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TU/e grijpt naast
‘excellentie-pot’
De TU/e is opnieuw buiten de
boot gevallen bij het Sirius
Programma, waar universiteiten en hogescholen subsidie
kunnen aanvragen voor de
opzet van excellentieprogramma’s in de bachelor. De TU/e
loopt daarmee twee miljoen
euro mis.
Prof.dr. Alex van Herk, directeur
van het Honors program, was al
enkele weken op de hoogte van de
afwijzing, die maandag 28 september officieel bekend werd
gemaakt. Hij is er niet gelukkig
mee en wil weten waarom de
TU/e weer is gepasseerd: “Begin
oktober zal de voorzitter van de
beoordelingscommissie
ons
tekst en uitleg geven.”
In totaal heeft het Sirius
Programma, dat gefinancierd
wordt door het ministerie van
OCW en deel uitmaakt van het
Platform Bèta Techniek, deze
tweede ronde negentien miljoen
euro uitgereikt. Daarvan kreeg de
TU Delft bijna twee miljoen en de
Rijksuniversiteit Groningen en
Universiteit Leiden elk een
bedrag van bijna vier miljoen.
“Dat zijn zeer mooie bedragen”,
erkent Van Herk.
Persoonlijk heeft hij wel een verklaring voor het mislopen van de
subsidie. “Ik denk dat we het
slachtoffer zijn van de wet van de
remmende voorsprong. We

hebben al enkele jaren een
Honors program, dat talentvolle
studenten verbreding van hun
kennis biedt. Dit collegejaar
noemen we dat het Honors
Horizon program. Daarnaast
zijn we nu met een tweede, verdiepende lijn gestart: het Honors
Star program. Hiervoor hebben
we subsidie aangevraagd.”

Extra materie

Het Honors Star program loopt
de gehele bacheloropleiding
door. Het gaat om het aanbieden
van extra vragen en OGO-projecten. “Studenten kunnen laten
zien dat ze die extra materie aankunnen. Het staat ook open voor
iedere student, in tegenstelling
tot het verbredende programma
waarvoor we selecteren. Ik denk
dat de commissie gedacht heeft:
‘Die TU/e heeft al wat lopen’. Ook
kregen we de vraag voorgelegd
waarom het Star program geen
studiepunten oplevert. Dat is
omdat we onze studenten niet
willen overbelasten en daarom
houden we het Star program in
eerste instantie vrijblijvend.”
Problemen verwacht Van Herk
niet direct door het mislopen van
de subsidie. “We zijn met die
tweede lijn gestart en hebben er
toen subsidie voor aangevraagd.
Dat we die niet krijgen is jammer,
maar het vormt geen beletsel
voor de voortgang.” (HK)/

.

Nanotechnologie grote onbekende

Bijna de helft (46 procent) van ruim vijfentwintighonderd ondervraagde Nederlanders heeft nog nooit gehoord van nanotechnologie.
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (CieMDN). Een kwart van de ondervraagde burgers heeft wel eens gehoord van nanotechnologie. En iets
meer dan een kwart beweert te weten wat het inhoudt, namelijk een
technologie om verbeteringen of veranderingen aan te brengen op een
zeer kleine schaal, bijvoorbeeld om producten kleiner, handzamer en
milieuvriendelijker te maken. Het onderzoeksrapport is dinsdag 29
september aangeboden aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. De CieMDN gaat de minister volgend jaar adviseren
over de gevaren en mogelijkheden van nanotechnologie, zodat er
eventueel richtlijnen kunnen komen. (FvO)

Blote bipsen in ‘agua de Eindhoven’
De bleke achterwerken van
de Nederlandse tuno’s
steken enigszins schril af
bij die van de gebronsde
Spanjaarden. Het maakt ze
er niet minder moedig om.
Tijdens het Tunafestival
afgelopen weekend, waar bij honderden studenten
Spaanse liederen zingend
door de Eindhovense
straten trokken, gingen
zo’n vijftien nieuwbakken
leden met de billen bloot.
Ben je een nieuw tunalid,
dan moet je op je eerste
festival ‘gedoopt’ worden
in de fontein van de des betreffende stad, zo wil de
traditie. Leden van Spaan se verenigingen, maar ook
die van de organiserende
Eindhovense studenten vereniging Tuna Ciudad de
Luz, waren zondag dan ook
de pineut. De nieuwkomers
mochten zich op het
Catharinaplein uitkleden,
over een plastic helling
klimmen en zich voor de
ogen van het Eindhovense
publiek onderdompelen in
het zwembadje aan het
eind van de constructie. De
constructie was opgezet
bij gebrek aan een
geschikte fontein in de
binnenstad. De naakte
lichamen zorgden voor een
hoop hilariteit bij de toe schouwers.
Pieter, Guy, Kevin en Aryan
van Tuna Ciudad de Luz
staan enigszins aarzelend
voor de constructie.
Opgejaagd door hun medeleden (‘Venga!’) gaan dan
toch de boxershorts uit. “Ik dacht dat we die aan
mochten houden”, vertelt Guy Dubois achteraf, als hij
met een handdoek om zijn middel op het droge staat.
“Balen dat alles uit moest, maar uiteindelijk was het
toch grappig.”
De drie Spanjaarden van Tuna de Navales de Madrid
maken er even later een heuse show van. Al strippend
staan ze op de stormbaan om uiteindelijk onder
gelach en applaus hun intiemste delen te onthullen.
Vijf meiden hebben geluk; zij mogen in hun mantel pakjes de constructie afglijden.
De organisatie van het Tunafestival lag in handen van

de mannelijke leden van studentenverenigingen Tuna
Ciudad de Luz en hun vrouwelijke tegenhanger La
Tuniña. Dit jaar luisterden zo’n vierhonderdvijftig
Portugese, Nederlandse en Spaanse (oud-)studenten
het muzikale evenement op. Het Tunafestival wordt
om de twee à drie jaar gehouden; de volgende sessie
staat op de planning voor 2011. (JvG)
Foto: Bart van Overbeeke

Zie pagina 12 voor een uitgebreide impressie van het
Tunafestival.

Geen borrel zonder pasje bij Natuurkunde
De wekelijkse borrels van studievereniging Van der Waals
(Technische Natuurkunde) zijn
vanaf volgende week alleen nog
toegankelijk voor leden van de
vereniging en medewerkers
van de faculteit. Van der Waals
wil met de maatregel voorkomen dat het te druk wordt op
de donderdagmiddagborrel en
dat mensen van de eigen faculteit daardoor wegblijven.
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Vlak voor de zomervakantie
trokken de borrels in de Salon
naar schatting meer dan tweehonderd bezoekers. Dat zijn er
meer dan de honderdzestig die de
ruimte volgens de veiligheidsnormen maximaal kan bevatten.
Bovendien gaat de drukte ten
koste van de sfeer, vindt Mark
Herps, voorzitter van de borrelcommissie van Van der Waals.
“En meer dan de helft van de
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bezoekers komt van buiten
Natuurkunde, terwijl onze medewerkers door de drukte wegblijven. Daarom hebben we in
overleg met de faculteit besloten
om alleen nog studenten en
medewerkers van Natuurkunde
toe te laten.” Verenigingsleden en
faculteitsmedewerkers krijgen
voor volgende week een pasje
met foto, dat ze moeten tonen om
binnen te komen. Bezoekers van
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de borrels mogen nog wel ieder
één introducé meenemen.
De maatregel moet ook voorkomen dat buitenlandse uitwisselingsstudenten op het laatste
moment komen binnenvallen
om zich even goedkoop “zat te
zuipen”, merkt borreltender en
bestuurslid Mark van der
Heijden
op.
Uitwisselingsstudenten van Natuurkunde
blijven echter gewoon welkom,
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zegt Herps: “Wij willen niemand
van Natuurkunde weigeren.
Bovendien is deze maatregel
bedoeld tegen de drukte en niet
om bepaalde groepen te weren.”
Om alle misverstanden te
voorkomen, heeft Van der Waals
de maatregel in drie talen aangekondigd, in het Nederlands,
Engels en Spaans. (TJ)/

.
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Nico van de Ven
“Ik heb me altijd met veel plezier dienstbaar opgesteld”
Interview: Rachèl Sloven
Foto: Bart van Overbeeke
Op 8 oktober zal hij voor het
eerst optreden als pedel,
tijdens de diploma-uitreiking
van de lichting 2007 en 2008
van het Center for User-System
Interaction. Een voorproefje,
want zodra er een plaats
vrijkomt, zal Nico van de Ven
vaker in toga verschijnen
tijdens academische plechtigheden. “Na ruim 43 jaar
aan de universiteit gewerkt
te hebben, is het prettig
om betrokken te blijven.
Dat ceremoniële karakter
ligt me ook wel.”
Het zal even wennen zijn voor
Nico van de Ven (Veghel, 1945)
om na zo’n lange tijd het stramien
te moeten doorbreken. Toch is
hij niet bang dat na zijn pensionering de verveling zal toeslaan.
Integendeel: “Ik heb nu meer tijd
voor mijn andere werkzaamheden. Ik hoor bij het gilde in

Heeswijk en ook archiveren, een
grote hobby van me, neemt
behoorlijk wat tijd in beslag. Ik zal
natuurlijk wel mijn collega’s aan
de TU/e gaan missen en de vele
sociale contacten, want ik kende
zowat iedereen. Nu ik pedel word,
kan ik zo nu en dan nog eens bij
mensen binnenlopen om ‘hallo’
te zeggen en dat is prettig.
Tegelijkertijd is het een logische
stap voor mij, omdat de functie
wel wat weg heeft van die bij
het gilde, waarbinnen orde en
discipline ook een belangrijke
plaats innemen.”
In 1966 werd Van de Ven medewerker Reproductie en Fotografische Dienst bij de TU/e,
die destijds nog de Technische
Hogeschool (TH) heette. Hier
werden onder andere de tekeningen afgedrukt voor de architecten die aan het bouwen waren
op het universiteitsterrein. Ook
het blad ‘TH berichten’, de voorloper van Cursor, werd er gedrukt.
Na zeven jaar kreeg hij een

administratieve functie bij de
Centrale Technische Dienst en
was hij daarnaast verantwoordelijk voor het inventariseren van
oude en kapotte apparatuur die
werd afgevoerd en geveild. “Mijn
werk is altijd heel gevarieerd
geweest, geen dag was hetzelfde.
Ik had een ondersteunende
functie en was overal inzetbaar.
Ik heb me altijd met veel plezier
dienstbaar opgesteld voor iedereen die een beroep op me deed.
Ik kon met veel mensen overweg,
had overal vrienden en kende de
TU/e op mijn duimpje. Leuker
werk kan ik me niet indenken.”
In maart 1991, een maand na
zijn vijfentwintigjarig jubileum,
volgde een droevige periode. De
auto waarin hij en een collega
vanuit het werk naar huis reden,
kwam terecht onder een touringcar. Zijn collega was op slag dood
en Van de Ven was levensgevaarlijk gewond. Na verschillende
operaties en een half jaar revalidatie liep ook zijn huwelijk na
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We treffen een heel tevreden Taco aan
die door zijn moeder vroeg in de vrijdagochtend naar kinderdagverblijf de
TUimelaar wordt gebracht.
Lekker ingepakt ligt Taco fijn te sabbelen
op een fopspeen in zijn MaxiCosi. Zijn
blauwe ogen kijken onderzoekend rond.
Hij is achtenhalve maand oud en dik
tevreden over zijn donderdagen en vrijdagen
die hij op de TUimelaar doorbrengt.

drieëntwintig jaar op de klippen.
“Alles kwam tegelijk. Het was
een moeilijke tijd, maar ik moest
verder en ben vrij snel daarna
weer gaan werken. Misschien
iets te snel, denk ik achteraf.
Ik kwam weer op de reproductieafdeling terecht, omdat een
reproshop werd opgericht in het
Hoofdgebouw. Daar heb ik vijf
jaar gewerkt, maar ik zat er niet
helemaal op mijn plek. Het beleid
binnen de TU/e veranderde
met de komst van nieuwe werknemers. Voorheen was het altijd
‘ouwe jongens krentenbrood’.
De werkstructuur was losser en
gemakkelijker en nu werd alles
ineens veel zakelijker. Ik had
daar moeite mee en had bovendien nog altijd last van de
scheiding en het ongeluk.”
Van de Ven zat daarop een tijdje
ziek thuis. Bij zijn terugkeer in
1997 ging hij aan de slag bij het
IPO (Instituut voor Perceptie
Onderzoek, het huidige Center
for User-System Interaction).
Daar bleef hij tot 26 augustus

Dat laat hij zijn ouders merken door goed
te eten, goed te slapen en blij te kijken.
Want praten gaat nog niet zo vloeiend op
deze leeftijd. Wat zijn moeder ook opvalt,
is dat hij gek is op leidster Misha. Dat ziet
ze aan de grote glimlach die op Taco’s
wangen verschijnt wanneer hij Misha
in zijn blikveld krijgt.
De papa van Taco werkt in het Twinning
Center op het TU/e-terrein bij ict-bedrijf
GX Public. Mama Marloes Groot gaat na
de afscheidskus door naar de gemeente
Eindhoven. Daar is ze coach bij het
Preventie Informatie Team, een project
voor armoedebestrijding. Door meer
informatie over gemeentelijke voorzieningen en financiële regelingen te geven,
hoopt de gemeente de persoonlijke situatie
van kwetsbare inwoners te verbeteren.
Wat Marloes Groot betreft blijft ze deze
frisse ochtend niet te lang kletsen voor de
ingang van de TUimelaar, want ze wil om
negen uur op haar werk zijn. Taco’s kinder-

van dit jaar.
Inmiddels is hij hertrouwd en op
21 september nam hij afscheid
van de TU/e. “Het was een groots
feest. Er waren zo’n tachtig
mensen en ook het gilde was er,
speciaal uitgedost in tenue. Heel
bijzonder. Ik kan er met veel
vreugde en plezier op terugkijken,
net als op mijn werk hier.
Tegelijkertijd kijk ik vooruit,
want nu begint er een nieuwe
fase in mijn leven - een fase
waarvan de TU/e gelukkig ook
nog deel blijft uitmaken.
Wanneer ik officieel begin als
pedel is nog niet helemaal duidelijk, maar ik vind het prachtig
dat ik nu alvast een keer kan
oefenen tijdens de diplomauitreiking op 8 oktober. Degenen
die nu afstuderen, heb ik tijdens
mijn werkzaamheden bij het
IPO van dichtbij meegemaakt,
dus dat maakt deze gebeurtenis
zowel voor hen als voor mij extra
afscheid en tevens een nieuw
begin. Ik heb er zin in.”/

.

dagverblijfschriftje heeft ze al in de hand;
zou er stiekem een liefdesverklaring van
zoonlief aan zijn favoriete juf in staan? (NS)
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Eind 2009 besluit over multifunctionele studentenkaart
Voor de invoering van een multifunctionele studentenkaart
aan de TU/e is een bedrag
nodig van tussen de half en één
miljoen euro, aldus collegelid
mr. Jo van Ham. Van Ham wil
eind dit jaar de knoop doorhakken over een mogelijke invoering van de kaart.
De studentenfracties in de universiteitsraad, de PF en Groepéén, maken zich al jaren sterk
voor de invoering van een multifunctionele studentenkaart, die
voor diverse doeleinden te gebruiken is. Volgens Christopher
Gits, fractielid van de PF, moet
om te beginnen gedacht worden

aan een betaalfunctie voor de
hele universiteit. De kaart kan
daarnaast dienen als identificatiemiddel en toegangskaart voor
de bibliotheek, voor het Studentensportcentrum, de Bunker en
andere universiteitsgebouwen.
Gits: “Als je jezelf met het door
een scanner halen van je kaart
kunt aanmelden voor een
tentamen, hoef je daarvoor ook
niet elke keer weer een formulier
in te vullen. Ook valt te
overwegen om fietsenkelders op
het terrein af te sluiten en alleen
nog maar toegankelijk te maken
voor kaarthouders. Daardoor
staat je fiets een stuk veiliger.”
Gits denk dat het zelfs mogelijk

moet zijn om de pas te integreren
met de stadspas van de gemeente
Eindhoven, zodat je er ook in de
stad gebruik van kunt maken.
Collegelid Van Ham zei maandag
in universiteitsraad dat is onderzocht wat het gaat kosten om de
kaart in te voeren. Dat is volgens
hem een bedrag dat uitkomt
tussen de half en één miljoen
euro. “Het uiteindelijke bedrag is
afhankelijk van de manier
waarop je de kaart wil invoeren.
Wil je bijvoorbeeld in alle gebouwen oplaadpunten neerzetten?”
Van Ham beloofde de U-raad om
eind 2009 bekend te maken of
het College van Bestuur de kaart
gaat invoeren. (HK)/

.

Gemeenteraad behandelt
visie TU/e Science Park
De Eindhovense gemeenteraad
behandelt dinsdag 6 oktober
de ontwikkelingsvisie die de
TU/e heeft opgesteld voor haar
terrein en die moet leiden tot
de totstandkoming van een
TU/e Science Park. Het ziet
ernaar uit dat de gemeente in
grote lijnen akkoord gaat met
de voorstellen.
Begin september stuurde de
TU/e de gemeente haar ‘Ontwikkelingsvisie TU/e Science Park’.
In dit document geeft de universiteit een vooruitblik op de
gewenste ontwikkelingen voor
het terrein tot het jaar 2020. Het
streven is om het terrein nadrukkelijker in te richten ‘als een hot
spot in de Eindhovense regio,
waar technisch onderwijs en
onderzoek, op academisch en
hbo-niveau, in nauwe synergie
met innovatieve bedrijven tot
bloei kan komen’.

Naast het naar de campus halen
van de technische opleidingen
van Fontys en het aantrekken van
meer bedrijven en technostarters, wil de TU/e ook meer
permanente wooneenheden voor
met name buitenlandse studenten en medewerkers. Er is
volgens het visiedocument bouwcapaciteit voor ruim zeshonderd
à zevenhonderd eenheden. Dat
onderdeel komt echter pas aan de
orde wanneer de faculteit Electrical Engineering in 2013 Potentiaal en de omringende gebouwen verlaat. Ook wil men de
mogelijkheid openhouden voor
de bouw van één of twee hoogbouwtorens aan de Dommel en
voor ondergrondse parkeerfaciliteiten op het terrein. Maar
volgens projectleider ir. Herman
Rikhof zijn dat slechts opties en
bestaat daarvoor nog geen enkel
concreet plan.
Het ontwerp voor het raads-

Winnaar ‘Nobelprijs informatica’ op TU/e

De Amerikaanse informaticus E. Allen Emerson, in 2007 winnaar van
de Turing Award -ook wel aangeduid als de Nobelprijs voor informatica- geeft op 4 november een presentatie in het kader van de Formele
Methoden-week (‘FM-week’). De TU/e organiseert de FM-week, met
naar verwachting duizend bezoekers het grootste evenement ter
wereld op dit vakgebied, van 2 tot en met 6 november.
Softwarefouten kosten de wereldeconomie handen vol geld en zijn
soms zelfs een bedreiging voor de veiligheid. Veel van deze complicaties kunnen worden voorkomen met ‘formele methoden’: ict-gereedschap waarmee grote softwareproblemen ontward kunnen worden.
Wetenschappers die bedreven zijn op dit gebied, zijn in staat problemen aan te pakken die te hoog gegrepen zijn voor ict-bedrijven.
Voor meer informatie over de FM-week: www.win.tue.nl/fmweek.
(JH/TJ)

Inschrijving marathon

De Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF) heeft ongeveer
negentig inschrijvingen ontvangen van studenten en medewerkers
van de TU/e die op zondag 11 oktober meedoen aan de hele of halve
marathon van Eindhoven. Dat heeft Peter de Kok, secretaris van de
ESSF, deze week laten weten. Er zijn drie estafetteteams samengesteld. Van de overige tachtig lopers doet het overgrote deel mee aan
de halve marathon die 21,1 kilometer telt. De inschrijving via ESSF is
stopgezet. Mensen die alsnog mee willen doen, kunnen zich aanmelden op 9, 10 en 11 oktober op de Runnersbeurs in het
Beursgebouw. (FvO)

Check je kamer op site LSVb

Komje zonder het te weten in aanmerking voor huurtoeslag? Betaal je
te veel voor een bezemkast? En is je kamer wel brandveilig? Je komt
erachter op de website checkjekamer.nl, een initiatief van studentenbond LSVb. De site is een vernieuwde versie van de kamercheck
die de LSVb in 2007 presenteerde. De resultaten waren destijds verontrustend: veel studenten bleken meer dan de toegestane huurprijs
te betalen, of woonden in een kamer die niet brandveilig was. (HOP)

besluit waarover dinsdag wordt
gestemd en dat zijn uitwerking
krijgt in een bestemmingsplan,
sluit bijna volledig aan bij de uitgangspunten van de TU/enotitie. In het stuk staan nog wel
twee alinea’s over de Bunker. De
gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beschouwt dit
gebouw als een icoon van de
Nederlandse architectuur en wil
dat het meegenomen wordt in
het gebouwenprotocol dat de universiteit samen met de gemeente
gaat opstellen. Volgens Rikhof
betekent dit dat als de TU/e iets
wil gaan doen met de Bunker, dit
eerst besproken moet worden
met de gemeente. “Maar dat is nu
niet aan de orde en de Bunker valt
ook buiten het gebied waarop de
ontwikkelingsvisie zich richt.”
(HK)/

.

Parkeren op plein

Of de parkeervakken van tweeënhalf bij vijf meter zo op het eerste oog
niet wat smal zijn? De mannen in oranje tuinbroeken halen de schouders
op. Daar hebben ze nou nog nooit over nagedacht - en daar hoeven ze
zelf ook niet over na te denken. Dinsdag 29 september begonnen ze met
de aanleg van een strak wit lijnenspel op het Laplaceplein in het hart van
de campus, waar TU/e’ers voortaan hun auto’s kwijt kunnen.
Dat is trouwens maar tijdelijk, zolang het parkeerterrein ten oosten van
de W-hal gedurende de verbouwing van dat gebouw wordt gebruikt voor
opslag van bouwmaterialen en dergelijke. Hoe de witte parkeerstrepen
op het Laplaceplein tegen die tijd weer verwijderd gaan worden? Ach,
die slijten vanzelf, sussen de mannen in het oranje.
Foto: Paul Bloemen

Oostzijde campus nog zeker
tot half oktober afgesloten
De oostingang tot het universiteitsterrein, aan De Zaale, blijft
tot zeker medio oktober afgesloten. Dit komt omdat de kwaliteit van de nieuw aangelegde
fundering bij het kruispunt
Insulindelaan-Javalaan-De Zaale
niet voldoet aan de eisen van de
gemeente. Hierdoor kon de
asfaltering, die voor afgelopen
weekeinde gepland stond, niet
worden uitgevoerd. Volgens de
gemeente wordt er met de aannemer gewerkt aan een oplossing.
De werkzaamheden aan het
kruispunt maken deel uit van
reconstructiewerken aan de
Insulindelaan. Vanaf de Berenkuil komt er een rijstrook bij en

ook de kruising ter hoogte van de
TU/e-ingang wordt hiervoor aangepast. De oorspronkelijke einddatum voor de afsluiting was
27 september.
Gemotoriseerd verkeer blijft
hiermee ook de komende weken
nog aangewezen op één van de
andere twee campusingangen.
Doorgaand verkeer tussen de
Onze Lieve Vrouwestraat en de
Berenkuil kan de Insulindelaan
tijdens de onderhoudsperiode
gewoon
blijven
gebruiken.
Richting de John F. Kennedylaan
blijft één rijstrook open, in de
richting van de Berenkuil zijn tot
medio oktober twee rijstroken
beschikbaar. (TA)/

Ach en Wee
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Opinie TU/e
Effe zeuren

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit op deze vraag
zijn of haar visie.

I believe that the key
issue for TU/e in
2020 arises from the
position we wish to
have in the Brainport
region as a hightech
hotspot.
We have done several
studies comparing
the Eindhoven region
with Cambridge,
Helsinki, München
and other innovation
hotspots. One of the
main conclusions
is that Brainport
-with all its evident
strengths- has one
major weakness: the
size of the TU/e. All
other hightech hotspots thrive on at least
one, very large, university that excels in
technology and science (in some
regions, in fact, multiple universities).
Extensive collaboration with industrial
and other partners cannot compensate
for its small size, simply because other
universities (e.g. TU München) also do
this - but at a larger scale (given their
size).
We therefore need to start assessing the
TU/e in all kinds of rankings in terms of
both its relative impact (e.g. the citation
impact per article) and the sheer volume
produced (e.g. the number of articles
published) - together making up our
‘brute force’. The same holds for our
output in terms of degrees: we have to
deliver much more engineers, to keep
pace with large universities such as in

Delft and Aachen.
The relatively small
volume of MSc,
PDEng and PhD
degrees the TU/e
delivers on an annual
basis, has made it a
lot easier for Philips,
NXP and other
hightech firms to
relocate (R&D)
activities to other
countries in Europe
as well as to other
continents.
In the last decade,
the TU/e strategy
for quality and
excellence (facilitated
by its smaller size)
has paid off. We now need to learn to
leverage our excellence into bigger
numbers - in terms of budget, professors, students, programs and departments. One of the implications is the
TU/e has to further internationalize its
campus, programs and student
population.
In sum, the TU/e needs to grow to at least
twice its current size -and preferably
larger- to make Brainport more attractive
as the place to study and work as a
hightech engineer. Such an aggressive
growth will require a collective focus
sustained over a longer period.
Prof.dr. Sjoerd Romme, professor
Entrepreneurship & Innovation,
dean of IE&IS department

ICMS start met jaarlijks
terugkerende lezingenreeks
Het Institute for Complex
Molecular Systems (ICMS)
lanceert vrijdag 2 oktober een
jaarlijks terugkerende lezingenreeks. De TU/e-instelling
wil met de lecture-series ‘Aan
de Dommel’ medewerkers en
studenten van alle disciplines op de universiteit inspireren. Professor in de biotechnologie aan de Universiteit Rome, Pier Luigi Luisi, is
de eerste spreker in De
Zwarte Doos.
In het studiejaar 2009/2010
worden er hoogstwaarschijnlijk
vier lezingen gehouden. Twee
daarvan zijn specifiek gericht
op TU/e‘ers, de andere twee
moeten een breder publiek
trekken, onder wie geïnteresseerden van buiten de universiteit. Luisi en hoogleraar toegepaste natuurkunde aan
Harvard University, David
Weitz, nemen de meer specialistische lezingen voor hun
rekening. In het tweede semester komen de meer toegankelijke lectures aan bod. Het
ICMS, waar onderzoek wordt
gedaan naar zelforganisatie op
moleculair niveau, wil het

aantal lezingen volgend studiejaar uitbreiden naar acht.
“Met de lezing van Luisi willen
we de oorsprong van leven
belichten. Een onderwerp dat
de meeste wetenschappelijke
disciplines aan onze universiteit raakt. Daarom verwachten
we ook dat het vrijdag volle bak
is, met een divers publiek”, zegt
ICMS-businessmanager
ir.
Sagitta Peters.
Professor Weitz houdt op
23 oktober een lezing over
nieuwe microfluidische technieken, waarbij vloeistoffen
door kanaaltjes van minder dan
een millimeter doorsnede
worden geleid. Dit vakgebied
speelt een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van de ‘lab-on-achip’: een microchip om bloed
of speeksel mee te analyseren.
(TA) /

.

De lezing van Luisi op vrijdag
2 oktober begint om 14.00 uur in
Filmzaal De Zwarte Doos.
Aanmelden is niet nodig.

‘Hora est!’ In Nederland worden per jaar
zo’n drieduizend doctorstitels verleend.
Onder de vigerende beloningsregels zijn
die samen een kwart miljard euro waard.
Is dat een goede investering? Vooral een
investering in de breedte, vrees ik. Het
aantal promoties is door de royale ver goedingen enorm gestegen. Een tweede
oorzaak van de stijging is de eis dat ud’s
gepromoveerd zijn.
In de afgelopen vijf decennia waren dit de
gemiddelde aantallen promoties per jaar
aan de TU/e in de wiskunde en informatica:
2, 2, 6, 13 en 23. Bijna elke tien jaar een
verdubbeling, terwijl de aantallen eerste jaars voor wiskunde en informatie niet
veel gestegen zijn. Ook ‘TU/e-breed’
wordt er veel meer gepromoveerd dan
vroeger, zelfs in vakken als bouwkunde
en werktuigbouwkunde waar promoveren
eigenlijk ‘not done’ was.
Maar het is niet alles goud wat er blinkt.
Door de kortere studieduur en de vroege
specialisatie -promotieonderzoek bouwt
vaak voort op een afstudeerscriptie- zijn
de nieuwe doctores veel minder breed
opgeleid dan de doctorandussen van de
jaren zeventig. Aio’s hebben niet zelden
moeite met de opgaven die ze aan hun
studenten moeten uitleggen. In de
wiskunde is ook landelijk het aantal
proefschriften per jaar groter dan het
aantal afstudeerders - ongeveer honderd.
Promovendi in de wiskunde -en andere
technische vakken- zijn daardoor steeds
vaker buitenlanders, net als in de VS.
Collega Frenken wil nog meer buiten landse studenten aantrekken en
alles moet in het (gebroken)
Engels, dus niet bijvoorbeeld ‘Wo
die Erneuerung anfängt’.
In de tijd dat er aan mijn
faculteit een of twee
promoties per jaar plaats vonden, waren dat feeste lijke gebeurtenissen, waar
de hele faculteit voor
uitliep. Nu is een

(advertentie)

promotie soms heel eenzame aangele genheid, zeker als de promovendus uit
een ver buitenland komt.
Het aantal PhD’s aan universiteiten in
de VS was in 1998 ongeveer 43.000;
nu zal het 48.000 zijn, zestien keer het
Nederlandse aantal, dus weinig gezien
de verhouding van de inwoneraantallen.
Dit betekent dat de kwaliteit van het
proefschrift in Nederland mogelijk lager
is dan de kwaliteit in de VS. Er worden
hier ook, anders dan in de VS, weinig
aio’s weggestuurd zonder doctorstitel
(geen BSA voor aio’s) en ik hoor geregeld
gemopper over het niveau van proef schriften. Wel maakt Nederland bij
promoties meer ‘kabaal’ dan de VS:
toga’s, pedellen en Latijn(s): ‘Hora est!’.
Fred Steutel
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TU/e neemt deel aan Europese
master voor duurzame energie
De TU/e start met vier Europese partneruniversiteiten een
internationale master op het
gebied van duurzame energie.
Dit gebeurt in het kader van het
Europese Erasmus Mundusprogramma.
De partneruniversiteiten waarmee de TU/e de tweejarige
master gaat aanbieden, zijn
gevestigd
in
Stockholm,
Helsinki, Turijn en Barcelona.
“Deze instellingen onderhouden
op dit moment ook al veel
onderlinge contacten en hebben
op dit vakgebied een goede
naam”, aldus dr.ir. Lex Lemmens,
opleidingsdirecteur van de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences en nauw
betrokken bij de TU/e-master

Sustainable Energy Technology.
Het kostte Lemmens naar eigen
zeggen niet al teveel moeite om
het voorstel voor de zogenoemde
SELECT-master, die in september 2010 begint, op papier te
krijgen. Om de goede reputatie
van de TU/e op het gebied van
duurzame energie nog eens te
benadrukken, wijst hij op de zestiende plaats die de TU/e eind
juni behaalde in een wereldwijde
ranking van Elsevier van
leidende instituten op dit vakgebied.

Brede inroductie

De master die komend collegejaar van start gaat, is erop gericht
om een selecte groep getalenteerde studenten bij te brengen
hoe op duurzame wijze om-

gegaan kan worden met het
complete energieconcept. De
Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH) te Stockholm verzorgt in
het eerste jaar een brede introductie van twee semesters,
waarna het derde semester kan
worden gevolgd aan één van de
vier andere universiteiten. Het
vierde semester is bestemd voor
de afstudeeropdracht, die in
samenwerking met het bedrijfsleven kan worden uitgevoerd.
Hiervoor staat de student het
netwerk van de vijf participerende
universiteiten
ter
beschikking.
Het aanbieden van workshops en
colleges via internet maakt een
belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. (HK)/

.

Quadrivium laat drijvend podium bouwen
Grootse plannen hebben ze bij
het Eindhovens Studenten
Muziek Gezelschap Quadrivium vanwege het 45-jarig
bestaan op 1 december. De
vereniging gaat met hulp van
Bouwkundestudenten en bedrijven een drijvend stadspodium realiseren in de
Dommel bij het Van Abbemuseum. Loopt alles volgens
plan, dan wordt de creatie in
juni 2010 met muziekfestival
Muziek op de Dommel in
gebruik genomen.
Joke Keijsers, secretaris van
Quadrivium, vertelt: “We wilden
graag iets aparts doen vanwege
het negende lustrum en na een
avondje brainstormen kwamen
we op dit idee. We zijn nog naar
het concert op de Prinsengracht
geweest om te zien hoe het
podium er daar uitziet.” De vereniging koos voor het Van Abbe
omdat de Dommel daar wat
breder is en de locatie het cultureel middelpunt van de stad is.
Vijf
Bouwkundestudenten
hebben zich op het ontwerp
gestort. Het komende halfjaar

Een impressie van het drijvende podium dat Quadrivium laat maken.

omschrijven zij doelen vanuit
verschillende disciplines (zoals
akoestiek en architectuur) en
maken ze een concept. Volgens
Marijn Vos, één van hen, kan het
vrij eenvoudig zijn om een
drijvend podium te creëren.
“Het ligt er helemaal aan hoe
gemakkelijk of moeilijk we het
onszelf maken. Willen we het
podium visueel afbakenen of de
grens tussen podium en publiek

laten vervagen? Wat doen we
met de belichting? Dat bekijken
we de komende tijd.” Het eindresultaat zal zo’n 144 vierkante
meter behelzen.
Over de kosten valt volgens
Keijsers nog geen zinnig woord
te zeggen. “Als de ontwerpen er
liggen, kijken we wat we met
sponsoren en fondsen kunnen
realiseren.” (JvG)/

.

Weinig problemen TU/e met C2000
De TU/e-brandweer heeft de
afgelopen jaren weinig problemen gekend bij het gebruik van
het communicatiesysteem
C2000. Zij heeft wel af en toe
hinder ondervonden op het
intern netwerk van het systeem door de dicht op elkaar
gepakte gebouwen op de
campus.
In
het
televisieprogramma
Zembla werd afgelopen zondag
onthuld dat het systeem voor
hulpdiensten op ruim zestig
plaatsen in Nederland geen goed
bereik heeft. In de regio
Zuidoost-Brabant zouden ook
enkele knelpunten zijn, maar de
TU/e blijft buiten schot. Volgens
de documentairerubriek is de
dekking van C2000 met regelmaat gebrekkig en schakelt de
verbinding op diverse plekken in
het land heen en weer tussen

twee masten. Het soms matige
functioneren van C2000 zorgde
voor problemen in Apeldoorn
tijdens Koninginnedag en in
Hoek van Holland, tijdens een uit
de hand gelopen strandfeest in
augustus.
“Wij hebben daar geen last van.
De dekking is hier prima”, vertelt
Eric van der Heijden, waarnemend commandant bij de
TU/e-brandweer. Het enige waar
zijn afdeling hinder van ondervindt, zijn de vele dicht op elkaar
gepakte gebouwen op de campus.
“De portofoons haperen soms bij
gebruik in de gebouwen.
Daardoor is het contact met de
meldkamer of de brandweerwagen soms ondermaats.”
Begin september deed de directeur van de veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond Don Berghuis al een oproep tot het maken
van betere afspraken over het

gebruik van C2000. Volgens de
directeur wordt het systeem
verkeerd gehanteerd door hulpverleners. Die zouden bij calamiteiten allemaal communiceren
via hetzelfde gesprekskanaal,
waardoor het lijkt alsof het
systeem overbezet is. In panieksituaties hebben hulpverleners
daardoor de neiging om meer
door elkaar heen te gaan praten.
Ook dit euvel blijft de campus
bespaart, licht Van der Heijden
toe: “In Eindhoven hebben
bedrijfsbrandweerkorpsen een
eigen communicatiegroep. En bij
een grote brand melden andere
gemeentelijke afdelingen zich op
dat kanaal.” (TA)/

.

ESC zet stad in het zonnetje
Of het Eindhovens Studenten
Corps (ESC) morgenavond,
vrijdag 2 oktober, veel zon kan
verwachten, is nog maar de
vraag. Hoe dan ook gaan de
leden ervoor om met het
evenement ‘Sun & the
City’ Eindhoven op
te vrolijken.
Op het Begijnenhof treden vrijdagavond onder meer een
percussieband op,
een dj met saxofonist
en de feestband Trafassi
(bekend van het nummer
‘Wasmasjien’). Ook is er een bierkrattendans, een variant op de
stoelendans. “We willen Eindhoven als studentenstad promoten door de mensen te laten zien
dat we leuke evenementen organiseren”, vertelt Tessa Brand van

het ESC. De activiteitencommissie enquêteerde begin dit jaar
in de binnenstad om te peilen wat
voor evenement de Eindhovenaren graag zien. Een festival
met een zomers tintje bleek de
voorkeur te genieten.
Om Sun & the City goed
onder de aandacht te
brengen,
tekenden
enkele ESC’ers vorige
week
donderdagavond met stoepkrijt
zonnetjes in het centrum.
Klein probleem echter:
“We hadden over het hoofd
gezien dat schoonmaakwagentjes de stad ’s ochtends schoonvegen”, zegt Brand lachend.
(JvG)/

.

Voor meer informatie en inschrijven voor
de bierkratten-dans:
http://sunandthecity.hetesc.nl/.

In memoriam
Op 26 september is Willemien Fraaije, humanistisch raadsvrouw voor
studenten aan de TU/e, op 64-jarige leeftijd te Valkenswaard overleden.
De TU/e verliest hiermee een unieke, sprankelende persoonlijkheid die,
vol overgave, niet alleen altijd klaar stond voor de studenten van de
TU/e, maar ook voor de universiteit zelf.
Nog onlangs omschreef ze haar werk als ‘pionieren op het braak liggende terrein tussen onderwijssysteem en leefwereld van, met en
voor studenten’. Haar werkzame leven aan de TU/e levert daarvoor
overvloedig bewijs.
In 1987 wordt Willemien humanistisch raadsvrouw aan de TU/e. Het doel
van haar werk is een bijdrage te leveren aan de geestelijke ontwikkeling
en het geestelijk welbevinden van studenten en ruimte te bieden voor
existentiële vragen. In het kantoor van haar voorganger treft ze een
grote beige hoekbank aan. Ze besluit de bank te behouden en anno 2009
staat deze bank nog steeds op haar kamer, zwaar van verdriet en
vreugde van vele generaties studenten.
Studenten kunnen vanaf het begin bij haar terecht met hun zorgen en
vragen, maar betrokken als zij was bij het wel en wee van studenten was
dit niet voldoende voor haar. ‘Ik ga niet met de deur dicht wachten tot er
een student langskomt’, zei ze ooit in het tijdschrift De Humanist.
Verbinden was een sleutelwoord voor haar.
En dus komen er onder haar zeer persoonlijk gerichte en inspirerende
leiding vanaf het begin van de jaren negentig enkele prachtige projecten
tot stand. Allereerst het dagboekproject, waarin studenten leerden hun
impressies te verwoorden. ‘Je bent hier zeker voor het eerst’, luidde de
treffende titel van het boek dat hierover werd uitgegeven.
Later volgde het boek ‘l’Université, c’est la rue’, waarin Willemien
verslag doet van een grand tour langs diverse Europese studenten steden. Met een trefzekere pen beschrijft ze de levens en gevoelens van
studenten in een aantal Europese studentensteden, lang voordat inter nationalisering ‘in’ was. In 2006 werd dit boek, aangevuld met veel meer
verhalen, heruitgegeven onder de titel ‘Zien en leren’. Ook heeft ze zich
sterk gemaakt voor de totstandkoming van een Stilteruimte aan de TU/e.
Willemien was een warm en sociaal bewogen mens. Waar zij kwam,
bracht ze vrolijkheid en een goed gesprek. We zullen haar vreselijk
missen. Onze diepe gevoelens van medeleven gaan uit naar haar
kinderen en familie.
Karen Ali, directeur Onderwijs en Studenten Service Centrum

Maandagochtend werd de redactie van Cursor overvallen door het
overlijdensbericht van Willemien Fraaije, de humanistisch raadsvrouw
van de TU/e. Voor de redactieleden die al langer aan Cursor verbonden
zijn, kwam dat bericht als een ware schok.
Willemien was iemand die met enige regelmaat binnenwandelde bij
Cursor met tips, of met een charmant verpakt verzoek om wat aandacht
voor één van de projecten waar ze op dat moment druk mee bezig was.
En was er in de editie van die week geen ruimte voor publiciteit, even
goede vrienden. In de jaren negentig leverde ze als onbezoldigd
redacteur ook enkele reportages aan Cursor, die betrekking hadden op
haar trips naar diverse studentensteden in Europa, waarbij ze steevast
haar man Johan vergezelde. Ze toonde zich in die verhalen een oprecht
geïnteresseerde journalist en een scherp waarnemer van het
studentenleven. De bundeling van die verhalen in boekvorm bewijst ook
dat ze breed gewaardeerd werden.
Het is maar moeilijk voor te stellen dat Willemien niet morgen of
volgende week weer haar hoofd om de deur steekt met de vraag: “Heb je
misschien even een momentje?”. We wensen haar gezin en familie veel
ster kte toe.
Namens de redactie,
Han Konings, hoofdredacteur Cursor
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Een wasbeurt voor aardgas
Gasvoorraden met min of
meer zuiver aardgas
(methaan) slinken zienderogen. Veel gasvelden zijn
verontreinigd met kooldioxide en waterstofsulfide.
Hoe zet je dit gas snel en
goedkoop om naar bruikbaar
aardgas? Aan de faculteit
Werktuigbouwkunde werd
hiervoor een roterende
deeltjesscheider ontwikkeld.
Ir. Guy Willems sluit deze
week zijn promotieonderzoek
naar deze methode af.

om gas te zuiveren dat tot zo’n vijftien
procent aan kooldioxide of waterstofsulfide bevat. Met onze methode, waarbij
we een roterende deeltjesscheider gebruiken, kunnen we dat getal opschroeven tot
wel zeventig procent.”
Hoe haal je nu bijvoorbeeld kooldioxide
uit aardgas? Omdat het om enorme hoeveelheden gas gaat, vereisen de gebruikelijke scheidingstechnieken zonder uitzondering grote of energieslurpende
installaties. Daarom richtten Willems en
zijn collega’s zich op een methode die
gebruikmaakt van het verschil in conden-

satietemperatuur tussen kooldioxide en
methaan. Dat werkt als volgt: het aardgas
komt onder hoge druk (zo’n tachtig bar)
uit de grond. Door het gas te laten uitzetten en af te koelen, condenseert de
kooldioxide tot een mist van minuscule
druppeltjes, met een doorsnede van een
duizendste tot een honderdste millimeter.
Die mist kan uit het gas worden verwijderd
door het in een centrifuge snel rond te
draaien: de druppeltjes zijn zwaarder dan
het omringende gas en worden door de
middelpuntvliedende kracht naar buiten
geslingerd.

Het ziet ernaar uit dat op termijn alle gasvelden met vrijwel zuiver methaan zijn
leeggepompt en slechts de voorraden
zwaar verontreinigd aardgas overblijven.
Voor multinationale olie- en energiemaatschappijen is dit probleem extra actueel,
vertelt Willems (28). “De nationale oliemaatschappijen hebben zo langzamerhand
de technologie en kennis in huis om het
makkelijk winbare aardgas zonder hulp
van de multinationals te exploiteren.”
Goede kans dat in de toekomst alleen de
onzuiverste -en daardoor momenteel
onrendabele- gasvelden voor multinationals
als Shell overblijven, zo’n twintig procent
van de wereldwijde voorraad.
Om die ontwikkeling voor te blijven, is
Shell dan ook naarstig op zoek naar een
manier om aardgas te ontdoen van grote
hoeveelheden verontreiniging. Daarvoor
werkt het bedrijf samen met de vakgroep
Procestechnologie van de faculteit
Werktuigbouwkunde, waar Willems zijn
promotieonderzoek uitvoerde. Willems:
“Met de huidige technieken is het rendabel

Centrifugeren is een algemene methode
om deeltjes te scheiden, maar het is vooral
effectief op kleine schaal. In de eenvoudigste uitvoeringsvorm, de cycloon, wordt
het gas onder druk met relatief hoge
snelheid een cilindervormige ruimte
ingeleid (zie afbeelding rechts), waarin het
vervolgens om de centrale as omlaag
spiraliseert. Stofdeeltjes en vloeistofdruppeltjes vliegen als het ware uit de
bocht en belanden tegen de wand van de
omhullende cilinder, waarlangs ze als
een vloeistofstroom worden weggevoerd.
Echter, hoe groter de cilinder, hoe ruimer

Guy Willems. Foto: Bart van Overbeeke

Modelleringweek als pittige sollicitatie
Een workshop voor cursisten van het
postmasterprogramma Wiskunde voor
de Industrie, maar tevens een pittige
sollicitatieprocedure voor buitenlandse
studenten die aan het programma willen
deelnemen. Dat is de modelleringweek
die de faculteit Wiskunde & Informatica
twee keer per jaar houdt. Afgelopen
week kregen de deelnemers weer een
volle week de tijd om hun wiskundige
én persoonlijke talenten te tonen.
Tijdens de modelleringweek draait het
niet alleen om getallen. De buitenlandse
sollicitanten moeten zich ook op het persoonlijke vlak manifesteren, initiatief
laten zien, binnen een team kunnen
opereren en beslissingen kunnen onderbouwen. De achterliggende gedachte is
dat in de echte wereld een industrieel
wiskundige niet alleen kan vertrouwen
op zijn expertise. Overleggen binnen een
projectteam, beslissingen nemen, onderhandelen en overtuigen, zijn even belangrijk om succesvol te kunnen werken.
De modelleringweek is helemaal gericht
op dat idee. Sinds 1999 worden cursisten
en sollicitanten in groepjes van vijf of zes
mensen aan het werk gezet. Iedere keer
moeten ze als team oplossingen zoeken
voor problemen die worden aangereikt
door één bedrijf. Om er een paar te
noemen: DSM, ASML, Philips Medical
Systems, Dow Benelux, Corus en Océ.

Dit keer gaan de cursisten aan de slag
met zes probleemstellingen die Wärtsilä
bereid is in te brengen. De multinational,
producent van maritieme producten, telt
negen vestigingen en zeventienhonderd
werknemers in Nederland. Tijdens een
dagexcursie naar Drunen en Waalwijk
maken de deelnemers op ontspannen
wijze kennis met de onderneming. Maar
het is vooral zes dagen hard knobbelen om
oplossingen te vinden voor de projecten
van Wärtsilä.
De zestiende
editie van de
modelleringweek
telt in totaal
vierendertig
deelnemers.
Het grootste deel
wordt gevormd door buitenlandse studenten die willen instromen in het programma Wiskunde voor de Industrie.
Ze zijn geworven via internet. “Dat gaat
goed”, zegt dr.ir. Stef van Eijndhoven,
directeur van het postmasterprogramma.
“We kregen dit jaar veertig aanmeldingen.
Op basis van de toegezonden documenten
hebben we zeventien sollicitanten uitgenodigd.”
De teams zijn zo evenredig mogelijk
ingedeeld. Alle nationaliteiten zijn
gelijkmatig verdeeld, net als de diverse
disciplines en het aantal mannen en
vrouwen per groep.

De deelnemers bivakkeren in vier
vakantiehuisjes op bungalowpark
De Kempervennen in Westerhoven.
Ze koken er zelf hun potje en delen in
de avond hun vrije tijd. Om de groepsvorming te stimuleren, worden de
projectteams door elkaar gehusseld en
overnachten de deelnemers in een andere
samenstelling.
Het groepsproces wordt door een
kernteam van de faculteit Wiskunde &
Informatica beoordeeld. Het gedrag en
de inbreng van de
sollicitanten wegen
namelijk ook mee.
Het afnemen van
twee testen, een
persoonlijkheidstest
en een prestatie-/motivatietest, behoort
eveneens tot de sollicitatieprocedure.

Problemen van
meerdere kanten
bekijken

Volgens Van Eijndhoven werkt de aanpak
van de modelleringweek prima. “Ieder
heeft zo zijn belangen binnen een team.
Het zorgt ervoor dat de inbreng niet
afhankelijk is van één of twee mensen.
Voor de studenten gaat het om een leerzame workshop. Voor de sollicitanten is
het een assessment, zodat we ze kunnen
taxeren op hun kwaliteiten en goed
kunnen inschatten of ze in aanmerking
komen voor een plek aan de TU/e.”

Luisa Benta uit Portugal en Oleksandr
Smerychanskyy uit de Oekraïne behoren
tot het selecte gezelschap sollicitanten.
Ze vinden de sollicitatie niet zwaar,
eerder interessant. Benta, gespecialiseerd
in econometrie, betreurt het feit dat haar
groep niet voldoende data heeft om door
te rekenen. Toch is ze ervan overtuigd dat
ze met een passende oplossing komen
voor het project ‘Remaining lifetime prediction of the component of a steerable
thruster’: “Als wiskundige ben je vaak
individualistisch bezig. Dit teamwerk
vind ik erg goed, omdat je problemen
van meerdere kanten gaat bekijken.
De samenwerking bevalt me erg goed.”
Smerychanskyy, expert in computer
science, roemt de aanpak: “Tien nationaliteiten zijn present, mensen met ieder
een eigen discipline en ideeën. Onze
discussies lopen door tot ver in de avond,
afgewisseld met onderwerpen als eten en
voetballen, ha ha.” Vooral het feit dat hij
nu eindelijk de theorie kan omzetten in
de praktijk, vindt de Oekraïner prachtig.
Ook hij verwacht een passend antwoord
te vinden met zijn team voor het project
‘Process parameters identification’.
Na de presentatie van de modellen,
afgelopen maandag, volgden dinsdag
en woensdag gesprekken van een half
uur met iedere sollicitant. “Het is een
climax die voor de één positief uitvalt en
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de bocht die het gas neemt en hoe minder
makkelijk de druppels daar uitvliegen.
Alleen de grootste druppels kun je in een
grote cycloon nog met deze methode
verwijderen. De truc is dus om uit de
fijne mist grotere druppels te maken.
En daar komt de roterende deeltjesscheider in beeld; een vinding van
prof.dr.ir. Bert Brouwers, promotor
van Willems en leider van de vakgroep
Procestechnologie. Het is een filterelement bestaande uit smalle verticale
buisjes met een doorsnede van een
millimeter, dat in zijn geheel met tweetot drieduizend toeren per minuut om
de cilinderas draait. Van bovenaf stroomt
het gas met de mistdruppeltjes de buisjes
van de deeltjesscheider binnen, waar ze al
snel tegen de buiswand worden geslingerd.
Daar vormen ze een dunne laag vloeistof
die langs de wanden van de buisjes naar
beneden stroomt. Onderaan de buisjes
breekt de laag op in grotere druppels,
groot genoeg om wél tegen de wand
van de omhullende cilinder te worden
geslingerd.
In een kleine proefopstelling bij Shell
in Amsterdam,
gebaseerd op het
onderzoek van zijn
voorganger Ralph
van Wissen, werd
door Willems al
bewezen dat de
roterende deeltjesscheider geschikt
is om aardgas te
zuiveren. Aan Willems was vervolgens de
taak om een grotere opstelling te bouwen
van (bijna-) industriële afmetingen, twee
meter hoog en met een doorsnede van
een meter. “Die heb ik vervolgens getest,
maar dit keer niet met echt aardgas.
Waterstofsulfide is behoorlijk giftig, dus
dan zit je met allerlei veiligheidsissues.
Bovendien heb je enorme hoeveelheden
gas nodig. Daarom hebben we water en
perslucht gebruikt.” Voornaamste doel
was te testen of de roterende deeltjes-

Doorsnede van de roterende deeltjesscheider
waarmee aardgas gezuiverd wordt van kooldioxide
en waterstofsulfide. Linksboven komt het gas
binnen, met de verontreinigingen in de vorm van
mistdruppeltjes. Grote druppels worden direct
naar de buitenkant geslingerd. De kleine druppels
worden eerst omgezet in grotere druppels in het
filterelement.

scheider ook op deze schaal netjes grote
vloeistofdruppels creëerde en om te kijken
of het apparaat de enorme vloeistofstroom
wel zou aankunnen. “In de praktijksituatie
maak je zo’n tien liter vloeibare kooldioxide of waterstofsulfide per
seconde, die moet
je wel kunnen
afvoeren.”

Stofdeeltjes en
vloeistofdruppels
vliegen uit de
bocht

De in W-hoog
gebouwde ‘wasmachine’ voldoet
nu aan alle eisen
en Willems ziet dan ook een grote toekomst
voor deze techniek. “Deze methode is
heel energiezuinig en heeft als voordeel
dat je de kooldioxide en waterstofsulfide
weer direct in de bodem kunt opslaan.”
Daarnaast kan de methode waarschijnlijk
ook worden ingezet om kooldioxide af te
vangen bij kolencentrales. En dat zou -met
de verwachte toename van kolengestookte
energiecentrales- nog wel eens minstens
zo’n belangrijke toepassing kunnen zijn.
(TJ)/

.

Als alle huizen in een wijk zijn uitgerust met
sterke routers die onderling met elkaar
communiceren, hoeven alleen enkele huizen
maar te zijn aangesloten op het fysieke
internet. De overige huizen maken gebruik
van het net via hun routers. Hetzelfde geldt
voor een groot kantoor met vele kamers.
Dat scheelt bedradingskosten, maar vereist
een goed systeem om alle datastromen in
goede banen te leiden. Student Technische
Wiskunde Ton Hellings bestudeerde
verschillende opties.
Een ‘wireless mesh network’ bestaat uit
een netwerk van onderling communicerende
routers. Slechts enkele ervan hebben direct
verbinding met het fysieke internet. De overige
routers sturen en ontvangen hun data via
nabijgelegen routers.
Vergelijk het met een postkantoor midden
in een dorp, waarbij de post in zakken via
afzonderlijke huishoudens door het dorp
wordt verplaatst. Dan is meteen ook duidelijk
wat er gebeurt als iedereen tegelijkertijd zijn
lege en volle zakken via de buren naar het
kantoor stuurt. Binnen de kortste keren
hopen de zakken zich her en der op. Vooral
dichter bij het centrum wordt het moeilijk
post te versturen, aangezien de kans groot
is dat de buren hun handen al vol hebben.
“Er moeten protocollen komen om de tijd stippen af te stemmen waarop de routers hun
data versturen”, zegt Hellings. “Een gunstig
gelegen router mag de andere routers niet
steeds blokkeren.”
Hellings bestudeerde de theoretische situatie
dat er drie huizen naast elkaar staan die
elkaar data versturen. Naast elkaar gelegen
huizen mogen nooit tegelijkertijd iets

versturen. Dat voorkomt echter niet dat een
huis van alle omringende buren tegelijkertijd
berichten ontvangt. Een manier om opstopping
te voorkomen, is de routers af en toe niets
te laten versturen. Hellings onderzocht de
invloed van zulke pauzes op de doorstroom
van de berichten. Hij keek ook naar een
systeem waarbij er een ontvangstbericht
wordt teruggezonden voor elk datapakket dat
arriveert. Het ontvangstbericht functioneert
dan als groen licht voor de volgende zending.
“Volgens ons wiskundige model zorgt dit
systeem voor de beste doorstroom”, zegt de
student, “maar in de praktijk is het moeilijk
te realiseren, omdat je een voortdurende
terugkoppeling nodig hebt. Dat gaat in tegen
de principes van een wireless mesh network.”
Wat waarschijnlijk het beste werkt, is een
pauzesysteem waarbij de pauzes worden
onderbroken zodra er een pakketje arriveert
bij de betreffende router. Het wiskundige model
van Hellings geeft althans veelbelovende
uitkomsten. Of dit ook opgaat voor groot schaliger netwerken, is de vraag.
“Uit simulatieprogramma’s bleek dat het
systeem ook op grotere schaal goed werkt,
maar we hebben er geen wiskundig bewijs
voor. In de praktijk kan natuurlijk ook nog
blijken dat ons wiskundige model net een
andere uitkomst geeft. Toch is die wiskunde
belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de
verschillende systemen werken. Zo krijgen we
een fundamenteel begrip van de processen
die hier spelen.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Water op de maan

Foto: Bart van Overbeeke

voor de ander een teleurstelling oplevert.
Maar iedereen is daarvan vooraf op de
hoogte. Ongeveer de helft van de sollicitanten wordt in de regel toegelaten”,
aldus Van Eijndhoven. (FvO)/

.

Cursisten in het programma Wiskunde
voor de Industrie zijn werknemers van de
Technische Universiteit Eindhoven en
worden aangesteld als TOIO (technologisch
ontwerper in opleiding). Het programma
duurt vierentwintig maanden en is ont worpen voor studenten met een master
degree in de wiskunde of in een verwant
gebied, zoals natuurkunde, econometrie,
elektrotechniek of technische bedrijfskunde.
Het programma ontwikkelt het probleem o p l o s s e n d v e r m o g e n van de cursisten en
streeft ernaar om ze, gelet o p h u n p e r s o o n s gebonden competenties, te laten instromen
in industriële omgevingen.

De missie van de Chandrayaan-1 is niet tevergeefs geweest: hoewel de eerste Indiase
satelliet in augustus al na tien maanden de geest gaf, leidden metingen van de ruimte sonde vorige week tot de vaststelling dat er water op de maan is - tot veler verbazing.
Ook de betrokken onderzoekers waren verrast, maar meetgegevens van twee eerdere
NASA-missies (de Cassini en Deep Impact, die langs de maan kwamen op weg naar
respectievelijk Saturnus en de komeet Hartley 2) bleken hun ontdekking te bevestigen.
De drie betrokken onderzoeksgroepen publiceerden deze resultaten vorige week online
op ScienceExpress.
De Indiase satelliet vond geen meren of rivieren, maar water verstopt in mineralen op
het oppervlak van de maan. Het water is vermoedelijk ontstaan doordat waterstofkernen
uit de zon -de zogeheten zonnewind- een reactie zijn aangegaan met in de mineralen
aanwezige zuurstofatomen. Dit heeft geleid tot een toplaag van enkele millimeters op
de maanbodem die naar schatting een half gewichtsprocent aan water bevat.
Als het maanwater gewonnen kan worden, kan het wellicht worden benut als drinkwater
of bestanddeel voor raketbrandstof, al zal het om niet meer gaan dan een bekertje water
uit een oppervlak ter grootte van een basketbalveld, aldus de onderzoekers. Maar er is
nog een potentiële waterbron op de maan: andere missies zijn nog op zoek naar ijs
dat zich mogelijk bevindt in kraters op de polen van de maan. Daartoe laat NASA op
9 oktober een ruimtevaartuig op de Zuidpool van de maan botsen, in de hoop hierbij
sporen van ijs vrij te maken. (TJ)
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Koffie halen
Stages/Tom Jeltes
Foto’s/Bart van Overbeeke
Terwijl afgestudeerden
door de crisis lastiger
aan een baan komen,
is het voor studenten
juist makkelijker om
een stageplek te vinden.
Geef werkgevers ook
eens ongelijk: een goede
stagiair(e) kost bijna niets
en kan veel werk opknappen.
Ook aan de TU/e lopen
volgens de gegevens van
de Dienst Personeel en
Organisatie op elk moment
zo’n veertig stagiairs rond,
netjes verdeeld over
diensten en faculteiten,
die gemiddeld een half jaar
blijven. Ze komen van het
middelbaar- of hoger
beroepsonderwijs, of van
een andere universiteit voor
een wetenschappelijke stage.
Ze studeren om de hoek
bij Fontys, of iets verder
weg op het ROC Eindhoven.
Sommigen komen zelfs uit
het buitenland om hier
ervaring op te doen.
Wat doen ze hier, wat vinden
ze van de universiteit als
stageplek en worden ze
een beetje fatsoenlijk
begeleid? En houden ze
er nog iets aan over?

‘Niet de hele dag achter de computer’
Naam: Aron van Gemert
Leeftijd: 21 jaar
Opleiding: Bouwkunde, ROC Eindhoven
Stageduur: 90 dagen
Vergoeding: 180 euro per maand

Hij is door zijn begeleider Leon van de
Vorstenbosch gebombardeerd tot ‘storingscoördinator’ van de afdeling Beheer
en Onderhoud Bouwkunde/Terreintechniek, verantwoordelijk voor het
onderhoud van alle gebouwen op de
TU/e-campus. Het is een functie die
prima past bij de opleiding van stagiair
Aron van Gemert. Hij heeft namelijk
bijna de opleiding Bouwkunde, afstudeerrichting Beheer, afgerond aan het ROC
in Eindhoven. “Ik hoef hier alleen nog
negentig dagen stage te lopen, tot begin
januari, en dan ben ik klaar.”
Aron is pas sinds 8 september aan de
TU/e, maar vooralsnog bevalt het hem

prima op de campus. Hij vertelt wat de
afdeling doet: “Alle storingen of problemen
met de huisvesting worden hier gemeld.
Dat kan van alles zijn: een deurklink is
kapot, of er zit een gat in de muur, er moet
een slot worden geplaatst of een randje
afgekit. Wij schakelen dan de huisaannemer in en controleren later steekproefsgewijs of alles netjes is afgehandeld.”
De eerste tijd zal Aron vooral op zijn
kamer te vinden zijn, waar hij naar eigen
zeggen zijn begeleider de oren van het
hoofd vraagt: “Ik moet nog echt ingewerkt
worden en stel Leon nog aan de lopende
band vragen. Dat moet natuurlijk ook,
anders kom ik niet verder.” Begeleider

Van de Vorstenbosch heeft daar geen
problemen mee: “Je weet dat je er in
het begin tijd in moet stoppen, maar we
hebben er bewust voor gekozen stagiairs
uit het laatste jaar van hun studie aan te
nemen. Die kun je iets meegeven en dan
zelfstandig nuttig en tijdrovend werk
laten doen, zoals een sloopvergunning
aanvragen, bijvoorbeeld.” Ook is het de
bedoeling dat Aron rondes over de campus
zal maken om preventief te kunnen
ingrijpen, mochten zich ergens bouwkundige problemen openbaren.
Aron vertelt wat hij leuk vindt aan de
universiteit als stageplek: “Je komt in
contact met veel verschillende mensen:
natuurlijk de mensen die de problemen
melden, maar ook de aannemers en
studenten van mijn leeftijd. Ik ben
eigenlijk heel vrij, heb geen vast rooster.
Als er een melding binnenkomt, ga je
erheen om te kijken wat er mis is. Je zit
dus niet de hele dag achter de computer.
Zo leer je op een leuke manier heel veel.
Ik woon niet in Eindhoven en leer nu pas
dat ze hier aan de TU/e allerlei nieuwe,
interessante dingen ontwikkelen.”

‘Ik denk altijd aan de toekomst’
Francesca Mancini komt van verder dan
de meeste andere stagiairs; uit Rome
om precies te zijn. Daar studeert ze
theoretische natuurkunde. Ze is via
het Erasmus-uitwisselingsprogramma
een half jaar te gast in de vakgroep
Mesoscopic Transport Phenomena, waar
ze wordt begeleid door prof.dr. Federico
Toschi - niet toevallig een bekende van
haar professor in Rome. “Ik ben naar
Eindhoven gekomen omdat hier aan
toegepaste natuurkunde wordt gedaan en

ik wilde weten hoe zo’n onderzoeksgroep
werkt. In Italië is de theoretische natuurkunde beter ontwikkeld dan experimenteel onderzoek. De overheid steekt daar
weinig geld in.” Hoewel ze dus theoretische
natuurkunde studeert, wil ze graag onderzoek doen met toepassingen “in de echte
wereld”. Geen gereken aan deeltjesversnellers of snaartheorie dus, wat haar
betreft. Zo hield ze zich tijdens haar
bachelorstudie al bezig met simulaties
van tumoren.
Francesca loopt mee in de vakgroep en
zal computerberekeningen doen aan
het stromen van bloed in aderen, in
samenwerking met onderzoekers van
Biomedische Technologie. Ze heeft al
wat ervaring met de rekentechnieken
die daarvoor worden gebruikt, maar kan
verder nog niet zoveel vertellen over de
inhoud van haar stage: ze is pas sinds
begin september in Eindhoven. “Maar
ik heb al veel vriendschappen gesloten.

Naam: Francesca Mancini
Leeftijd: 22 jaar
Opleiding: Natuurkunde, Universiteit van Rome
Stageduur: half jaar
Vergoeding: 300 euro per maand
(verblijfskosten via Erasmus-programma)

Met studenten uit Turkije, Mexico,
Duitsland; ik heb alleen nog bijna geen
Nederlanders ontmoet, behalve mijn
huisgenoot. Daar blijkt wel uit dat dit echt
een internationale omgeving is. Bij een
wiskundecollege heb ik ook al kennisgemaakt met Indiase en Afrikaanse
studenten. Daar geniet ik erg van. En het
helpt ook dat die colleges in het Engels
zijn; in Italië is dat een zeldzaamheid.
Maar ik wil ook Nederlands leren en de
Nederlandse cultuur en gewoontes leren
kennen. Ik sluit namelijk zeker niet uit
dat ik hier blijf om een promotieonderzoek te doen.“
Vanuit het Erasmus-programma krijgt
Francesca driehonderd euro per maand
voor levensonderhoud; lang niet genoeg
om in het buitenland van te leven. “Ik
heb toevallig een heel goedkope woning
gevonden, maar meestal ben je alleen aan
de huur al meer geld kwijt.” Bovendien
krijgt ze het geld in twee termijnen, zodat
ze veel geld moet voorschieten. “Ik hoop
dat mijn vader het geld heeft”, klinkt het
een beetje bezorgd. Maar goed, ze is hier
niet gekomen om te feesten, zoals veel
andere uitwisselingsstudenten: “Ik ben
heel serieus en denk altijd aan de toekomst.
Daarom ben ik hier nu ook - net als veel
andere Italiaanse studenten die naar het
buitenland vertrekken omdat in ons land
weinig werk is in de wetenschap.”
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op de campus
‘Niet zomaar met een klusje in een hoekje gezet’
Sten Otter volgt de opleiding Communicatie van de Fontys Hogeschool, op
een steenworp afstand van de TU/e.
Hiervoor loopt hij een half jaar stage bij
het Communicatie Expertise Centrum
(CEC). “Ze noemen het een beroepsopleidende stage, of een meeloopstage.
Die laatste benaming dekt de lading het
beste. Het is toch vooral een kwestie van

kijken hoe het er op zo’n afdeling aan toe
gaat.” Hij loopt vier dagen per week mee,
momenteel met de redacteuren van het
CEC. Eindredacteur Astrid Bons (duwend
op de foto) is Stens praktijkbegeleider.
“Maar ik hoop voordat dat ik wegga ook
de afdelingen marketing- en interne
communicatie meegemaakt te hebben.
En de persvoorlichting, dat vind ik erg

interessant. Het is voor een bedrijf heel
belangrijk hoe je naar buiten treedt en
ik wil graag zien hoe ze dat hier aan de
TU/e aanpakken. “
Sten houdt zich bezig met het redigeren
van teksten, het natrekken van de links
op TU/e-sites en het beoordelen van het
gebruiksgemak van de websites. En hij
wordt regelmatig geconsulteerd door de

Naam: Sten Otter
Leeftijd: 21 jaar
Opleiding: Communicatie, Fontys Hogescholen
Stageduur: 19 weken
Vergoeding: 250 euro per maand

dames van de afdeling. Hij sluit met zijn
21 jaar namelijk vrij dicht aan bij één
van de belangrijkste doelgroepen van
het CEC: potentiële nieuwe studenten.
“En ze hebben me gevraagd aan de slag
te gaan met een smoelenboek van de
afdeling. Ik heb al een eerste voorstel
op papier. Het moet natuurlijk wel iets
moois worden, dat mag je wel van een
communicatieafdeling verwachten.
Maar gelukkig kunnen ze me als stagiair
nergens de eindverantwoordelijkheid
voor geven!”
“Ik moet zeggen dat ik niet zoveel van de
universiteit zie. Het valt me wel op dat je
hier vooral mannelijke studenten hebt,
terwijl op mijn opleiding iets van zeventig
procent vrouw is. En het werk hier op
de afdeling is erg versnipperd: iedereen
houdt zich bezig met zijn eigen specialisme. Dat zal de kwaliteit ongetwijfeld
ten goede komen, maar ik merk wel dat
de communicatie tussen de specialisten
veel tijd kost: er wordt onderling veel
gebeld en gemaild. En vaak is die ander
dan net ziek of vrij. Maar ik word hier
wel heel goed opgevangen. Ik word niet
zomaar met een klusje in een hoekje
gezet.”
De Fontys-student ziet zichzelf nog niet
als specialist aan het werk gaan: “Ik doe
de afstudeerrichting Communicatiemanagement, zoals de meesten trouwens.
Maar het is wel goed om te leren over
specialismen. Daarom volg ik ook een
minor Communicatie en Multimedia
Design. Daar leer ik veel over de ict- en
ontwerpkant van communicatie. Want je
moet als manager natuurlijk wel weten
wat er op dat gebied mogelijk is. “

‘Er gebeurt hier veel meer dan ik had verwacht’
Jordy de Vries (18) volgt de tweejarige
mbo-opleiding tot Beveiliger. Samen met
een jaargenote is hij de eerste stagiair
die vanuit het ROC bij de TU/e-beveiliging te gast is. Hij loopt vier dagen per
week mee met zijn begeleider Jan van
Schijndel (links op de foto) of diens
collega Frans Goossens - in zijn eigen
schooluniform, om hem te onderscheiden van de TU/e-beveiligers die
al wel een diploma op zak hebben.
Alleen op vrijdag gaat hij nog naar
school. Het bevalt hem wel, zo aan
een universiteit. Vooral de afwisseling
spreekt hem aan. “Er gebeurt hier veel
meer dan ik had verwacht. Er worden
op het terrein allerlei evenementen
georganiseerd en er wordt ook best
vaak ingebroken of iets gestolen.”
Jordy vertelt dat hij zijn stageplek zelf
heeft gevonden. Toen hij erachter kwam
dat er plek was aan de TU/e, regelde hij
een sollicitatiegesprek. En nadat hij een
halve dag op proef had meegelopen,
kreeg hij te horen dat hij welkom was
op het universiteitsterrein, tegen een
stagevergoeding van 166 euro per
maand. Niet echt riant, maar Jordy kan
er wel mee leven. Er zijn ook particuliere
beveiligingsbedrijven die stagiairs een
gewoon salaris uitbetalen, maar daar
heeft zijn broer, ook beveiliger, slechte
ervaringen mee: “Dan zetten ze je gewoon

in je eentje ergens neer en mag je het
zelf uitzoeken. Hier word ik goed
begeleid en leer ik ook echt iets.”
Tijdens de festiviteiten na afloop van
de opening van het academisch jaar
beleefde Jordy zijn eerste ‘heterdaadje’:
een beschonken student
ging er met een bankje
van cateringbedrijf
Albron onder zijn arm
vandoor. Toen Jordy hem
aanhield en naar zijn
naam vroeg, ging de
student er van tussen en
viel bij de fietsenkelder
van ruim twee meter
hoog naar beneden.
Hij kwam ongelukkig
neer en moest met een
ambulance worden
afgevoerd. Een echte
vuurdoop voor Jordy.
Van Schijndel vertelt dat
hij zelf een fietsendiefstal

Naam: Jordy de Vries
Leeftijd: 18 jaar
Opleiding: Beveiliger, ROC Eindhoven
Stageduur: 500 uur
Vergoeding: 166 euro per maand

simuleerde om Jordy de kans te geven
om die situatie te oefenen. Dat is namelijk ook onderdeel van het examen.
Overigens is begeleider Jan van Schijndel
ook een soort stagiair, zo blijkt. Hij heeft

al wel het diploma Beveiliging, maar gaat
nu door voor Coördinator Beveiliging.
En daarvoor moet hij weer 640 uur stage
lopen. “Maar gelukkig zijn we een erkend
leerbedrijf, dus ik kan mijn stage gewoon
hier voldoen. Dat is wel zo handig.”
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Algemeen
TU/e-brede ict-cursussen
Inschrijven

De komende maanden is er voor studenten
en medewerkers van de TU/e de mogelijkheid de volgende cursussen te volgen:
Excel 2007 basis/advanced, Cascading
Style Sheets, Applied data Analysis with
SPSS, Matlab, Programmeren met C++
(alle in oktober) en JavaScript, Access
2007 basis/advanced, Java, PHP and
MySQL, ANOVA and Regression with
SPSS en UML (alle in november).
Voor nadere informatie en inschrijving
zie www.ictcursussen.tue.nl

Mensen
Promoties
Ir. R.J.H. Hoes verdedigt op maandag
5 oktober 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 ‘Configuring Heterogeneous
Wireless Sensor Networks under Qualityof-Service Constraints’. Hoes promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.dr.ir. T. Basten en
prof.dr. H. Corporaal.
Ir. F. Kraaijeveld verdedigt op dinsdag
6 oktober haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Propagating discontinuities in ionized porous media’.
Kraaijeveld promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotoren

zijn prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens en
Prof.Dr.-Ing. W. Ehlers.
Ir. D. de Kleine verdedigt op woensdag
7 oktober 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 ‘Numerical simulation
of unsteady flow in hydraulic turbomachines’. De Kleine promoveert
aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
De promotor is prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers.
M. Campanella MSc verdedigt op woensdag 7 oktober 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 ‘Balancing Automation
and User Control in a Home Video
Editing System’. Campanella promoveert
aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotor is
prof.Dr. A.G. Kohlrausch.
Ir. H.J. Visser verdedigt op donderdag
8 oktober 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 ‘Approximate Antenna
Analysis for CAD’. Visser promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.dr. A.G. Tijhuis en
prof.dr.ir. G.A.E. Vandenbosch.

Intreerede
Prof.Dipl.-Ing. C. Rapp houdt op vrijdag
9 oktober zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van de rede luidt

‘... denn der Wahnsinn braucht Methode’.
Rapp is werkzaam aan de faculteit
Bouwkunde.

Diversen
SAI

Diploma award ceremony
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI), invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 8 October. During this ceremony
the SAI User System Interaction design
engineers will receive their diploma, a
Professional Doctorate in Engineering
(PDEng) degree.
The festive presentation of diplomas will
take place in the Blauwe Zaal in the
Auditorium at Eindhoven University
of Technology from 15.00-16.00 hrs.
The presentation will conclude with
a reception in the Senaatszaal in the
Auditorium.

Education & Training Unit
Course ‘Supervising master students’ for W, BMT, TN and ST

The course ‘Supervising master students’
for teachers and PhD students (experienced
and inexperienced supervisors) for
departments W, BMT, TN and ST, will
be offered on Monday November 9th
and Thursday November 12th from
13.30 -17.00 hours. The course is aimed
to improve and systemize the way in
which supervisors guide their students
during their graduation projects. The
course consists of short introductions,
exercises and discussions. Participants will
have an active role during the course.
Participation by teaching staff of the TU/e
(advertentie)

is free of charge. Further information
can be obtained from Janneke van der
Loo (phone 5292). You can register for
the course by telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) or by internet
(www.tue.nl/educational_training).

Workshop ‘Voice training’.
Do you have a sore throat or a hoarse voice
after giving a lecture or presentation?
Would you like to improve your audibility
in the lecture hall? In that case you might
want to participate in the workshop
‘Voice training’. The workshop aims at
improving the use of your voice in lectures,
presentations and instructions, and at
the prevention of a strained voice.
During the workshop a teacher of speech
therapy will give you information and a
lot of exercises to work on. Your performance is recorded on camera. You will
be given advice based on that recording.
The workshop consists of two sessions
that will take place on Monday November
9th from 13.30-16.00 hours and on
Monday November 30th from 13.30-16.30
hours. In between you’re supposed to
work on exercises. This course is also a
part of the TU/e BKO training program.
Participation by teaching staff of the TU/e
is free of charge. Further information
can be obtained from Willem van Hoorn
(extension 5292). You can register for the
workshop by telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) or by internet
(www.tue.nl/educational_training).

Innotiv een cv-workshop met sollicitatieprocedure. Tijdens deze workshop worden
alle ins en outs van een goed cv en een
goede sollicitatieprocedure besproken.
Als je graag van deze mogelijkheid
gebruik wilt maken, vragen wij je vóór
donderdag 8 oktober een volledig en
up-to-date curriculum vitae te sturen
naar kns-eindhoven@kiviniria.nl.
Deelname is gratis.
De workshop is op dinsdag 13 oktober
van 18.45 tot 22.00 uur bij USG Innotiv,
Emmasingel 17 (tweede etage gebouw
De Admirant), Eindhoven. Meer informatie
via Jelmer Meijer, secretaris KNS-E
(j.j.e.meijer@student.tue.nl). Aanmelden
via www.ykns.nl.

Vacatures
PhD ‘Oxy-Fuel Combustion of Torrified
Biomass’ (V35.414), 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).
PhD ‘NOx Formation in Dilute
Combustion’ (V35.415), 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).

KIVI NIRIA

Workshop cv en sollicitatie
Op dinsdag 13 oktober houdt KIVI NIRIA
Students Eindhoven in samenwerking
met Technisch Projectbureau USG

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.
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Lady professors
earn less
How big the difference in salary
is exactly will appear from the
Monitor Vrouwelijke Hoogleraren
2009, which is presented today,
Thursday 1 October. A press
review already states that the
share of lady professors has
grown by about half a percentage
point for many years on end.
The counter in the new monitor
is at twelve percent female professors. This is lower than in
neighboring countries and is not
even half of the Lisbon objective
of 25 percent. The proportion of
female assistant professors and
associate professors is rising
faster: from respectively 24 and
14 percent in 2003 to 31 and 18
percent in 2008.
According to professor Marinel
Gerritsen of the Landelijk

Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
there are in principle enough
female candidates to replace all
male professors that will be
retiring over the next few years.
However, she did not venture a
guess as to when there will be a
proportionate number of women
in the highest academic profession.
This Monitor 2009 is the third in
a row. The reporters also write
about the male-female ratio in
university medical centers, Executive Boards, Supervisory Boards,
among education and research
directors, and in KNAW and NOW
committees. The proportion is
distorted, Gerritsen informs us.
The monitor will be presented
during the talent days for female
scientists: Pump your career. It is
published by Stichting de Beauvoir, the association of Dutch universities VSNU, the National
Network of Lady Professors and
the Social Fund for the Knowledge Sector (SoFoKles). (HOP)/

.

Social evening 4U2

The Christian student organization 4U2 will organize an international
social evening on Friday October 2. The theme of the event, starting
at 19:00 hours, is ‘Being a stranger in a foreign country’. We would
like to share different experiences of living and working abroad in a
foreign country with each other. We would also like to discuss this
topic from the perspective of the Bible and see whether we can
implement it in our lives. Location: Studentencentrum De Bunker
(John F. Kennedylaan 3). For more information e-mail or call Froukje
(froukje@ifes.nl, 06-15840628).

top of their voices. As I myself
was also on the podium, Sigried
Jardel made the photo.

When taken?
This photo was made on Sunday
27 September during the Tuna
festival. This annually recurring
feast was held in Eindhoven’s
city center and was organized
by the music associations Tuna
Ciudad de Luz and La Tuniña.
What do we see?
From left to right we see tunos
Jan Martijn, Casper and Gerben.
They are three of our best singers
and here they are singing at the

Why this picture?
This photo was made during our
last performance at the Tuna
festival, where I have experienced
a happy time. For three long days
I have made music and met many
other people from countries such
as Spain, Portugal, Peru and
Germany.
There was not only a congenial
atmosphere at the festival, but
also and especially at night in the
pub. Here everybody continued
making music and partying until
sunrise. I can hardly wait until
the next festival!

Aryan Ka
year stuzdemi (22) from Ira
ent of Ind
n
ustrial D, ea thirdsign

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

Tsvetomira Tsoneva (28, a former TU/e student, graduated in Computer Science & Engineering)
and Danail Hristov (27, a student of Electrical Engineering) met each other two years ago at the
Student Sports Center. The capoeira lessons made their hearts beat faster. It so happens that
they are both from Bulgaria.

The first few weeks they spoke English with each
other, unaware that they could simply have spoken
Bulgarian. Only during an official introduction
round did they find out. “Tsvetomira is a typically
Bulgarian name. When I heard that, I knew at
once where she came from”, Danail tells us.
Twice they played a game of table tennis. They
soon exchanged the bats for mats in the dojo.
During the capoeira lessons they got closer and
closer. Tsvetomira: “It was not love at first sight,
but it felt quite good between us, as if we had
known each other for years.” The friendship
soon deepened. “It is still undecided who made
the first move. I suppose we both did”, Danail
smiles.
Although they may be found at the Student
Sports Center some four times a week, they had
never really gone in for sports that much. Danail:
“Given the extensive possibilities at the Student
Sports Center, it is a waste not to go there.”
Nowadays they devote their leisure time to the
Brazilian martial art, but also to salsa lessons
and climbing. Tsvetomira: “My relatives are fairly

sportive types. In Bulgaria I used to cycle quite a
lot. Cycling is a sport over there, but here it is an
everyday means of transport.”
Capoeira they practice very fanatically; at least
twice a week. There is more to it than just the
practice, though. “We do a lot of activities together
with other people from the training. Such as a
barbecue or visiting capoeira festivals. It is a very
agreeable sport. The first time you have a lot of
sore muscles, but that soon becomes less”,
Tsvetomira explains.
The two share their sportive activities, but spend
a lot of time together anyway. “After five months
we had already started living together. We were
together all the time anyhow, so it was just a waste
to pay two rents, when there was always one house
empty.” Living together agrees with them well.
Tsvetomira: “I have laughed a lot more since I
have been with him!” Danail reacts to the point:
“She likes my jokes!”.
Photos: Rien Meulman

Bare bottoms in ‘agua de Eindhoven’
The pale buttocks of Dutch tunos
contrast somewhat starkly
with those of the tanned
Spaniards. It does not detract
from their bravado, however.
During last weekend’s Tuna
festival, when hundreds of
students wandered through
the streets of Eindhoven whilst
singing Spanish songs, some
fifteen new members had to
bare it all.
If you are a new tuna member,
you need to be ‘baptized’ at your
first festival in the fountain of
the relevant city, according to
tradition. Members of Spanish
associations, but also those of the
organizing Eindhoven student
association Tuna Ciudad de Luz,
were the dupe last Sunday. The
newcomers could undress in
Catharina square, climb over a
plastic ramp and being witnessed
by a crowd of Eindhoven spectators dive into the tiny swimming
pool at the end of the construction. This contraption had been
set up for want of an appropriate
fountain in the city center. The
naked bodies caused great hilarity
among the spectators.
Pieter, Guy, Kevin and Aryan from
Tuna Ciudad de Luz are facing the
construction with some trepidation. Boosted by their fellow
members (‘Venga!’) the boxer
shorts are dropped at last.
“I thought we could keep them
on”, says Guy Dubois afterwards,
when he is home and dry again
with a towel wrapped round his

waist. “Quite disappointing that
everything had to go off, but it
was funny in the end.”
The three Spaniards of Tuna de
Navales de Madrid turn things
into a genuine show later on.
While stripping they are on the
obstacle course and eventually,
accompanied by laughter and
applause, they reveal their most
intimate parts. Five girls are in
for luck; they can slide down the
construction in their suits.

The organization of the Tuna
festival was in the hands of
the male members of student
associations Tuna Ciudad de
Luz and their female counterpart
La Tuniña. This year some four
hundred and fifty Portuguese,
Dutch and Spanish (former)
students added luster to the
musical event. The Tuna festival
is held every two to three years;
the next session has been planned
for 2011. (JvG)/

.

Photo: Bart van Overbeeke

The glass ceiling in science has
not been broken yet. There are
still few lady professors and
they earn less than their male
colleagues.
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Zwoele blikken en liefdevolle klanken op Tunafestival
Eindhoven vulde zich afgelopen weekend met honderden tuno’s en
tuniña’s - muzikanten die Spaanse liederen zingen. De organisatie van
het Tunafestival lag in handen van de Eindhovense studentenverenigingen
Tuna Ciudad de Luz en La Tuniña.
Cursor maakte een impressie van het festival aan de hand van foto’s,
gelinkt aan teksten uit de veelal romantische liederen. (JvG)
Foto’s: Bart van Overbeeke

La Tuna
Compostelana

En ginds in de tempel
van de heilige apostel,
weent een meisje om haar
beschermer, omdat de capa
van de tuno die zij aanbidt,
niet het lint draagt dat zij
voor hem borduurde
Wanneer de tuna je een
serenade geeft, word dan niet
verliefd, Compostelana
Want elke lintje dat mijn
capa siert, is een stukje
van mijn hart

Aurora

Als de dageraad haar mantel uitspreidt
en het firmament met blauw bedekt
wordt bestaat er geen morgenster
die zo schittert als die ogen van jou.
Mooie dageraad, mocht je slapen in
de armen der illusie, word dan wakker
als je slaapt, donker meisje, om mijn
liefdeslied aan te horen, word dan
wakker als je slaapt, donker meisje,
om mijn lied aan te horen. Mooi meisje
kom op het balkon, want ik sta op je te
wachten om je een serenade te geven,
helemaal alleen voor jou

Granada

Ik heb niets om je te geven dan een
bos rozen, zacht geurende rozen,
die de donkere maagd omringden
Granada, jouw land barst van
de mooie vrouwen, van bloed
en van zon

El Parandero

Ik hou zoveel van de wijn en
de lol. En ik doe alles om te
kijken hoe ik deze ontrouwe
vrouw verliefd kan maken.
Het is mooi te houden
van één vrouw. Maar nog beter
(veel beter), van twee of drie
(van twee of meer)

Manolo

Wanneer de tuna, tuna, vol pret
door de straten van de stad trekt,
verwacht niemand dat onder de
capa’s een serieuze student
verborgen gaat

Himno de
Ingenieros

En een tuno met een vrolijke
geur, die verheugt je hart, meid.
Hou op hem te beminnen omdat
je gek kunt worden van liefde.
En je zou kunnen gaan houden
van een leven vol plezier,
vol grappen en grollen

A q u i´ e s t a´ l a t u n a

Cielito Lindo

Ay, ay, ay, ay,
zing en huil niet,
want door te zingen,
heerlijk hemeltje,
worden de harten verblijd.
Van jouw deur tot de mijne,
heerlijk hemeltje,
is slechts een pas.
Nu we alleen zijn,
heerlijk hemeltje,
geef me een kus

Hier is de tuna die met haar plezier
en een liedje door de straten loopt
En met haar gitaren en met haar
plezier de mensen blij maakt
Het zijn de studenten, jongens die
van een geintje houden, die mooi
kunnen praten en een groot hart
hebben. En het zijn troubadours,
die een beetje liefde brengen
in hun tonen en woorden, aan meisjes.
De tuna zingt een lied. Olé!
Het lied van de straatmuzikant
De tuna zingt een lied, opdat
je naar buiten komt meisje,
om naar je troubadour te kijken
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De opkomst en val van een revolutionaire icoon
waard maakt. Verwacht echter
geen breed opgezette actiescènes
of een gedramatiseerd heldenepos. Soderbergh schetst de
glorie op Cuba, waarbij Castro
er niet echt goed vanaf komt, en
de dramatische mislukking in
Bolivia, waar Che alleen maar
tegenslag ondervindt. Alles
zonder opsmuk of goedkope
heroïek.
Om het plaatje helemaal compleet
te maken, had SG voorafgaand
ook nog de vijf jaar oude film
‘The Motorcycle Diaries’ kunnen
programmeren. Daarin is te zien
hoe de latere ideeën van Ernesto
(later pas werd het Che), die uit
een redelijk welgesteld Argentijns
gezin kwam, gevormd werden
door de omstandigheden die hij
tijdens een motortrip aantrof in
diverse Zuid-Amerikaanse landen.
Wellicht die film eerste nog even
opvissen uit de videotheek.
(HK)/

Eén foto van Alberto Kordo
uit 1960 maakte hem voor de
wereld onsterfelijk. Vanaf
posters en T-shirts staart Che
Guevara, arts en revolutionair
van Argentijnse komaf, je nog
geregeld aan. Regisseur
Steven Soderbergh verfilmde
de tijd waarin hij aan de zijde
van Castro Cuba overspoelde
en ook zijn mislukte en fatale
poging om zo’n operatie ook in
Bolivia uit te voeren. Studium
Generale toont het tweeluik
‘Che Part 1’ en ‘Che Part 2’.
Wellicht is het goed dat Guevara
zijn noodlot al relatief vroeg
ontmoette in de jungle van
Bolivia in 1967. Door die noodlottige expeditie heeft hij niet
hoeven mee te krijgen welke
dictatuur zijn ‘kameraad’ Fidel
Castro uiteindelijk wist te vestigen
op Cuba. De foto van de vermoorde Che als een zojuist
van het kruis gehaalde Christus,
omringd door een kliek Boliviaanse militairen, staat ook bij
velen in het geheugen gegrift.
Boeiend is dat regisseur Soderbergh juist op het moment van
de executie van perspectief
wisselt. De toeschouwer kijkt

.

dan plotseling door de ogen van
Che. Je hoort het schot en daarna
tuimelt de camera naar beneden.
Soderbergh, die ook verantwoor-

delijk is voor lichtere kost als
de ‘Ocean’s’-trilogie, deelde het
revolutionaire bestaan van Che
op in twee delen van ruim twee

De maakbaarheid van de wereld
Het Van Abbemuseum bezit
één van de belangrijkste en
grootste collecties ter wereld
van de Russische kunstenaar
El Lissitzky (1890-1941).
Lissitzky was een aanhanger
van het constructivisme, de
kunststroming die geloofde
in de maakbaarheid van de
wereld. De komende drie jaar
wijdt het museum in drie
opeenvolgende tentoonstellingen ruim aandacht aan zijn
oeuvre.
Ingenieurs zijn een bevolkingsgroep die wel open zullen staan
voor het gedachtegoed van de
constructivisten: het samenbundelen van alle kunsten moet
leiden tot de constructie van een
nieuw wereldbeeld - zeg maar
het geloof in een maakbare
wereld. De constructivisten

waren voorstanders van een technologische arbeidersheilstaat,
waarbinnen iedereen gelijk is.
Voor individualisme of persoonlijke voorkeuren was echter geen
plaats. Lissitzky, die architectuur
gestudeerd had, was een zeer
fanatiek aanhanger van de stroming en paste daarmee uitstekend
binnen de marxistische kaders.
Bij de eerste tentoonstelling in
het Lissitzky+-project, die onlangs
van start is gegaan, staat de opera
‘Overwinning op de Zon’ centraal.
Bij deze futuristische opera van
Kroetsjenych uit 1913 ontwierp
de Russische kunstenaar Malevich
de meest fantastische kostuums
en decors. Na de Russische
Revolutie werd dit ‘Gesamtkunstwerk’ in 1920 voor de
tweede keer uitgevoerd in Vitebsk,
waar Lissitzky het stuk zag. Naar
aanleiding van deze uitvoering

bedacht hij dat je het theaterstuk
ook zou kunnen mechaniseren
met robots als acteurs. Hij
ontwierp een aantal figuren
en een dynamische omgeving
waarin deze geplaatst zouden
kunnen worden.

Litho’s

Het Van Abbemuseum bezit niet
alleen de ontwerptekeningen voor
deze figuren en een aantal drukproeven, maar ook het uiteindelijke resultaat, de Figurinenmapppe; een map met litho’s
van een aantal personages uit de
opera. De litho’s staan centraal,
maar het Van Abbe heeft ook de
figuren laten uitvoeren en het
mechanisme dat hen beweegt.

.

De tentoonstelling is nog een
jaar lang te zien op één van de
etages van het Van Abbe. (HK)/

uur. De hoofdrol is toebedeeld
aan een weergaloze Benedicio
del Toro, die het zien van dit
tweeluik alleen al de moeite

Op dinsdag 6 oktober draait zowel
het eerste (vanaf 18.00 uur) als het
tweede deel (vanaf 21.00 uur) in
filmhuis De Zwarte Doos. Wie minder
zitvlees heeft, kan ook op 1 oktober
‘Part 1’ bekijken en op 7 oktober ‘Part 2’.

Creativiteit en innovatie
in actie op foto-expo
In het kader van het Europees
Jaar voor Creativiteit en
Innovatie gaat morgen, vrijdag
2 oktober, op de High Tech
Campus Eindhoven (HTCE) de
fototentoonstelling ‘Slimmerds;
creativiteit en innovatie in actie’
van start. De tentoonstelling
toont creatieve en innovatieve
projecten in Nederland, zoals de
clean rooms MiPlaza op de HTCE,
beelden van het technologie- en
kunstenfestival STRP en een
portret van TU/e-alumnus John
Körmeling met zijn ontwerp
voor het Nederlandse paviljoen
‘Happy Street’ voor de wereld tentoonstelling volgend jaar in

Shanghai. Fotograaf Maarten
van Haaff brengt voor de
expositie de vijf thema’s van
het Europees Jaar in beeld:
ondernemerschap, cultuure ducatie, creatieve industrie,
digitalisering van erfgoed en
innovatieve organisaties.
De tentoonstelling is te zien van
2 tot 30 oktober. De projecten
zijn ook online te bewonderen
op de website van het Europees
Jaar: www.europeesjaar2009.nl.
Op deze site is ook informatie te
vinden over andere activiteiten
die in Nederland in het kader van
het Jaar van start gaan. (HK)

Minifestival ViRi in en om het Gaslab
Het meest spraakmakende en
leukste festival van Eindhoven,
Virus, bestaat al enige jaren
niet meer. Maar de stichting
blijft gelukkig nog wel actief.
Alweer voor de zevende maal
houdt men vanavond, donderdag 1 oktober, het jaarlijkse
minifestival ViRi, waar de
bezoeker verschillende

kunstdisciplines krijgt
voorgeschoteld.
Om 19.00 uur vindt op het
buitenpodium bij het Gaslab
de aftrap van het festival plaats
met een optreden van rockband
The Depraved, waarna singersongwriter Phinx het festival
mee naar binnen neemt.
De verdere line-up bestaat

uit De Boef & De Gelogeerde
Aap, Suimasen, Noyalty
(hardcore/punk), Cinq Chronic
(electro-rock), Bombay Show
Pig (rocksolid loud noise),
iofaith (beatbox-dj) en de
Belgische breakcore performer
Droon (op de foto). Het festival
gaat door tot twee uur ’s nachts
en de toegang is gratis. (HK)/

.

Minifestival ViRi
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Studenten dakloos
door daklozen

Broodje met meer
Een clubsandwich van
7,20 meter is vrijdag verorberd door ruim vijftig
hongerige Thor-leden.
In vier dozen is de zogenoemde partysub van
broodjeszaak Subway
naar het Thorhok op de
tweede verdieping van
Potentiaal gebracht. Ze
pasten net niet in de lift
en ze waren eigenlijk
ook niet trapbestendig;
bij één doos brak het
handvat af. Maar de
belofte van het bestuur
is gehouden.

Op straat zullen ze niet
komen te staan, maar ze
balen er wel van, de veertig bewoners van de studentenpanden aan de
Boschdijk 260-270. Ze
kregen vorige week te
horen dat hun woningen
komende zomer worden
omgebouwd tot een
hostel voor verslaafde
daklozen.

Foto: Bart van Overbeeke

“Het Thor-bestuur van
2007-2008 heeft vijf
minuten voor het overdragen van de bestuurshamer toegezegd dat het
bestuur een partysub zou
regelen voor alle leden”,
zegt vicepresident Sjors
Santegoets. “Daarmee heeft
ze die belofte als het ware
in de schoenen geschoven
van het huidige bestuur.
Dit is de laatste week dat
wij die toezegging waar
kunnen maken.”

Audities orkest
De audities voor het Nederlandse Studenten Orkest
(NSO) zijn in oktober. Het
NSO wordt jaarlijks samengesteld uit studenten die
zich naast hun studie
bezighouden met klassieke
muziek. Na een selectie
worden ongeveer honderd
studenten tot het orkest
toegelaten. De audities zijn
op 19 oktober in Amsterdam,
20 oktober in Leiden,
21 oktober in Utrecht en
22 oktober in Groningen.
De studenten treden in
februari 2010 op.
Verschillende TU/e-studenten kwamen de afgelopen
jaren al door de selectie.
Zie www.nso.nl.

Om mee te eten, konden
Thor-leden inschrijven
hoeveel centimeter brood
zij wilden kopen, voor
twee euro per vijf centimeter. In anderhalve week
waren de 720 centimeters
op papier uitverkocht.
Rick Schreurs, derdejaars
student Electrical Engineering, bestelde twintig centimeter. “Dan hoef ik geen
boterhammen te smeren
en bovendien schijnt het
erg lekker te zijn.”

Tweedejaars student Bianca
Slaats viste achter het net.
Tijdens de inschrijfperiode
was ze ziek. Een beetje sneu
staat ze van een afstandje
te kijken hoe anderen wel
een breed en dik stuk brood
naar binnen werken.
Tomaten, uienringen en
augurkjes glijden ertussenuit. Mayonaise komt op de
wangen terecht. Ze krijgt
een hapje van jaargenoot
Maarten van Rossum.
Het gisteravond aange-

stelde bestuur begint zijn
taak traditiegetrouw zonder
schone lei. “Het Bestuur
van de e.t.s.v. Thor zegt
toe, in het lopende collegejaar de Cursor tenminste
eenmaal op ludieke wijze
te helpen bij de verspreiding van de Cursor.”
Waarvoor alvast hartelijk
dank namens de redactie.
(NS)/

.

De studenten moeten op
zoek naar vervangende
woonruimte. Vinden ze die
niet, dan regelt woningcorporatie Trudo onderdak.
Maar het lijkt er niet op dat
de studenten elders weer
samen terechtkunnen. Volgens Bastiaan van Wijk
(24), student Duurzame
Energietechnologie aan de
TU/e en woonachtig op
nummer 268, is er onder de
bewoners veel weerstand
tegen de plannen. “Wat me
het meest dwarszit, is dat
de sociale structuur die we
hier hebben opgebouwd
ineens wordt vernietigd.”
Van Wijk en zijn huisgenoten zijn bijvoorbeeld

net bezig met het verbouwen van hun gemeenschappelijke ruimte, die ze Café
De Jaeght hebben gedoopt.
Het is allemaal heel snel
gegaan, vertelt Van Wijk:
“Vorige week dinsdag
kregen we een brief met de
mededeling en diezelfde
avond was er al een informatiebijeenkomst
van
Trudo. Ze hebben het
besluit gewoon zo lang
mogelijk stil gehouden.
Maar als ze geen goed
alternatief bieden, vertrekken wij hier niet.” De
bewoners zijn zich aan het
organiseren en hebben al
een eigen weblog opgezet
onder de naam ‘Verslaafd
aan de Boschdijk!’ (boschdijk.wordpress.com).
Ze zijn niet tegen het
opvangen van de verslaafden, benadrukt Van
Wijk. “Maar onze woningen zijn speciaal ingericht voor studenten en
voldoen aan alle eisen. Het
zou heel jammer zijn als ze
zouden verdwijnen, ook
voor toekomstige generaties studenten.” (TJ)/

.

Braziliaans trommelen in de Salon

Leden van studievereniging Van der Waals van
Technische Natuurkunde trommelden er maandag
28 september lustig op los. Twaalf natuurkundigen
kregen in faculteitskroeg de Salon een workshop
percussie. Daaraan vooraf ging een lezing van
ir. Constant Hak van de faculteit Bouwkunde over
akoestiek.
Waarom deze activiteit? “Het is weer eens wat
anders dan natuurkunde studeren”, luidt de een voudige verklaring van Mark van der Heijden van
studievereniging Van der Waals. “We hebben
geregeld activiteiten ter verbreding van de studie.
Daar is dit er één van.” Het trommelen ging de één
wat beter af dan de ander. “Enkelen hadden drum ervaring”, vertelt Van der Heijden. “Die voelden
zich allicht wat meer aangetrokken tot deze
workshop.” Dat het nieuwbakken verenigingsbestuur, dat deze week is geïnstalleerd, de naam
‘Akoestiek, Klinkt Goed!’ draagt, is volgens
Van der Heijden overigens puur toeval.

Foto: Bart van Overbeeke

En hoe is het in Bangkok ?

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.

Eind juni was het zover,
één dag na mijn laatste
tentamen stond ik op het
vliegveld van Düsseldorf
met een ticket naar
Bangkok. De vlucht was
lang en zwaar, maar
eenmaal in Thailand gaf

de warme atmosfeer van
Boeddhabeelden, lachende
gezichten en een zwoele
temperatuur van dertig
graden mij een fris gevoel
alsof ik net was opgestaan.
Begin juli stond ik netjes
in hemd en pantalon bij de
ingang van het Aziatische
hoofdkantoor van United
Nations. Na een korte
briefing met vijf andere
beginnende stagiaires,
werden wij naar onze
afdelingen doorverwezen.
Daar werd ik hartelijk
ontvangen. Wat opviel was
dat alle nationaliteiten
aanwezig waren, van
Mexicanen tot Koreanen.
De eerste week was ik
vooral bezig met het lezen
over projecten en werkmethoden van de United
Nations. Daarna ging ik

aan de slag met het analyseren van de huidige situatie en het maken van een
onderzoeksplan. Bij het
maken daarvan was er
vooral een tweestrijd
tussen de praktische taken
die United Nations van
mij verwachtte en de
cognitieve vraagstukken
die vanuit de universiteit
naar voren kwamen.
Gaandeweg kreeg dit plan
echter steeds meer vorm
en heb ik waarde voor
beide partijen kunnen
toevoegen.
Tijdens mijn stage werkte
ik van negen tot vijf en
ontspande ik in het
bruisende Bangkok.
Met de medestagiaires bij
United Nations heb ik een
groot deel van het overvloedige aantal tempels in

Bangkok bezocht en
hebben wij ons tegoed
gedaan aan de overheerlijke Thaise keuken.
Af en toe moest er snel
bluswater aan te pas
komen, maar uiteindelijk
ging ik de
behoorlijk
pikante
gerechten
steeds meer
waarderen.
De tijd tikte
ondertussen
door en voor
ik het wist
was het al
september en
tijd om terug
te keren naar
Nederland.
Het was nog
een race tegen
de klok om
al mijn werk-

zaamheden netjes en op
tijd af te sluiten. Eén dag
na mijn laatste werkdag
stond ik op het vliegveld
van Bangkok. Met pijn in
mijn hart nam ik afscheid
van mijn Thaise vriendin-

netje en dacht nog eens
aan alle nieuwe mensen
die ik in deze korte tijd
ontmoet had.
Jan Staal, student
Innovation Management
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SSRE en Demos veel meer
nieuwe leden, ESC minder
Landelijk gezien zijn er
veel nieuwe studenten
lid geworden van een
studentenvereniging.
Het aantal eerstejaarsleden is dertien procent
hoger dan vorig jaar,
meldt de Landelijke
Kamer van Verenigingen
(LKvV). In Eindhoven is
iets merkwaardigs aan
de hand: SSRE en Demos
zien een zeer grote
stijging, ESC heeft te
kampen met een forse
daling.
Het Eindhovens Studenten Corps heeft uit 74
aanmeldingen uiteindelijk 58 nieuwe leden
geïnstalleerd. Vorig jaar
was er een grotere
aanwas (zeventig leden
uit meer dan honderd
geïnteresseerden), maar
penningmeester Merel
Bruijn verwacht dat de
nieuwste leden meer
actief zullen zijn en
langer lid zullen blijven.
Demos heeft dit jaar
meer aanmeldingen dan
in 2008, maar wil niet
zeggen hoeveel precies.
“We brengen nooit ledenaantallen naar buiten.

Dat is ons beleid.” Meer
wil vicepenningmeester
Bart van Dijk niet kwijt.
De LKvV meldt dat Demos
34 procent meer eerstejaars leden heeft dan
vorig jaar.
Bij SSRE is de stijging
nog groter: nu 92 nieuwe
leden, dat is 37 procent
meer dan vorig jaar.
Praeses Merijn Buijs heeft
een aantal verklaringen:
“Ten eerste hebben zich
dit jaar meer eerstejaars
ingeschreven aan de
TU/e. Daarnaast heeft
de ‘Word Lid actie’, de
gezamenlijke promotie
van de drie studentenverenigingen,
meer
bewustzijn gekweekt bij
de introkids en is ons
introthema ‘I love SSRE’
erg goed uit de verf
gekomen.”
Lex de Jongh van de LKvV
dicht ook een rol toe aan
het
gemeentebestuur.
“Zowel Tilburg, waar we
ook een forse stijging
zien, als Eindhoven promoot haar identiteit als
studentenstad. Dat komt
blijkbaar over bij introkids. ”(NS)/

.

Studenten mogen zich weer
bewijzen in Race of the Classics

TU/e-studenten tijdens de Race of the Classics begin 2009.

De Race of the Classics
kan -als het een beetje
meezit met de inschrijvingen- in 2010 wederom
op Eindhovense deelnemers rekenen. De studentenzeilrace wordt
van 5 tot en met 11 april
gehouden en voert via
Rotterdam naar België,
Engeland en IJmuiden.
Een delegatie van voornamelijk studenten Technische Bedrijfskunde deed
begin dit jaar voor het eerst
mee. “Het was een ontzettend mooie week”,
vertelt Nienke van Dijk ,
voorzitster van de Eindhovense organisatiecom-

missie enthousiast. Reden
genoeg voor Industria, de
studievereniging van Technische Bedrijfskunde, om de
deelname te prolongeren.
Het idee is om een team
van zo’n tweeëndertig studenten samen te stellen.
Het grootste deel daarvan
zal uit studenten Technische
Bedrijfskunde
bestaan, maar de commissie wil graag ook enkele
deelnemers van andere
studies.
De komende tijd wordt
vooral moeite en tijd
gestoken in het regelen
van sponsorgelden. Van
Dijk: “Het zal niet gemakkelijk zijn met de crisis,

maar we benaderen zoveel
mogelijk bedrijven. Het
inschrijfgeld en zaken als
zeilpakken, eten en bier
moeten toch ergens van
worden betaald.” De Eindhovenaren hopen, net als
dit jaar, de Race Achievement Award in de wacht te
slepen; de prijs voor het
best georganiseerde team.
Voor wie meer wil weten:
vandaag (donderdag 1 oktober) is er vanaf 16.00 uur
een bijeenkomst in The
Villa, de faculteitskroeg
van Industria. Voor meer
informatie en inschrijven
(tot 14 oktober): www.team
eindhoven.nl. (JvG)/

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Willem Verstraten en Mark Aelmans (masterstudenten Innovation Management)
Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Jeanine Buckens is twintig
jaar en komt oorspronkelijk
uit Hoeven, een dorpje in
de buurt van Breda. Ze is
derdejaars Biomedische
Technologie en op het
moment bezig met de minor
Educatie & Communicatie.
Ze is lid van studenten vereniging SSRE en het
dispuut Latent Talent.
Haar favoriete sport is
voetballen en dat doet ze
dan ook elke zondag met
veel plezier. Als bijbaantje
werkt ze bij de catering
van PSV en FC Eindhoven.
Ook neemt ze videocolleges
op aan de TU/e. Haar musthave-item is haar telefoon.
Verder moet ze altijd cola
in huis hebben.

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

Willem vindt het wel een leuke
kamer, hij denkt dan ook
meteen dat hier een man
woont. Mark merkt op dat
er niet zoveel rotzooi op de
grond ligt, of die moet aan
de kant geschopt zijn.
Daarentegen ligt het bureau
wel helemaal vol. De SSREposter valt gelijk op en ook
de flesjes Flügel trekken de
aandacht. Deze persoon
houdt wel van een feestje,
denken ze.
De laptoptas brengt een hele
discussie op gang. Er lijken
wat grijstinten in de tas te
zitten, dus dat moet zo’n
nieuwe tas zijn van de
laatste jaren: deze student

is eerste- of tweedejaars.
Mark denkt nu echter dat het
de kamer van een meisje is.
Willem begint zich af te
vragen waarom een meisje
een poster van Gran Canaria
zou hebben. Hij denkt toch
dat hier een mannelijke
student woont, vanwege de
poster en een rondslingerend
petje. De witte jas brengt hem
echter weer aan het twijfelen.
Mark vertelt dat hij zelf ook
een witte jas heeft, dus dat
kan best. Willem gokt dat
deze student Bouwkunde
doet: je hebt dan de meeste
kans dat je goed gokt, want
Bouwkunde heeft de meeste
studenten.
Als hobby heeft deze student

spulletjes verzamelen, denkt
Mark. En hij koopt zijn bood schappen bij de AH, zo aan
de smurfencollectie te zien.
Willem voegt hier aan toe dat
de pluizige eekhoorn ook
een goed voorbeeld van die
hobby is. Het is overduidelijk
voor de jongens dat deze
student bij SSRE zit, je zult
hem dan ook wakker kunnen
maken voor een feestje op
Gran Canaria met niet te
vergeten Flügel. Deze student
heeft een breed bed en
vanwege de studentenvereni ging zullen er ook zat meiden
over de vloer komen. Als bij baantje werkt deze student
misschien wel bij de AH,
want zoveel smurfen kun je

nooit verzamelen als je daar
n o r ma a l b o o d s c h a p p e n d o e t .
Er hangt bovendien een grote
tv, dus dat zegt wel iets over
zijn bijbaantje, zegt Mark.
Willem beweert echter dat
zo’n grote tv helemaal niet
zo bijzonder meer is, of deze
student moet de tv ergens
gejat hebben. Het must-haveitem van deze student is
een flesje Flügel. Als tip wil
Mark nog aan deze student
meegeven dat hij zijn bureau
wel eens mag opruimen.
“Maar dat doen we zelf ook
niet, hoor”, grapt Mark.

De gloeilamp is niet meer.
Na meer dan honderd jaar
trouwe dienst is het oude
vertrouwde peertje het
slachtoffer geworden van
onze zoektocht naar enkele
promilletjes energie besparing. Een ingrijpende
maatregel met maar nauwelijks nut, bedoeld om het
electoraat te overtuigen
van de goede bedoelingen
van de politiek. Voorlopig
blijft het ook bij deze dure
druppeltjes op een hele
grote gloeiende plaat;
het is symboolpolitiek bij
gebrek aan durf om echte
oplossingen aan te dragen
en mogelijk impopulaire
beslissingen te nemen.
Milieuproblematiek is een
speelbal van politiek en
commercie geworden, het
onderwerp is gegijzeld om
stemmen te krijgen en geld
te verdienen. We worden
hopeloos in de luren gelegd,
voorgelogen en gebruikt,
want zo groen is groene
stroom niet en een auto is
per definitie niet klimaat vriendelijk. Het schokkende
is dat we het gewoon laten
gebeuren om ons geweten
te sussen of ons een groen
imago aan te meten.
Groene stroom hebben
om vervolgens te recht vaardigen dat je een 52”
plasma hebt. Een HR-ketel
nemen om vervolgens je
aardbeien vanuit Spanje
te laten invliegen. Een
spaarlamp nemen om
vervolgens je tv en router
op stand-by te laten staan.
De hypocrisie van zoge naamd maatschappelijk
geëngageerd Nederland.
Wij als academische wereld
zouden beter moeten weten.
We moeten ons verzetten
tegen futiele overheids maatregelen en ons dis tantiëren van zogenaamde
duurzame producten en
belachelijkheden als
‘Duurzame Dinsdag’.
Laten wij de verstandigste
zijn en wél aan echte op lossingen gaan werken! Ik
stel daarom een evenredig
nutteloze tegenactie voor:
Verspillende Vrijdag. Sta
komende vrijdag eens wat
langer onder de douche,
geniet nog eens even extra
van je gloeilampen en neem
met de auto de toeristische
route naar je werk. Dan
gaan we daarna hier aan
de universiteit aan echte
oplossingen werken!
Roy Warmerdam is
student Electrical
Engineering

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop op en praat met de gebruiker.
Wie: Joep Geurts / 22 / vijfdejaars
Werktuigbouwkunde
“Dit is de Sultanapop. Sultana, van de
koekjes, had een reeks commercials met
dit poppetje in de hoofdrol en daar werd
ik altijd heel blij van. Ik vertelde een
vriendin dat ik zo blij werd, vooral van
het deuntje dat er gespeeld werd en de
hele dag niet meer uit m’n kop te krijgen
was. Het scheen dat je met een actie kon
sparen voor die pop en die vriendin heeft
‘m aan mij gegeven. In het echt heet hij
Mr. Jummy, maar deze heet Boefje en
het is een vrouwtje. Ze staat
aan ‘t eind van mijn
bed en elke keer als
ik die pop zie, moet
ik lachen. ’t Doet me
trouwens ook denken
aan de Muppets en
die vond ik vroeger
ook al cool.”

Kleren maken de man. Of de vrouw. Althans, zo luidt het gezegde. Cursor stelt daarom
maar eens niet de intellectuele capaciteiten van TU/e’ers centraal en gaat op zoek
naar dat ene excentrieke voorkomen, die kekke trui of opvallende bril.

Baldeep Singh, eerstejaars Bouwkunde

verhaal, want de nieuwe huisstijl kostte ‘slechts’
6,75 ton. Daar kwam dan nog wel 2,2 miljoen bij
voor drukwerk, bewegwijzering en de bestickering van het wagenpark.
UT Nieuws liet vorige week weten dat het bedrag
van 4,2 miljoen niet uit de duim gezogen is: het
staat gewoon vermeld staat in een officiële brief
van het bestuur. Voor UT Nieuws is het een
raadsel waar in het rekensommetje van het
bestuur nu de rest van het geld gebleven is. Maar
ja, een beetje mysterie hoort bij een broodje-aap verhaal. (HK)

Met regelmaat wordt Singh aangezien voor een moslim. Ook recent weer een paar
keer, toen hij tijdens de ramadan, de vastenmaand voor islamieten, overdag aan
het eten was. “Mensen vroegen me steeds: doe jij niet mee aan de ramadan?”
De eerstejaars Bouwkunde is het inmiddels wel gewend. De associatie tussen zijn
baard en zogeheten tulband over zijn hoofd met het islamitische geloof is snel
gemaakt. Maar Singh is sikh. “Sikhisme stamt af van het hindoeïsme, maar is een
aparte en monotheïstische godsdienst. Ik belijd deze religie al mijn hele leven en
mijn ouders zijn ook sikhs.” Studenten reageren tot nu toe positief op zijn uiterlijk,
zegt Singh. Beter dan op straat, in de stad. “Maar hoe mensen reageren, ligt voor
een belangrijk deel aan hoe je jezelf opstelt richting de buitenwereld. Eigenlijk kun
je mijn baard en tulband vergelijken met het kruiskettinkje bij christenen.”
Vanwege zijn geloof knipt
of scheert de Bouwkundestudent zijn haar niet.
“Mijn haar reikt ongeveer
tot mijn bovenbenen. Het
kwam een aantal jaar
geleden zelfs tot mijn
kuiten, maar door haaruitval wordt het na verloop
van tijd vanzelf weer korter.
Ook mijn baard heb ik nooit
geschoren.” Hij is zich
ervan bewust dat hij
hiermee de aandacht trekt,
maar Singh ervaart dat niet
als een probleem. “Ik weet
niet beter en het heeft ook
zo zijn voordelen. Mensen
herkennen mij hiermee veel
sneller.” (TA)

Vervelend als je nieuwe brandingcampagne er nu
juist de oorzaak van is dat je als universiteit het
stempel krijgt opgedrukt van onverantwoord ver kwister van belastingcenten. Dat was zeker niet
de opzet van de Universiteit Twente (UT). Onlangs
meldde weekblad UT Nieuws dat er voor de
nieuwe huisstijl en brandingcampagne 4,2
miljoen euro betaald moest worden. Dat is hoop
een geld voor het publicitair promoten van een
universiteit. Het leidde zelfs tot vragen in de
Tweede Kamer. Wat was de reactie van het
bestuur? De hele kwestie was een broodje-aap -

