particular loosened
the tongues: ‘An overkill of asso-
ciations (91) has fragmented
student life’. In the Rector’s
opinion it should be a realistic
option for associations to merge,
so that many of the activities that
are now carried out by com-
mittees separately could be done
by one committee. This could
benefit the laborious search for
candidates for cimmittee work
and enhance transparence in the
flood of associations.
None of the student committee

members advocated future
mergers among associations.
Reasons why no good was expec-
ted of such a move included the
bond with a specific program, the
existing busyness that this job
entails, the individual nature of
the associations and the diffe-
rence in views with potential
partners for mergers. 
University secretary ir. Harry
Roumen said afterwards that the
thesis proposed can definitely
not be regarded as a leg up to a
measure that the Board would
want to impose on the asso-
ciations. Nor will there be any cut,
Roumen emphasizes, in the
amount of 600,000 euros that is
now annually available for exe-
cutive grants (HK)/.
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WWhheenn  ttaakkeenn??  
This picture was taken on
Wednesday September 9th,
when soon after sunset students
from different backgrounds
gathered for a delicious meal in
café T!NT in the Bunker. Mosaic
(of which I am one of the com-
mittee members), HSR and
T!NT organized this Iftar to
create a forum where students
from different countries and re-
ligions can meet.
WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??  
Students from different back-
grounds come together to take

part. This time there was an
Iraqi/Bosnian meal featuring
many different kinds of food. In
addition, the background shows
the poster of the fund-raising
drive for the surviving women
from Srebrenica. An amount of
157 euro was collected. The
National Committee for inter-
national cooperation and
Sustainable Development is
going to double that amount.
WWhhyy  tthhiiss  ppiiccttuurree??  
This photo clearly shows the
multicultural nature of the Iftar,
and the congenial atmosphere
between people from different
origins. Most of the sixty people
present stayed on long after
dinner for a cozy dialogue. This

made our Iftar into a great
success. 

They studied at the same university in Hang Zhou, but had never met. Until Yang Li (22) and
Ting Zhang (22) from China both decided to go and study at TU/e. Their booking of an airline

ticket resulted in a new love. 

The romance began on the digital highway. 
“A classmate put us in touch with each other,
because Ting booked airline tickets to the
Netherlands for fellow students”, Yang explains.
“When I was burning the midnight oil prior to
my graduation, I saw that Ting was the only one
still online, plodding away as I was. Before 
I knew it, we had been chatting for an hour.”
Their first meeting in the flesh still had to take
place then. Unfortunately it amounted to no
more than a silent pass-by. Yang: “The Chinese
are not so open. Chatting was a lot easier.” The
second chat session lasted as long as eight hours.
During the post-graduation parties, their
friendship really caught on. “Relaxing over a
drink. In the library, relationships are not created
as smoothly as all that!” 
Common interests form the best foundations for
a good relationship, the couple thinks. “Other
girls are mostly into fashion. Ting is interested in
politics, history and philosophy, just like me.”
Ting nods in affirmation. “My father told me a
lot about it when I was a little girl. In China such

things are more ‘boy stuff’.” It figures that there
are plenty of subjects for discussion. Although
words are not always required. “Our minds are
close”, says Yang. Ting smiles: “Often I can
predict exactly what he is going to say!” 

Three months they have now been together, one
of which was spent in Eindhoven. Too short a
period to go and live together, both of them
think. “We each live in a different student house,
but we are together a lot. To have fun, but also to
study, for we are both following a Master’s
program in Electrical Engineering.” Dinner is
another regular item every night, but Yang and
Ting are not in favor of a traditional division of
roles. “I find cooking boring and I’m no good at
it at all”, Ting confesses. Which is why Yang
holds sway in the kitchen. Not a problem, he
thinks. “A man has to take his responsibility in a
relationship. That means: be gentle to your girl.
And besides, I really enjoy cooking!”

Photos: Bart van Overbeeke

Design Café about ‘ambient intelligence’
Prof.dr. Emile Aarts, part-time professor at TU/e, will on Tuesday 29
September present a lecture during the third Design Café in De Zwarte
Doos. Aarts has been the scientific director of Philips Research in
Eindhoven for several years now. He is one of the founding fathers of
the research into ambient intelligence, the branch of science that is
intended to make everyday household activities as simple as possible.
Aarts is involved in the setup and execution of a large number of
national and international research programs in the area of ICT. The
lecture by Aarts will begin at 16.00 hours and will take about an hour.
In view of the limited number of seats, advance reservation is desired
before Tuesday 22 September. You can do so via e-mail to
B.C.Donders@tue.nl) (FvO)

Amel Donko (24) from Bosnia, a third-
year student of Electrical Engineering 

Serenades about carnations
and beautiful women 
If it is up to the organizers of
the Tuna festival, Eindhoven
will from 25 thru 27 September
be transformed into a Spanish
city where tunas will hold a
musical parade and bring
countless serenades. TU/e is
most emphatically involved in
this ninth edition of the
festival. Hence there will be a
mailing for all staff members
and students and a photo exhi-
bition will be staged as well.

The greatest Tuna festival
worldwide is organized by very
small associations. About four
hundred tunos, divided over
twenty groups of musicians
(tuna), will accept the invitation
from Tuna Ciudad de Luz (the
men’s association, ten members)
and La Tuniña (the women’s
club, five members) and come to
Eindhoven. 
The festival is opened on Friday
afternoon with the ‘pasacalles’, a
musical parade through the city.
On Sunday afternoon at two the
new members will be baptized in

an improvised fountain in
Catharinaplein. For this purpose
a plastic slide will be inflated
featuring a minuscule bath at the
end. The fire brigade will provide
the water and the first-year
students will take off all their
clothes to slide down stark naked. 
The highlight of the festival is the
‘Certamen’ on Saturday in the
tent set up in Markt square, a
contest in which the best tunas
will perform in fierce compe-
tition for the title ‘Best Tuna’. The
four-member jury will include 
dr. Lucas Asselbergs, head of
Studium Generale. Sunday will
see the conclusion of the festival,
which consist of performances in
the tent in Markt square. 
As of this week the photo exhi-
bition (set up in collaboration
with Studium Generale) will be
on display, which convincingly
captures the atmosphere of the
Eindhoven Tuna festival. The
photos are put up along the
walkway between the Audito-
rium and the Hoofdgebouw.
(NS)/.

Rector brings ‘fragmented’ club life 
up for discussion

Photo: Bart van Overbeeke
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Geeft u onze officieren een 

wetenschappelijke basis?

Werken bij het Rijk betekent werken aan zaken die de hele maatschappij aangaan. 

Zoals vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. Daarvoor staat het ministerie van 

Defensie. Deze belangrijke taak vereist specifieke kennis en kunde. Daarom volgen alle 

toekomstige officieren een opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). 

De NLDA biedt studenten een unieke combinatie van militair en wetenschappelijk onderwijs, 

persoonsvorming en verzorgt zowel initiële officiersopleidingen als loopbaanopleidingen op 

midden-, hoger- en topmanagementniveau. De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) 

verzorgt de wetenschappelijke onderdelen van de opleidingen. 

Een unieke werkomgeving met ruime mogelijkheden voor (het initiëren van) onderzoek. 

De FMW bestaat uit negen kennissecties, waaronder Sensor-, Wapen- en Commandosystemen (SEWACO) en Militaire Platformsystemen (MPS). 

Voor de bacheloropleiding Militaire Systemen en Technologie zoekt de NLDA universitair (hoofd-)docenten die een bijdrage willen leveren aan 

het management en de (vakinhoudelijke en onderwijskundige) ontwikkeling van de sectie. Als universitair docent aan de NLDA bent u 

gestationeerd op het KIM in Den Helder. Daar volgen adelborsten hun officiersopleiding in een internaatstructuur. U geeft colleges en begeleidt 

afstudeerders en promovendi. Daarnaast verricht u onderzoek en publiceert u in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel zijn 

er de volgende vacatures:

Het ministerie van Defensie zoekt universitair docenten (m/v)

Universitair docent Onderwaterakoestiek en sonarsystemen (m/v)
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090503

Universitair docent Wapensystemen (m/v)
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090504

Universitair docent Operations research (m/v)
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090505

Universitair docent Maritieme techniek (m/v)
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090506

Universitair docent Informatiesystemen (m/v)
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090507

Universitair docent Onderhoudstechnologie (m/v)
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090509

Universitair hoofddocent Geodesie
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090447

Rector Hans van Duijn tijdens Mystery Tour in Maastricht

“Overkill aan verenigingen versplintert het studentenleven”
Eens in de twee jaar gaat het College
van Bestuur op pad met een keur aan
studentbestuurders om hen bij te
praten en om enkele actuele kwesties
aan de orde te stellen. Dit jaar kwam
men bijeen in Maastricht, waar rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn een discussie
aanzwengelde over het grote aantal stu-
dentenverenigingen dat de TU/e rijk is.
Volgens Van Duijn leidt het hebben van
91 verenigingen tot ‘versplintering’ en
gaat er zo ook onnodig veel tijd verloren
met bestuurswerk.

Dat de Mystery Tour dit jaar weer richting
Maastricht ging, zal vorige week donder-
dag niemand verbaasd hebben. Wat onge-
twijfeld wel de wenkbrauwen omhoog
deed gaan, was één van de stellingen die
rector Van Duijn ’s morgens in congres-
zaal La Bonbonnière
ter tafel bracht: ‘Door
een overkill aan ver-
enigingen (91 stuks)
is het studentenleven
aan de TU/e te ver-
splinterd’. Volgens
Van Duijn zou het
mogelijk moeten zijn
dat diverse vereni-
gingen met elkaar fuseren, waardoor veel
werkzaamheden die de besturen nu elk af-
zonderlijk uitvoeren, door één bestuur
gedaan kunnen worden. Dat zou het nu
moeizame zoeken naar kandidaten voor
bestuurswerk ten goede komen en meer
transparantie aanbrengen in de overvloed
aan verenigingen, aldus de rector. 
Onder de aanwezige studentbestuurders

was geen enkele voorstander te vinden
voor een toekomstige fusie met een andere
vereniging. Gebondenheid aan een speci-
fieke opleiding, de nu al bestaande drukte
van de bestuursbaan, de eigenheid van de
vereniging en het uiteenlopen van stand-
punten met mogelijke fusiepartners
waren enkele van de redenen waarom men
er geen heil in ziet. Daarnaast wordt er
volgens de bestuurders nu al met grote
regelmaat door verenigingen samen-
gewerkt. Dat de communicatie tussen de
verenigingen onderling beter kan,
daarover waren de meeste aanwezigen het
wél eens.
Van Duijn bracht ook stellingen in met
betrekking tot de matige studierende-
menten die op dit moment aan de TU/e
behaald worden. Zo behaalde in het
collegejaar 2007-2008 maar negentien

procent van de
eerstejaars hun P
in één jaar. Een
kwart van de
TU/e-studenten
behaalt op dit
moment zijn
bachelor in vier
jaar. Van Duijn is
van mening dat

van de student meer commitment
gevraagd mag worden, omdat dat door de
overheid ook gevraagd wordt van de weten-
schappelijke staf. 

De aanwezige studentbestuurders rea-
geerden sceptisch op de vraag of het doen
van bestuurswerk wel een belangrijke
oorzaak is van de povere rendementen. Ze

benadrukten het feit dat het uitvoeren van
een bestuursfunctie vaak nog maar weinig
ruimte laat voor het bezig zijn met de
studie. “Een jaar intensief bestuurswerk
doen, betekent dat je dan in drie jaar tijd je
studie verder foutloos moet vervolgen om
je bachelor binnen vier jaar te halen”,
merkte een bestuurslid van studievereni-
ging Thor op. Ook het hoge onderwijs-
niveau aan de TU/e, dat door alle aan-
wezigen zeer gewaardeerd wordt, maakt
dat studievertraging snel is opgelopen.
Van Duijn hield echter staande dat nog te
weinig studenten zich realiseren dat

studeren aan de TU/e een fulltime baan is,
waar wekelijks minimaal veertig uur in
gestoken moet worden. Op dit moment
ligt de wekelijkse studietijd rond de 33 uur
en dat is in zijn ogen veel te weinig. Ook
vindt hij het niet wenselijk dat tijdens een
jaar bestuurswerk de studie helemaal stil
komt te liggen. Van Duijn zei niet het
voornemen te hebben om studenten aller-
lei beperkingen op te leggen, maar hij wil
wel dat ze binnen een redelijk termijn
afstuderen. “Dat is iets wat ook de maat-
schappij van ons vraagt”, aldus de rector.
(HK)/.

Rector: 33 uur

studie per

week te weinig

Foto: Bart van Overbeeke

(Advertentie)
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Fotografietalent op de TU/e
TTeekksstt//JJuuddiitthh  vvaann  GGaaaall

De wereld herbergt heel wat goede fotografen,
getuige ook de World Press Photo tentoonstelling

die je tot en met 4 oktober in het Hoofdgebouw
vindt. Cursor ging op zoek naar fotografen aan de

TU/e en ontdekte dat er heel wat talenten
rondlopen. Vier van hen vertellen over een

bijzondere foto uit hun eigen collectie. 

Paul Bloemen (29), technisch medewerker bij Werktuigbouwkunde 

OOpp  ddee  mmttss  kkrreeeegg  iikk  tthheeoorriiee
iinn  ffoottooggrraaffiiee  eenn  vviiddeeoo,,

mmaaaarr  ddaatt  iinntteerreesssseeeerrddee
mmee  nniieett  zzoo..  PPaass  iinn  22000077
ggrreeeepp  hheett  mmee,,  ttooeenn  iikk  oopp
rreeiiss  ggiinngg  nnaaaarr  SSiicciilliiëë  eenn
eeeenn  ccaammeerraa  vvaann  eeeenn

vvrriieenndd  hhaadd  ggeelleeeenndd..  DDaatt
wwaass  eecchhtt  eeeenn  ooppeennbbaarriinngg,,

ddaatt  ffoottooggrraaffiiee  zzoo  lleeuukk  kkaann
zziijjnn..  

OOpp  eeeenn  aavvoonndd  hhoooorrddeenn  wwee  wwaatt  ggeerroomm--
mmeell,,  wwee  ddaacchhtteenn  ddaatt  hheett  oonnwweeeerr  wwaass..
TToott  wwee  ddee  rrooddee  ggllooeedd  vvaann  ddee  EEttnnaa  zzaaggeenn
eenn  oonnss  rreeaalliisseeeerrddeenn  ddaatt  hheett  eeeenn  uuiitt--
bbaarrssttiinngg  wwaass..  HHeett  wwaass  wwaatt  llaatteerr  oopp  ddee
aavvoonndd  eenn  ddaaaarroomm  wwaatt  llaassttiiggeerr  ffoottoo--
ggrraaffeerreenn..  BBoovveennddiieenn  vveerrhhuullddeenn  aass--
wwoollkkeenn  ddee  llaavvaassttrroooomm..  IIkk  hhaadd  ggeeeenn
ssttaattiieeff  bbiijj  mmee,,  mmaaaarr  ddaatt  hheebb  iikk  vvaann  rroonndd--
zzwweerrvveennddee  sstteenneenn  ggeemmaaaakktt..  NNaa  zzoo’’nn
hhoonnddeerrdd  ffoottoo’’ss  ttee  hheebbbbeenn  ggeemmaaaakktt,,  
hhaadd  iikk  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ddrriiee  ffoottoo’’ss  mmeett  eeeenn
sscchheerrpp  bbeeeelldd  vvaann  ddee  uuiittbbaarrssttiinngg..  TTwweeee
ddaaggeenn  llaatteerr  mmaaaakktteenn  wwee  eeeenn  eexxccuurrssiiee
nnaaaarr  ddee  bbeerrgg  eenn  zzaaggeenn  wwee  ddee  ggeevvoollggeenn
vvaann  ddee  uuiittbbaarrssttiinngg..  DDee  ggrroottee  sscchheeuurreenn
zziiee  jjee  oopp  ddee  ttwweeeeddee  ffoottoo..  
IIkk  vviinndd  hheett  eeeenn  uuiittddaaggiinngg  oomm  ddee
‘‘ppeerrffeeccttee’’  ffoottoo  ttee  mmaakkeenn..  EEeenn  bbeeeelldd  mmooeett
vvaann  hheett  sscchheerrmm  ssppaatttteenn..  

Eva Habets (35), lid van studentenfotografie-
vereniging Dekate Mousa en bibliotheek-
assistente Informatie Expertise Centrum

““IIkk  hhaadd  aall  eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr  hheett  iiddeeee  oomm  eeeenn  rreeeekkss  ffoottoo’’ss  vvaann  nnaaaammggeennootteenn
ttee  mmaakkeenn..  IIkk  wwiillddee  ggrraaaagg  wweetteenn  wwaatt  vvoooorr  ttyyppeess  aannddeerree

EEvvaa’’ss,,  EEeeffkkeess,,  EEeeffjjeess,,  EEvvii’’ss  eett  cceetteerraa  zziijjnn..  WWaatt  hhoouuddtt
zzee  bbeezziigg??  HHooee  ssttaaaann  zzee  iinn  hheett  lleevveenn??  MMeett  jjoouurr--

nnaalliissttee  EEeeffkkee  BBooeellhhoouuwweerrss  ggaa  iikk  ssiinnddss  jjuullii  ddiitt
jjaaaarr  oopp  ppaadd..  WWee  hheebbbbeenn  iinnmmiiddddeellss  vviijjff  mmeennsseenn
ggeeffoottooggrraaffeeeerrdd  eenn  hheebbbbeenn  ddaaaarrnnaaaasstt  zzoo’’nn
ddeerrttiigg  aaaannmmeellddiinnggeenn..  HHeett  vvaalltt  oopp  ddaatt  wwee
vvoooorraall  nnaaaammggeennootteenn  ttuusssseenn  ddee  ttwwiinnttiigg  eenn
ddeerrttiigg  jjaaaarr  vviinnddeenn..  
WWee  ggaaaann  nnoogg  bbiijj  hheett

bbeejjaaaarrddeenntteehhuuiiss  llaannggss
oomm  ooookk  oouuddeerreenn  ttee

vviinnddeenn..  
DDee  ppeerrssoooonn  mmooeett  oopp  ddee  ffoottoo

zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  nnaaaarr  vvoorreenn  kkoommeenn..  IIkk  ppllaaaattss  zzee
ddaaaarroomm  iinn  zzwwaarrtt//wwiitt,,  mmeett  oopp  ddee  aacchhtteerrggrroonndd  eeeenn
mmuuuurr  ooff  wwaanndd..  WWee  zzeetttteenn  ddee  ffoottoo’’ss  eenn  tteekksstt  oopp
wwwwww..wwiieeiisseevvaa..nnll  eenn  mmooggeelliijjkk  kkoommeenn  eerr  nnoogg  eeeenn
eexxppoossiittiiee  eenn  eeeenn  bbooeekk..  IIkk  vviinndd  hheett  hheeeerrlliijjkk  oomm  ttee
oobbsseerrvveerreenn  eenn  vveerrtteell  ggrraaaagg  eeeenn  vveerrhhaaaall  ddoooorr
mmiiddddeell  vvaann  ffoottoo’’ss..  VVoooorr  ddiitt  ssoooorrtt  pprroojjeecctteenn  wweerrkk
iikk  hheett  lliieeffsstt  mmeett  eeeenn  aannaallooggee  mmiiddddeennffoorrmmaaaatt
ccaammeerraa;;  ddaatt  iiss  ffoottooggrraaffiiee  oopp  zz’’nn  ppuuuurrsstt..  OOpp  mmiijjnn
zzeevveennttiieennddee  bbeenn  iikk  bbeeggoonnnneenn  mmeett  ffoottooggrraaffeerreenn,,
ttooeenn  iikk  eeiinnddeelliijjkk  nnaa  llaanngg  zzeeuurreenn  ddee  ccaammeerraa  vvaann
mmiijjnn  bbrrooeerr  mmoocchhtt  lleenneenn..””  

Cees van Keulen (61), 
persvoorlichter TU/e
““CCoolllleeggaa’’ss  vvrrooeeggeenn  mmee  iinn  wweellkk  llaanndd  ddeezzee  ffoottoo
iiss  ggeemmaaaakktt,,  mmaaaarr  iikk  hheebb  ddeezzee  mmaann  ggeewwoooonn
eeiinndd  aauugguussttuuss  oopp  ddee  vvllooooiieennmmaarrkktt  iinn  mmiijjnn
wwoooonnppllaaaattss  GGeerrwweenn  ggeeffoottooggrraaffeeeerrdd..  IIkk  zzoocchhtt
ddiiee  ddaagg  nnaaaarr  ooppvvaalllleennddee  mmeennsseenn..  DDeezzee  mmaann
hheebb  iikk  eeeerrsstt  eeeenn  kkwwaarrttiieerrttjjee  iinn  ddee  ggaatteenn
ggeehhoouuddeenn..  HHiijj  hhaadd  hheelleemmaaaall  nniieett  iinn  ddee  ggaatteenn
ddaatt  iikk  ddee  ffoottoo  nnaamm..  HHeett  mmooooiiee  eerraaaann  vviinndd  iikk  ddee
ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  hheett  wwiittttee  ggeewwaaaadd  eenn  ddee  wwiittttee
ssttooeell..  AAllss  hheett  eeeenn  ggeekklleeuurrddee  ssttooeell  wwaass
ggeewweeeesstt,,  hhaadd  ddaatt  tteevveeeell  ddee  aaaannddaacchhtt
ggeettrrookkkkeenn..  HHeett  bbeeeelldd  lleeeefftt  eenn  hheett  iiss  eeeenn

pprraacchhttiiggee  llooccaattiiee..  JJee  kkuunntt  eerr  eeeenn
hheeeell  vveerrhhaaaall  bbiijj  bbeeddeennkkeenn..  IIkk

hheebb  ddee  mmaann  vveerrddeerr  nniieett
ggeesspprrookkeenn,,  mmaaaarr  bbeenn  wweell
bbeenniieeuuwwdd  wwaaaarr  ddee  ssttooeell
nnuu  ssttaaaatt..  
IIkk  ffoottooggrraaffeeeerr  aall  ssiinnddss
mmiijjnn  jjeeuuggdd,,  iikk  bbeenn
bbeeggoonnnneenn  mmeett  ddee
ccaammeerraa  vvaann  mmiijjnn  vvaaddeerr..
SSiinnddss  ttwweeee  jjaaaarr  hheebb  iikk

eeeenn  ddiiggiittaallee  ssppiieeggeell--
rreefflleexxccaammeerraa..

FFoottooggrraaffeerreenn  iiss  mmiijjnn  ppaassssiiee..
DDee  eennee  kkeeeerr  lleegg  iikk  ggeezziicchhtteenn

vvaasstt,,  ddee  aannddeerree  kkeeeerr  wwiieellrreennnneerrss  ooff
ddee  oommggeevviinngg..  IIkk  hheebb  oooogg  vvoooorr  ddeettaaiillss..””

Bart van Overbeeke (35), beroepsfotograaf
en huisfotograaf van de TU/e  
““AAlllleess  wwaatt  jjee  oopp  mmiijjnn  ffoottoo’’ss  zziieett,,  iiss  mmeett  eeeenn  rreeddeenn  ggeeddaaaann..  IIkk  bbeenn  aallttiijjdd
bbeezziigg  mmeett  ccoommppoossiittiiee,,  lliicchhtt,,  hheett  mmoommeenntt……  EErr  mmooeett  ddaann  ooookk  iieettss  vveerrkkeeeerrdd
zziijjnn  ggeeggaaaann,,  wwiill  eeeenn  ffoottoo  aannddeerrss  uuiittppaakkkkeenn..  DDaatt  wwaass  hhiieerr  hheett  ggeevvaall..
IIkk  hhaadd  eeeenn  eeeennmmaalliigg  pprroobblleeeemm  mmeett  mmiijjnn  ddiiggiittaallee  ccoommppaacctt
ccaammeerraa,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  ffoottoo  ‘‘ggrruuiizziiggeerr’’  eenn  ddoonnkkeerrddeerr  iiss  ggee--
wwoorrddeenn..  
IIkk  wweeeett  zzeellff  nniieett  hhooee  iikk  ddiitt  bbeeeelldd  hhaadd  kkuunnnneenn  mmaakkeenn,,  mmaaaarr
iikk  ggeenniieett  eerr  wweell  vvaann  ddaatt  hheett  zzoo  hheeeefftt  uuiittggeeppaakktt..  IIkk  llaaaatt  ddee
ffoottoo  ggrraaaagg  zziieenn,,  zzeekkeerr  ooookk  oommddaatt  eerr  bbeellaannggrriijjkkee  mmeennsseenn
oopp  ssttaaaann..  JJee  zziieett  mmiijjnn  vvrroouuww  --ttooeenn  nnoogg  mmiijjnn  vveerrllooooffddee,,  hheett
wwaass  eeeenn  wweeeekk  vvoooorr  oonnzzee  bbrruuiilloofftt  --  eenn  hhaaaarr  oouuddoooomm..  HHiijj  iiss
eerrgg  oouudd  eenn  kkwwaakkkkeelltt  mmeett  zziijjnn  ggeezzoonnddhheeiidd,,  mmaaaarr  kkwwaamm
vvoorriigg  jjaaaarr  ssppeecciiaaaall  vvoooorr  hheett  hhuuwweelliijjkk  uuiitt  AArruubbaa
oovveerrvvlliieeggeenn..  EEeenn  ffaannttaassttiisscchhee  vveenntt..  
IIkk  ffoottooggrraaffeeeerr  ssiinnddss  mmiijjnn  nneeggeennttiieennddee,,  ttooeenn  kkrreeeegg  iikk  mmiijjnn
eeeerrssttee  ccaammeerraa..  IIkk  kkaann  eerr  mmiijjnn  ccrreeaattiivviitteeiitt  eenn  oonnggeedduulldd  iinn  kkwwiijjtt..””  

De Etna tijdens (boven) en na (onder) de uitbarsting.

Eva de Roovere, bekend van het
nummer ‘Fantastig toch’. 

Eva Khmelinskaya, alumnus van de 
TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica. 

Evelyn Smits-Vissers, medewerkster van 
kinderdagverblijf de TUimelaar. 
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En hoe is het in Dar es Salaam?

Naast mijn Master
Architecture volg ik het
certificaatprogramma
Technology, Development
and Globalization. Ik doe
nu onderzoek naar de
behandeling van riool-
water door aangelegde

moerassen, of ‘Construc-
ted Wetlands’, in Dar es
Salaam in Tanzania.
Jaarlijks sterven miljoe-
nen mensen aan ziekten
veroorzaakt door inade-
quate watervoorzieningen
en sanitatie. Voorname-
lijk vrouwen en kinderen
zijn het slachtoffer, belast
met water halen en de
schande, schaamte en
ziekten van het ophouden
van hun behoeften tot na
zonsondergang om dan
met risico op verkrach-
ting het veld op te zoeken.
Ook hygiëne, onder meer
handen wassen, speelt
een grote rol in het voor-
komen van sterfte.
Gebrek aan sanitatie
houdt kinderen van
school met een diepgaand
effect op de ontwikkeling
van het land. Veilig

drinkwater en sanitatie
zijn de eerste voorwaar-
den voor een goede leer-
omgeving, waarbij profijt
wordt gehaald op het
gebied van educatie en de
gezondheid van kinderen. 
Mijn onderdeel in het
onderzoek is de combi-
natie van de bouw van een
‘Constructed Wetland’
met een educatie-
programma in sanitatie-
methoden, schoon
drinkwater en hygiëne,
waarvoor ik onder andere
twee scholen in het
binnenland bezocht.
Het leven is alles behalve
westers. Douchen
betekent koud water met
een maatbeker scheppen.
Áls er water is; vaak komt
er geen water uit de
kraan. Electriciteit koop je
per kWh op een prepaid-

kaart en de vele power-
cuts duren uren. De
mensen werken zeven
dagen in de week keihard,
met helemaal niets, om
vooruitgang te boeken.
Toch is leven hier machtig
mooi. Op kantoor komen
apen buurten en de men-
taliteit van de mensen is
uniek. Iedereen is vrolijk,
behulpzaam en tevreden.
Er wordt de hele dag door
gezongen en gelachen. Ze
maken het leven waard
om te leven.
De vervuiling is groot;
plastic flessen en ander
afval worden voor de deur
verbrand, roetfilters
bestaan nog niet en het
merendeel van de bevol-
king kookt op kolen.
Smog heb je overal.
Weekenden worden
gretig aangegrepen om

het mooie, schonere
binnenland te verkennen:
de regenwouden in het
noorden, de uitgestrekte
vlakten met olifanten,
zebra’s en meer in
centraal Tanzania en de
stranden van Zanzibar
om te kitesurfen. Reizen
is een even grote erva-
ring, vaak zeven uur over

zandwegen met bussen
die uit elkaar vallen.
Leven in Tanzania is
minimaal in voorzie-
ningen, maar maximaal
in het landschap en de
vreugde van de mensen!

Jacqueline Peters,
studente Bouwkunde

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

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

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Kamers te koop aangeboden
Eindhovense studenten
kunnen dit studiejaar
een kamer kopen. Make-
laarskantoor Ma/Com
biedt drie kamers aan in
een appartement aan de
Noord-Brabantlaan.
Gemiddelde vraagprijs:
68.000 euro. 

Het makelaarskantoor ziet
een niche in de Eind-
hovense woonmarkt ont-
staan. “Kopen wordt een
goed alternatief voor
huren, omdat de huur-
prijzen flink zijn gestegen.
Daarnaast komen studen-
ten bij het afsluiten van een
hypotheek in aanmerking
voor renteaftrek. Dit maakt
het kopen van een kamer
vier tientjes voordeliger
dan huren”, vertelt make-
laar Hans Goosen. 
In onder meer Utrecht en
Delft kunnen studenten al
langer een kamer kopen.
De huurprijzen liggen daar
ook hoger. In Eindhoven is
het een zo goed als nieuw
fenomeen. Drie studenten
kochten enkele jaren
geleden een appartement
in de stad. Eén van hen

verkocht zijn kamer vorig
jaar met succes; een reden
voor Goosen om zich
meteen in de materie te
verdiepen. “Het is juri-
disch mogelijk en koop
biedt extra voordelen. Zo
ben je eigenaar van de
kamer en kun je er na je
studie blijven wonen. Ook
bouwen studenten vermo-
gen op.” Die pluspunten
wegen volgens de make-
laar ruimschoots op tegen
de nadelen: bewoners
worden gedwongen afspra-
ken te maken over de
gemeenschappelijke woon-
ruimte, ze mogen geen
zwart inkomen hebben en
moeten bij vertrek een
koper zoeken.
Studentenhuisvester Ves-
tide heeft geen bezwaar
tegen de verkoop. “Zolang
het maar volgens de regels
verloopt”, zegt Hannie de
Groot van Vestide. De
woningcorporatie is zelf
niet van plan kamers te
koop aan te bieden.
“Studenten zoeken een
kamer voor bepaalde tijd
en willen er daarna weer
gemakkelijk vanaf. Wij

willen die doorstroming
bevorderen.”

Haken en ogen
De gemeente ziet voor-
alsnog geen problemen in
kamerverkoop, maar
noemt de constructie ‘geen
aantrekkelijke optie’. “Als
de studenten het gedeelde
woondeel niet afzonderlijk
kunnen verkopen en zij
een gezamenlijke huis-
houding voeren, is er
vanuit vergunningverle-
ning weinig aan te doen.
Maar er zitten nogal wat
haken en ogen aan; denk
bijvoorbeeld aan het
woningonderhoud.
Bovendien zitten er finan-
ciële risico’s aan vast. Zo
moesten studenten in
Utrecht ineens veel meer
betalen per maand als
gevolg van de recessie”,
aldus gemeentewoord-
voerder Peter Termeer. De
gemeente voorziet wel pro-
blemen als de verkoop op
grote schaal plaatsvindt.
“Dan zou de leefbaarheid
in bepaalde wijken onder
druk kunnen komen te
staan.” (TA)/.

Kernenergie en drummen in Zuid-Korea
Overnachten in een
boeddhistische tempel,
genieten van een drum-
sessie en op een kern-
reactor staan. De reis
naar Zuid-Korea die 35
studenten Werktuig-
bouwkunde van 13 augus-
tus tot 5 september
maakten, leverde voor de
deelnemers heel wat
technologische en cul-
turele hoogtepunten op. 

De keuze viel op het
Aziatische land vanwege
de hoogstaande techno-
logie in werktuigbouw-
kundige disciplines en de
totaal andere cultuur, laat
Geert-Jan Evers van de
organisatie weten. Het pro-
gramma zat dan ook
bomvol met bedrijfs-
bezoekjes en culturele acti-
viteiten. Evers: “Hoogte-
punt was voor velen het
bezoek aan het Korea
Atomic Energy Research
Institute, waar we met de
hele groep op een kern-
reactor hebben gestaan.
Het is intrigerend om te
zien wat Korea binnen
veertig jaar heeft gecreëerd.”

Ook het bezoek aan de
gedemilitariseerde zone
tussen Noord- en Zuid-
Korea was erg bijzonder,
zegt Evers. “Het maakt
indruk om een klein stukje
Noord-Korea in te lopen en
de spanning te ervaren die
daar al ruim vijftig jaar
hangt.” Het contact met de
Koreanen verliep erg goed.
“De Koreanen zijn bij-
zondere mensen. Niet
alleen vriendelijk en
behulpzaam, maar ook
ontzettend veerkrachtig en
gemotiveerd.” 

Ondanks de minder
gunstige economische
tijden is het de organisatie
gelukt sponsoren te
vinden. “In ruil voor spon-
sorgeld hebben de deel-
nemers cases voor bedrij-
ven uitgevoerd. We hebben
zoveel opdrachten kunnen
binnenslepen, dat we
daarmee de reis konden
financieren”, aldus
Evers.(JvG)/.
Ervaringen staan ook op
www.korea2009.nl. 

Puinhoop met paardenmest en pindakaas
De kamers van studie-
verenigingen Simon
Stevin (Werktuig-
bouwkunde) en Prota-
goras (Biomedische
Technologie) lagen er de
afgelopen twee weken
aardig gehavend bij. De
twee verenigingen met
aangrenzende kamers in
W-hoog hadden het
elkaar -traditiegetrouw-
aangedaan. Jaarlijks
worden bij de bestuurs-
overdrachten het ‘Prot-
hok’ en de ‘Simonkamer’
op de kop gezet en
besmeurd. 

Het duurde dik twee dagen
voordat het Prothok weer
schoon was. De zes
bestuursleden troffen 3

september stroop, eieren,
een tractorband, boter ‘en
een hoop andere zooi’ aan,
vertelt penningmeester
Mark van ’t Erve. Het
Simon Stevin-bestuur had
een boerenlandschap
gecreëerd, waarbij zelfs de
paardenmest niet ontbrak. 
Daar hadden ze bij Simon
Stevin nog aardig wat
moeite voor gedaan, vertelt
Jos Feijen van het Simon-
bestuur. ”We zijn dieren-
winkels en -asielen afge-
gaan voor mest, maar daar
hadden ze niets. Uit-
eindelijk kwamen we uit
bij een boerderij in
Nuenen. Het kostte wat
moeite, maar het was het
absoluut waard!”, grinnikt
hij. 

De werktuigbouwkundi-
gen hadden vrijdag 11 sep-
tember een ‘bos’ met
‘camping’ in hun kamer,
compleet met blaadjes en
dennenappels. Een wc was
gevuld met pasta, ont-
bijtkoek en pindakaas.
Helemaal gelijk verdeeld
was de rommel overigens
niet. “Onze ruimte is twee
keer zo groot, dus hadden
ze ook dubbel zoveel plek
om rommel te maken”,
vindt Feijen. Inmiddels
zijn de kamers weer brand-
schoon, mede dankzij de
schoonmakers van ISS die
de vloeren met de dweil
goed onder handen hebben
genomen. (JvG)/.

Studenten Werktuigbouwkunde na een drumsessie in traditionele
Zuid-Koreaanse kledij.

Protagorasleden halen de Simonkamer overhoop. Foto: Bart van Overbeeke. 
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””DDiitt  iiss  zzeekkeerr  ddee  kkaammeerr  vvaann
eeeenn  mmaann,,  wwaanntt  ddee  ppoosstteerr  vvaann
bbiieerr  zzeeggtt  mmeeeerr  ddaann  ggeennooeegg..
DDee  mmeeeessttee  vvrroouuwweenn  hhoouuddeenn
nnaammeelliijjkk  nniieett  zzoo  vvaann  bbiieerr””,,  iiss
hheett  eeeerrssttee  wwaatt  MMaarriijjnn  zzeeggtt..
OOookk  DDoouuwwee  kkaann  ggeeeenn  vvrroouu--
wweelliijjkkee  ffrriieemmeellddiinnggeettjjeess  oonntt--
ddeekkkkeenn,,  dduuss  ddee  kkeeuuzzee  iiss  ssnneell
ggeemmaaaakktt..  EErr  lliiggggeenn  ggeeeenn
oovveerrdduuiiddeelliijjkkee  eelleekkttrroo--  ooff
iinnffoorrmmaattiiccaassppuulllleenn,,  dduuss  iieettss
iinn  ddiiee  rriicchhttiinngg  iiss  hheett  zzeekkeerr
nniieett..  MMaarriijjnn  ddeennkktt  aaaann
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,
vvaannwweeggee  hheett  ppaakk  ddaatt  nneettjjeess
iinn  ddee  kkaasstt  hhaannggtt  eenn  oommddaatt  ddee
kkaammeerr  zzoo  ggeeoorrddeenndd  iiss..
DDoouuwwee  zziieett  ooookk  ggeeeenn  ttyy--
ppiisscchhee  ddiinnggeenn  vvoooorr  eeeenn  wweerrkk--
ttuuiiggbboouuwwkkuunnddiiggee  lliiggggeenn,,

zzooaallss  ffiieettssaattttrriibbuutteenn  ooff
bbaannddeennppllaakkssppuull..  OOmmddaatt  ddee
kkaammeerr  zzoo  nneettjjeess  iiss,,  ddeennkkeenn
ddee  mmaannnneenn  eeeerrsstt  aaaann  eeeenn
oouuddeerreejjaaaarrss  ssttuuddeenntt,,  eeeenn
ttwweeeeddee--  ooff  ddeerrddeejjaaaarrss..  HHiijj
hheeeefftt  eeeenn  eeeennppeerrssoooonnssbbeedd
eenn  iiss  dduuss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nnoogg
ssiinnggllee,,  mmaaaarr  DDoouuwwee  eenn
MMaarriijjnn  ggeevveenn  ttooee  ddaatt  eeeenn
ttwweeeeppeerrssoooonnssbbeedd  mmiisssscchhiieenn
eeeenn  bbeeeettjjee  ttee  ggrroooott  iiss  vvoooorr
ddeezzee  kkaammeerr..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy  iiss
eeeennvvoouuddiigg  ttee  rraaddeenn::  bbiieerr
ddrriinnkkeenn,,  hheeeell  vveeeell  bbiieerr
ddrriinnkkeenn..  EEnn  aallss  ssppoorrtt  ddeennkktt
DDoouuwwee  ddaatt  hhiijj  iieettss  vvaann  tteennnniiss
ooff  ssqquuaasshh  ddooeett,,  oommddaatt  hheett
lliijjkktt  aallssooff  eerr  eeeenn  rraacckkeett  iinn  ddee
kkaasstt  lliiggtt..  MMaarriijjnn  ggookktt  ddaatt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  vvooeettbbaalltt,,  ooookk  aall

zziijjnn  eerr  ggeeeenn  rroonnddsslliinnggeerreennddee
vvooeettbbaallsscchhooeenneenn  iinn  ddee
kkaammeerr  ttee  bbeekkeennnneenn..  DDeezzee
ssttuuddeenntt  iiss  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
ggeeeenn  ttvv--ppeerrssoooonn,,  zzoo  aaaann  hheett
kklleeiinnee  ttvv’’ttjjee  ttee  zziieenn..  HHiijj
bbrreennggtt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nniieett
vveeeell  ttiijjdd  ddoooorr  oopp  zz’’nn  kkaammeerr,,
mmaaaarr  mmeeeerr  iinn  ddee  kkrrooeegg..
DDoouuwwee  eenn  MMaarriijjnn  ddeennkkeenn  ddaatt
jjee  hheemm  ’’ss  nnaacchhttss  aallttiijjdd
wwaakkkkeerr  mmaagg  mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn
bbiieerrttjjee..  
JJeeaanniinnee  ddeennkktt  ddaatt  ddiitt  ddee
kkaammeerr  iiss  vvaann  eeeenn  ggeezzoonndd
ppeerrssoooonn,,  ggeezziieenn  ddee  SSuullttaannaa’’ss
eenn  ffrruuiittddrraannkk  oopp  hheett  bbuurreeaauu..
BBoovveennddiieenn  ssttaaaatt  eerr  eeeenn
tteennnniissrraacckkeett  iinn  ddee  kkaasstt,,  dduuss
ddeezzee  ppeerrssoooonn  tteennnniisstt..  NNiieett
bbiijj  eeeenn  vveerreenniiggiinngg,,  oommddaatt  eerr

ggeeeenn  vveerreenniiggiinnggssssppuulllleenn  ttee
bbeekkeennnneenn  zziijjnn..  HHiijj  ddrriinnkktt  dduuss
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  oovveerrddaagg
ffrruuiittddrraannkk,,  oomm  hheett  bbiieerr  vvaann
ddee  vvoorriiggee  aavvoonndd  ttee  ccoommppeenn--
sseerreenn..  VVeerrddeerr  iiss  ddee  kkaammeerr
ggeeoorrddeenndd  eenn  ooppggeerruuiimmdd..  EErr
ssttaaaatt  eeeenn  ddeerrddeejjaaaarrss  TTUU//ee--
ttaass  bbiijj  hheett  bbuurreeaauu,,  dduuss  ddeezzee
ssttuuddeenntt  iiss  eeeenn  ddeerrddeejjaaaarrss..
ZZiijjnn  ssttuuddiiee  iiss  BBoouuwwkkuunnddee,,
ddeennkktt  JJeeaanniinnee,,  ddoooorrddaatt  eerr
ggeeeenn  bbooeekkeenn  lliiggggeenn,,  mmaaaarr
wweell  vveeeell  ppaappiieerrwweerrkk..  ZZiijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn  fflleessjjee
wwaatteerr..  VVeerrddeerr  mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd
eeeenn  mmaaaallttiijjddssaallaaddee  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn,,  ddaatt  iiss  lleekkkkeerr
ggeezzoonndd!!

GGiijjss  tteenn  HHaaaaff  iiss  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr
eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt
GGeennnneepp..  HHiijj  iiss  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee,,  mmaaaarr  zzeett  nnuu
zziijjnn  ssttuuddiiee  eeeenn  jjaaaarrttjjee  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  oomm  ddee  ffuunnccttiiee  vvaann
vvoooorrzziitttteerr  ttee  kkuunnnneenn  vveerr--
vvuulllleenn  vvaann  hheett  nniieeuuwwee
bbeessttuuuurr  vvaann  SSVVTTNN  JJ..DD..  vvaann
ddeerr  WWaaaallss..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss
zziijjnn  ffiillmmss  kkiijjkkeenn  eenn
bboorrrreelleenn  iinn  ddee  SSaalloonn..
VVeerrddeerr  hhoouuddtt  hhiijj  vvaann  vvooeett--
bbaalllleenn  eenn  ffiittnneesssseenn..  AAllss  bbiijj--
bbaaaannttjjee  wweerrkktt  hhiijj  bbiijj  hheett
ddiissttrriibbuuttiieecceennttrruumm  vvaann  JJaann
LLiinnddeerrss  eenn  ggeeeefftt  hhiijj  bbiijjlleess..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  zziijjnn
tteelleeffoooonn..  HHiijj  hhooeefftt  nniikkss
ssppeecciiaaaallss  iinn  hhuuiiss  ttee
hheebbbbeenn,,  wwaanntt  hhiijj  wwoooonntt
tteeggeennoovveerr  ddee  ssuuppeerrmmaarrkkeett
--  dduuss  aallss  hhiijj  nnaaaarr  iieettss
ssnnaakktt,,  hheeeefftt  hhiijj  hheett  zzoo
ggeehhaaaalldd..  

Het sleutelgat

RRiinnnnooooyy  KKaann  wwiisstt  oonnss
ttiijjddeennss  ddee  ooppeenniinngg  vvaann  hheett
aaccaaddeemmiisscchh  jjaaaarr  ((ooff
‘‘ooppeenniinngg  ccoonnvvooccaattiioonn’’,,
zzooaallss  hheett  wweerrdd  ggeennooeemmdd  --
eeeenn  vveerrttaalliinngg  ddiiee  vvoollggeennss
mmiijj  mmeett  eeeenn  wwoooorrddeennbbooeekk
iiss  ggeemmaaaakktt))  ttee  mmeellddeenn  ddaatt
ddee  aammbbiittiiee  vvaann  ddee  oovveerrhheeiidd
oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  oonnddeerr--
wwiijjss  iiss  oomm  iinntteerrnnaattiioonnaaaall
bbiijj  ddee  mmiiddddeennmmoooott  ttee
bbeehhoorreenn..  RRiinnnnooooyy  --‘‘sslliigghhtt--
llyy  uunnddeerrddrreesssseedd’’--  ssttaakk
ddaaaarrbbiijj  nniieett  oonnddeerr  ssttooeelleenn
ooff  bbaannkkeenn  ddaatt  hhiijj  ddaatt  ttee
llaaaagg  vviinnddtt..  
JJee  zzoouu  jjee  hhiieerrbbiijj  nnaattuuuurrlliijjkk
kkuunnnneenn  aaffvvrraaggeenn  wwaaaarroomm
ddeezzee  aammbbiittiiee  ddaann  nniieett
aannddeerrss  iiss;;  RRiinnnnooooyy  iiss
iimmmmeerrss  ddee  mmeeeesstt  iinnvvllooeedd--
rriijjkkee  ppeerrssoooonn  vvaann  NNeeddeerr--
llaanndd..  MMaaaarr  iikk  bbeenn  hheett  nniieett
mmeett  hheemm  eeeennss,,  iikk  wwaass
nnaammeelliijjkk  vveerrrraasstt  mmeett  ddeezzee
aammbbiittiiee..  DDee  oovveerrhheeiidd  iiss
nnaammeelliijjkk  aall  jjaarreenn  bbeezziigg  hheett
nniivveeaauu  vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjss
ssyysstteemmaattiisscchh  ttee  vveerrllaaggeenn..
OOpp  ddee  bbaassiisssscchhooooll  iiss  hheett  aall
jjaarreenn  ttrriieesstt  ggeesstteelldd  mmeett
rreekkeenneenn  eenn  ttaaaall..  OOpp  ddee
mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll  ggeevveenn
lleerraarreenn  mmiinnddeerr  lleess  eenn
mmooeetteenn  ddee  hhaarrddee  vvaakkkkeenn
zzooaallss  wwiisskkuunnddee  eenn  nnaattuuuurr--
kkuunnddee  uurreenn  iinnlleevveerreenn  tteenn
bbaattee  vvaann  nniieeuuwwee  vvaakkkkeenn
ddiiee  vvoooorraall  vvaaaarrddiigghheeddeenn
ttrraaiinneenn  ddiiee  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn
ssaammeennggeevvaatt  mmeett  ddee  tteerrmm
‘‘ggooooggeelleenn’’..  DDaatt  ddiitt  zziijjnn
iinnvvllooeedd  hheeeefftt  oopp  ddee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  lliijjkktt  mmee  dduuiiddeelliijjkk,,
ggeettuuiiggee  ddee  ccrreeaattiieevvee
ssppeelllliinngg  ddiiee  ssoommmmiiggee
ssttuuddeenntteenn  eerroopp  nnaahhoouuddeenn
eenn  hheett  ffeeiitt  ddaatt  ffaaccuulltteeiitteenn
aall  iinn  hheett  eeeerrssttee  jjaaaarr  bbiijj--
ssppiijjkkeerrvvaakkkkeenn  mmooeetteenn
aaaannbbiieeddeenn..  IInn  ddaatt  ooppzziicchhtt
iiss  iieeddeerree  vveerrbbeetteerriinngg
wweellkkoomm  eenn  kkuunnnneenn  wwee  bblliijj
zziijjnn  ddaatt  ddee  oovveerrhheeiidd
üübbeerrhhaauupptt  nnoogg  aammbbiittiieess
hheeeefftt..  
VVaannuuiitt  hheett  ooooggppuunntt  vvaann  ddee
TTUU//ee  iiss  hheett  ddaann  ooookk  nniieett
vvrreeeemmdd  ddaatt  eerr  mmeeeerr  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ssaammeennwweerrkkiinngg
wwoorrddtt  ggeezzoocchhtt..  BBeehhaallvvee
hheett  ffeeiitt  ddaatt  ddee  TTUU//ee  zzeellff
eeeenn  NNeeddeerrllaannddssee  oonnddeerr--
wwiijjssiinnsstteelllliinngg  iiss,,  wwiill  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt  zzoo  mmiinn  mmooggee--
lliijjkk  mmeett  hheett  NNeeddeerrllaannddssee
oonnddeerrwwiijjssssyysstteeeemm  ttee
mmaakkeenn  hheebbbbeenn..  EEeenn  llooggii--
sscchhee  ssttaapp  oomm  ddee  NNeeddeerr--
llaannddssee  bbaassiiss--  eenn  mmiiddddeell--
bbaarree  sscchhooooll  ttee  oommzzeeiilleenn,,  iiss
oomm  nniieeuuwwee  ssttuuddeenntteenn  uuiitt
hheett  bbuuiitteennllaanndd  ttee  hhaalleenn..  EEnn
llaaaatt  ddaatt  nnuu  pprreecciieess  ddee
aammbbiittiiee  zziijjnn  vvaann  hheett
CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell,,
pprroommoovveenndduuss  
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

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

Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Douwe van Nijnatten en Marijn Schuurman (beide schakelstudenten Embedded
Systems) en Jeanine Buckens (derdejaars Biomedische Technologie). Zij bekijken
de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar. 

Japie in de pedalen
JJaappiiee,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoo--
llooggiiee,,  ffiieettssttee  ddoonnddeerrddaagg  
1100  sseepptteemmbbeerr  wweeeerr  ddee  vvoollllee
hhoonnddeerrdd  kkiilloommeetteerr  vvaann
MMaaaassttrriicchhtt  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn..
DDee  ffiieettssttoocchhtt  iiss  iinnmmiiddddeellss
ttrraaddiittiiee,,  nneett  aallss  hheett  tteerr
ppllaaaattssee  bbeezziinnggeenn  vvaann  hheett
ssttaannddbbeeeelldd  vvaann  JJaann  PPiieetteerr
MMiinncckkeelleerrss  --  ddee  wweetteennsscchhaapp--
ppeerr  eenn  uuiittvviinnddeerr  nnaaaarr  wwiiee  ddee
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  iiss  vveerr--
nnooeemmdd..  TToott  ggrroottee  vveerrbbaazziinngg
vvaann  ddee  MMaaaassttrriicchhtteennaarreenn
zzoonnggeenn  aacchhtteennttwwiinnttiigg  mmeeddee--
wweerrkkeerrss  eenn  ssttuuddeenntteenn  oopp  ddee
MMaarrkktt  ddaann  ooookk  lluuiiddkkeeeellss  hheett
JJaappiieelliieedd..  OOnnddeerr  hheenn  JJaappiiee--
vvoooorrzziittsstteerr  SSiimmoonnee  ddee  VVaaaann,,
ddiiee  oopp  ddee  ffoottoo  hheett  lliieedd  iinnzzeett..  
VVeerrvvoollggeennss  wwaass  hheett  ddee  kkuunnsstt
oomm  vvoooorr  1166..0000  uuuurr  oopp  ddee  ffiieettss

tteerruugg  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  ttee
kkoommeenn,,  oomm  nnoogg  oopp  ttiijjdd  bbiijj  ddee
JJaappiiee--bboorrrreell  ttee  zziijjnn..  VVoollggeennss
EEvveerrtt  CCoorrnneelliisssseenn  vvaann  JJaappiiee

kkwwaammeenn  ddee  ffiieettsseerrss  bbiinnnneenn
ttuusssseenn  1166..3300  eenn  1177..1155  uuuurr..  DDee
ttoocchhtt  vveerrlliieepp  vveerrddeerr  zzoonnddeerr
ggrroottee  iinncciiddeenntteenn..    ((JJvvGG))  

Serenades over anjers
en mooie vrouwen 
Van 25 tot en met 27 sep-
tember zal Eindhoven, als
het aan de organisatie
van het Tunafestival ligt,
transformeren tot een
Spaanse stad waarin
tuna’s een muzikale
optocht en talloze sere-
nades verzorgen. 

Het grootste Tunafestival
ter wereld wordt georga-
niseerd door zeer kleine
verenigingen. Ongeveer
vierhonderd tuno’s, ver-
deeld over twintig muziek-
groepen (tuna), komen op
uitnodiging van Tuna
Ciudad de Luz (de
mannenvereniging, tien
leden) en La Tuniña (de
vrouwenvereniging, vijf
leden) naar Eindhoven. 
Het festival wordt vrijdag-
middag geopend met de
pasacalles, een muzikale
optocht door de stad.
Zondagmiddag om twee
uur worden de nieuwe
leden gedoopt in een geïm-
proviseerde fontein op het

Catharinaplein. Daarvoor
wordt een plastic glijbaan
opgeblazen met een badje
aan het eind. De brand-
weer levert het water en de
eerstejaars trekken alle
kleren uit om poedelnaakt
naar beneden te glijden. 
Hoogtepunt van het festi-
val is het Certamen op
zaterdag in de tent op de
Markt. De beste tuna’s
treden op in een zinde-
rende wedstrijd om de titel
‘Beste Tuna’. In de vier-
koppige jury zit onder
anderen dr. Lucas Assel-
bergs, hoofd Studium
Generale. De afsluiting op
zondag bestaat uit op-
tredens in de tent op de
Markt. 
Een fototentoonstelling (in
samenwerking met Stu-
dium Generale), waarop de
sfeer van het Eindhovense
Tunafestival goed naar
voren komt, is te zien in de
loopbrug tussen Audito-
rium en het Hoofdgebouw.
(NS)/.

Onderzoek naar studentenhuisvesting
Het ministerie van VROM
probeert via een internet-
enquête te achterhalen
hoe studenten willen
wonen. Het onderzoek
moet de behoefte aan
studentenhuisvesting 
in twintig steden, waar-
onder Eindhoven, in
kaart brengen.

Aanleiding voor het onder-
zoek is het Actieplan
Studentenhuisvesting dat
op 1 januari 2010 afloopt.

Dit Actieplan is gestart in
2003 en was succesvol: er
zijn bijna vijfduizend
wooneenheden voor stu-
denten méér gebouwd dan
de afgesproken twaalf-
duizend uit het Actieplan.
Het aantal studenten is in
de periode 2003-2007
echter toegenomen met
twaalf procent. De ver-
wachting is dat deze groei
aanhoudt tot 2020.  
VROM-minister Eberhard
van der Laan heeft de

Tweede Kamer eerder dit
jaar toegezegd dat hij gaat
onderzoeken wat de stand
van zaken is bij het aflopen
van het Actieplan. Daarom
laat hij nu in beeld brengen
wat de ontwikkeling is van
de behoefte aan studenten-
huisvesting. 

Het onderzoek is te vinden
op www.studentenwoon
wensen.nl. De enquête
loopt tot 1 oktober. 
(FvO)/.

Wat doe jij met Cursor?
Als de Cursor eenmaal gedrukt is, worden ze overal op de
campus verspreid. Op de redactie zijn we benieuwd wat er
dán gebeurt. Wat doe je met Cursor? Laat je hem aan je
moeder lezen? Gebruik je ‘m om je aardappelschillen op te
leggen, vouw je er vliegtuigjes van of lijst je de krant in?
Mail je foto waarop te zien is wat jij met Cursor doet of
waar je ‘m leest naar cursor@tue.nl. De leukste afbeel-
dingen zetten we in Cursor en op www.tue.nl/cursor. 
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desk-
top op en praatm

etde gebruiker.

DD
ee  nniieeuuww

ee  bbrraannddiinnggccaamm
ppaaggnnee  vvaann  ddee  TTUU

//ee  iiss  iinn
vvoollllee  hheevviigghheeiidd  lloossggeebbaarrsstteenn..  CCrreeaattiieevvee  mm

aarrkkee--
ttiinnggggeeeesstteenn  hheebbbbeenn  ddee  mm

aaggiisscchhee  tteerrmm
  TTHH

EE
IINN

NN
OO

VVAA
TTOO

RR
  uuiitt  ddee  hhooggee  hhooeedd  ggeettoovveerrdd  vvoooorrtt--

bboorrdduurreenndd  oopp  ‘‘WW
hheerree  iinnnnoovvaattiioonn  ssttaarrttss’’..  EEeenn

IINN
NN

OO
VVAA

TTOO
RR

,,  ddaatt  ww
oorrdd  jjee  aallss  jjee  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ggaaaatt

ssttuuddeerreenn..  EEeenn  IINN
NN

OO
VVAA

TTOO
RR

  lloosstt  oopp  eeeenn  aacchhtteerrnnaa--
mm

iiddddaagg  ww
eerreellddpprroobblleemm

eenn  aallss  hheett  bbrrooeeiikkaasseeffffeecctt,,
ddee  vvooeeddsseellccrriissiiss,,  ttrraaggee  iinntteerrnneettvveerrbbiinnddiinnggeenn  eenn
vvooggeellppooeepp  oopp..  OO

pp  ddee  bbiijjbbeehhoorreennddee  ww
eebbssiittee

ww
ww

ww
..tthheeiinnnnoovvaattoorr..nnll  kkoomm

eenn  eecchhttee  IINN
NN

OO
VVAA

TTOO
RR

SS
aaaann  hheett  ww

oooorrdd..  TToott  zzoovveerr  nniieettss  aaaann  ddee  hhaanndd..

EEnnkkeellee  nniieeuuww
ssggiieerriiggee  EElleekkttrroo--ssttuuddeenntteenn  vvrrooeeggeenn

zziicchh  eecchhtteerr  aaff  ww
aaaarroomm

  aalllleess  ddrraaaaiitt  oomm
  TTHH

EE  IINN
NN

OO
--

VVAA
TTOO

RR
  --aallssooff  eerr  mm

aaaarr  éééénn  iinnnnoovvaattoorr  zzoouu  zziijjnn--  eenn
ww

aarreenn  zzoo  vveerrmm
eetteell  ww

ww
ww

..tthheeiinnnnoovvaattoorrss..nnll  ((mm
eett

eeeenn  eexxttrraa  ‘‘ss’’))  iinn  hhuunn  bbrrooww
sseerr  iinn  ttee  ttiikkkkeenn..  EEnn  jjaa

hhoooorr::  zzee  kkww
aamm

eenn  uuiitt  oopp  eeeenn  ssiittee  vvaann  ddee  TTUU
  DD

eellfftt..  

BB
eeddeennkk  jjee  eeeenn  ccaamm

ppaaggnnee  oomm
  jjee  ttee  oonnddeerrsscchheeiiddeenn,,

bblliijjkktt  ddaatt  oonnzzee  ggrroottee  rraannddsstteeeeddssee  bbrrooeerr  eenn  nnaacchhtt--
mm

eerrrriiee  aall  kkllaaaarrlliiggtt  oomm
  vvaann  ddiiee  ccaamm

ppaaggnnee  ttee
pprrooffiitteerreenn..  EEéénn  IINN

NN
OO

VVAA
TTOO

RR
  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,  mm

eeeerr
IINN

NN
OO

VVAA
TTOO

RR
SS

  iinn  DD
eellfftt??

KK
rriiss  vvaann  TTiieennhhoovveenn,,  eeeerrsstteejjaaaarrss  

TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmm
aattiiccaa

VVaann  TTiieennhhoovveenn  ww
iillddee  iieettss  nniieeuuww

ss  mm
eett  zziijjnn  hhaaaarr;;  

eeeenn  kkeeeerr  iieettss  aannddeerrss  ddaann  bblloonnddee  sstteekkeellttjjeess..  DD
uuss

ssttrruuiinnddee  hhiijj  hheett  iinntteerrnneett  aaff  vvoooorr  eeeenn  ssppaannnneennddee
ccoouuppee..  VVeeeell  hhaaaarrddrraacchhtteenn  bblleekkeenn  ttee  ssaaaaii..  EEeenn
hhaanneennkkaamm

  ddaann??  NN
eeee,,  ddaatt  vvaalltt  ttee  vveeeell  oopp..  EEvveenn  llaatteerr

kkooooss  ddee  eeeerrsstteejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmm
aattiiccaa  hheett

kkaappsseell  uuiitt  ddaatt  hhiijj  nnuu  hheeeefftt..  ““OO
pp  ddee  iinntteerrnneettffoottoo  ww

aass
hheett  hhaaaarr  ooookk  rroooodd  ggeevveerrffdd..  DD

aatt  lleeeekk  mm
ee  ttoooo  mm

uucchh..
ZZww

aarrtt  mm
eett  ww

iitt  lleeeekk  mm
ee  bbeetteerr..  EEeenn  mm

ooooii  ccoonnttrraasstt””,,
vveerrkkllaaaarrtt  VVaann  TTiieennhhoovveenn..  HH

iijj  kkrreeeegg  aall  ssnneell  iinn  ddee
ggaatteenn  ddaatt  hhiijj  aaaarrddiigg  ooppvvaalltt  mm

eett  hheett  kkaappsseell..  ““IIkk  hhaadd
nniieett  vveerrww

aacchhtt  ddaatt  iikk  hhiieerrmm
eeee  zzoovveeeell  bbeekkiijjkkss  zzoouu

ttrreekkkkeenn..  MM
aaaarr  jjaa,,  hhiieerr  aaaann  ddee  TTUU

//ee  sspprriinngg  jjee  eerr
eeeerrddeerr  uuiitt..””  
DD

ee  iinnffoorrmm
aattiiccaassttuuddeenntt  iiss  nniieett  iieemm

aanndd  ddiiee  eerr  aalllleess
aaaann  ddooeett  oomm

  oopp  ttee  vvaalllleenn..  ““IIkk  bbeenn  ggeeeenn  pprroovvooccaatteeuurr
ooff  zzoo..  IIeettss  mm

ooeett  ffiijjnn  zziitttteenn  ooff  iikk  mm
ooeett  hheett  mm

ooooii
vviinnddeenn..  DD

aatt  kkaann  eeeenn  kklleeddiinnggssttuukk  ooff  kkaappsseell  zziijjnn  ddaatt
ooppvvaalltt,,  mm

aaaarr  ddaatt  hhooeefftt  nniieett..  IIkk  zzoouu  ddee  bbeellaanngg
--

sstteelllliinngg  nniieett  mm
iisssseenn  aallss  iikk  eerr  nniieett  zzoouu  uuiittsspprriinnggeenn..””  

VVaann  TTiieennhhoovveenn,,  ww
iieennss  kklleerreenn  bbeedduuiiddeenndd  mm

iinnddeerr  ddee
aaaannddaacchhtt  ttrreekkkkeenn,,  iiss  ooookk  nniieett  eecchhtt  iijjddeell..  ““IIkk  kkoooopp
aalllleeeenn  kklleerreenn  aallss  iikk  zzee  nnooddiigg  hheebb..  OO

pp  ddaatt  mm
oomm

eenntt
bbeekkiijjkk  iikk  ppaass  ww

aatt  mm
iijjnn  bbuuddggeett  iiss..  AA

lllleeeenn  vvoooorr  mm
iijjnn

kkaappsseell  mm
ooeett  iikk  ww

eell  eellkkee  ttww
eeee  mm

aaaannddeenn  zzeevveennttiigg
eeuurroo  aappaarrtt  hhoouuddeenn..””  ((TTAA

))

KK
lleerreenn  mm

aakkeenn  ddee  mm
aann..  OO

ff  ddee  vvrroouuww
..  AA

lltthhaannss,,  zzoo  lluuiiddtt  hheett  ggeezzeeggddee..  CCuurrssoorr  sstteelltt  ddaaaarroomm
  mm

aaaarr
eeeennss  nniieett  ddee  iinntteelllleeccttuueellee  ccaappaacciitteeiitteenn  vvaann  TTUU

//ee’’eerrss  cceennttrraaaall  eenn  ggaaaatt  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  ddaatt  eennee
eexxcceennttrriieekkee  vvoooorrkkoomm

eenn,,  ddiiee  kkeekkkkee  ttrruuii  ooff  ooppvvaalllleennddee  bbrriill..  


