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Blote bipsen in ‘agua de Eindhoven’
DDee  bblleekkee  aacchhtteerrwweerrkkeenn  vvaann
ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ttuunnoo’’ss
sstteekkeenn  eenniiggsszziinnss  sscchhrriill  aaff
bbiijj  ddiiee  vvaann  ddee  ggeebbrroonnssddee
SSppaannjjaaaarrddeenn..  HHeett  mmaaaakktt  zzee
eerr  nniieett  mmiinnddeerr  mmooeeddiigg  oomm..
TTiijjddeennss  hheett  TTuunnaaffeessttiivvaall  
aaffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd,,  wwaaaarr--
bbiijj  hhoonnddeerrddeenn  ssttuuddeenntteenn
SSppaaaannssee  lliieeddeerreenn  zziinnggeenndd
ddoooorr  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ssttrraatteenn  ttrrookkkkeenn,,  ggiinnggeenn
zzoo’’nn  vviijjffttiieenn  nniieeuuwwbbaakkkkeenn
lleeddeenn  mmeett  ddee  bbiilllleenn  bblloooott..  

BBeenn  jjee  eeeenn  nniieeuuww  ttuunnaalliidd,,
ddaann  mmooeett  jjee  oopp  jjee  eeeerrssttee
ffeessttiivvaall  ‘‘ggeeddoooopptt’’  wwoorrddeenn
iinn  ddee  ffoonntteeiinn  vvaann  ddee  ddeess--
bbeettrreeffffeennddee  ssttaadd,,  zzoo  wwiill  ddee
ttrraaddiittiiee..  LLeeddeenn  vvaann  SSppaaaann--
ssee  vveerreenniiggiinnggeenn,,  mmaaaarr  ooookk
ddiiee  vvaann  ddee  oorrggaanniisseerreennddee
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinngg  TTuunnaa  CCiiuuddaadd  ddee
LLuuzz,,  wwaarreenn  zzoonnddaagg  ddaann  ooookk
ddee  ppiinneeuutt..  DDee  nniieeuuwwkkoommeerrss
mmoocchhtteenn  zziicchh  oopp  hheett
CCaatthhaarriinnaapplleeiinn  uuiittkklleeddeenn,,
oovveerr  eeeenn  ppllaassttiicc  hheelllliinngg
kklliimmmmeenn  eenn  zziicchh  vvoooorr  ddee
ooggeenn  vvaann  hheett  EEiinnddhhoovveennssee
ppuubblliieekk  oonnddeerrddoommppeelleenn  iinn
hheett  zzwweemmbbaaddjjee  aaaann  hheett
eeiinndd  vvaann  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee..  DDee
ccoonnssttrruuccttiiee  wwaass  ooppggeezzeett
bbiijj  ggeebbrreekk  aaaann  eeeenn
ggeesscchhiikkttee  ffoonntteeiinn  iinn  ddee
bbiinnnneennssttaadd..  DDee  nnaaaakkttee  
lliicchhaammeenn  zzoorrggddeenn  vvoooorr  eeeenn
hhoooopp  hhiillaarriitteeiitt  bbiijj  ddee  ttooee--
sscchhoouuwweerrss..
PPiieetteerr,,  GGuuyy,,  KKeevviinn  eenn  AArryyaann
vvaann  TTuunnaa  CCiiuuddaadd  ddee  LLuuzz
ssttaaaann  eenniiggsszziinnss  aaaarrzzeelleenndd
vvoooorr  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee..
OOppggeejjaaaaggdd  ddoooorr  hhuunn  mmeeddeelleeddeenn  ((‘‘VVeennggaa!!’’))  ggaaaann  ddaann
ttoocchh  ddee  bbooxxeerrsshhoorrttss  uuiitt..  ““IIkk  ddaacchhtt  ddaatt  wwee  ddiiee  aaaann
mmoocchhtteenn  hhoouuddeenn””,,  vveerrtteelltt  GGuuyy  DDuubbooiiss  aacchhtteerraaff,,  aallss  hhiijj
mmeett  eeeenn  hhaannddddooeekk  oomm  zziijjnn  mmiiddddeell    oopp  hheett  ddrrooggee  ssttaaaatt..
““BBaalleenn  ddaatt  aalllleess  uuiitt  mmooeesstt,,  mmaaaarr  uuiitteeiinnddeelliijjkk  wwaass  hheett
ttoocchh  ggrraappppiigg..””  
DDee  ddrriiee  SSppaannjjaaaarrddeenn  vvaann  TTuunnaa  ddee  NNaavvaalleess  ddee  MMaaddrriidd
mmaakkeenn  eerr  eevveenn  llaatteerr  eeeenn  hheeuussee  sshhooww  vvaann..  AAll  ssttrriippppeenndd
ssttaaaann  zzee  oopp  ddee  ssttoorrmmbbaaaann  oomm  uuiitteeiinnddeelliijjkk  oonnddeerr
ggeellaacchh  eenn  aappppllaauuss  hhuunn  iinnttiieemmssttee  ddeelleenn  ttee  oonntthhuulllleenn..
VViijjff  mmeeiiddeenn  hheebbbbeenn  ggeelluukk;;  zziijj  mmooggeenn  iinn  hhuunn  mmaanntteell--
ppaakkjjeess  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  aaffgglliijjddeenn..
DDee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann  hheett  TTuunnaaffeessttiivvaall  llaagg  iinn  hhaannddeenn  vvaann

ddee  mmaannnneelliijjkkee  lleeddeenn  vvaann  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn  TTuunnaa
CCiiuuddaadd  ddee  LLuuzz  eenn  hhuunn  vvrroouuwweelliijjkkee  tteeggeennhhaannggeerr  LLaa
TTuunniiññaa..  DDiitt  jjaaaarr  lluuiisstteerrddeenn  zzoo’’nn  vviieerrhhoonnddeerrddvviijjffttiigg
PPoorrttuuggeessee,,  NNeeddeerrllaannddssee  eenn  SSppaaaannssee  ((oouudd--))ssttuuddeenntteenn
hheett  mmuuzziikkaallee  eevveenneemmeenntt  oopp..  HHeett  TTuunnaaffeessttiivvaall  wwoorrddtt
oomm  ddee  ttwweeee  àà  ddrriiee  jjaaaarr  ggeehhoouuddeenn;;  ddee  vvoollggeennddee  sseessssiiee
ssttaaaatt  oopp  ddee  ppllaannnniinngg  vvoooorr  22001111..  ((JJvvGG))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

ZZiiee  ppaaggiinnaa  1122  vvoooorr  eeeenn  uuiittggeebbrreeiiddee  iimmpprreessssiiee  vvaann  hheett
TTuunnaaffeessttiivvaall..  

Geen borrel zonder pasje bij Natuurkunde
De wekelijkse borrels van stu-
dievereniging 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 voor-
komen dat het te druk wordt op
de donderdagmiddagborrel en
dat mensen van de eigen facul-
teit daardoor wegblijven.

Vlak voor de zomervakantie
trokken de borrels in de Salon
naar schatting meer dan twee-
honderd bezoekers. Dat zijn er
meer dan de honderdzestig die de
ruimte volgens de veiligheids-
normen maximaal kan bevatten.
Bovendien gaat de drukte ten
koste van de sfeer, vindt Mark
Herps, voorzitter van de borrel-
commissie van Van der Waals.
“En meer dan de helft van de 

bezoekers komt van buiten
Natuurkunde, terwijl onze mede-
werkers door de drukte weg-
blijven. 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

de borrels mogen nog wel ieder
één introducé meenemen.
De maatregel moet ook voor-
komen dat buitenlandse uitwis-
selingsstudenten op het laatste
moment komen binnenvallen
om zich even goedkoop “zat te
zuipen”, merkt borreltender en
bestuurslid Mark van der
Heijden op. Uitwisselings-
studenten van Natuurkunde
blijven echter gewoon welkom,

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 aange-
kondigd, in het Nederlands,
Engels en Spaans. (TJ)/.
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TU/e grijpt naast
‘excellentie-pot’
De TU/e is opnieuw buiten de
boot gevallen bij het Sirius
Programma, waar universi-
teiten en hogescholen subsidie
kunnen aanvragen voor de
opzet van excellentieprogram-
ma’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 sep-
tember 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 ver-
klaring 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, ver-
diepende 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-pro-
jecten. “Studenten kunnen laten
zien dat ze die extra materie aan-
kunnen. 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 onder-
vraagde Nederlanders heeft nog nooit gehoord van nanotechnologie.
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Commissie Maatschappe-
lijke Dialoog Nanotechnologie (CieMDN). Een kwart van de onder-
vraagde 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 Econo-
mische Zaken. De CieMDN gaat de minister volgend jaar adviseren
over de gevaren en mogelijkheden van nanotechnologie, zodat er
eventueel richtlijnen kunnen komen. (FvO)
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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 pensio-
nering de verveling zal toeslaan.
Integendeel: “Ik heb nu meer tijd
voor mijn andere werkzaam-
heden. 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 mede-
werker Reproductie en Foto-
grafische Dienst bij de TU/e, 
die destijds nog de Technische
Hogeschool (TH) heette. Hier
werden onder andere de teke-
ningen afgedrukt voor de archi-
tecten die aan het bouwen waren
op het universiteitsterrein. Ook
het blad ‘TH berichten’, de voor-
loper van Cursor, werd er gedrukt.
Na zeven jaar kreeg hij een 

administratieve functie bij de
Centrale Technische Dienst en
was hij daarnaast verantwoorde-
lijk 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 ieder-
een 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 touring-
car. Zijn collega was op slag dood
en Van de Ven was levensgevaar-
lijk gewond. Na verschillende
operaties en een half jaar revali-
datie liep ook zijn huwelijk na

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 reproductie-
afdeling 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 werk-
nemers. 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 boven-
dien 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

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 duide-
lijk, maar ik vind het prachtig
dat ik nu alvast een keer kan
oefenen tijdens de diploma-
uitreiking 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.”/.

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 plechtig-

heden. “Na ruim 43 jaar 
aan de universiteit gewerkt

te hebben, is het prettig 
om betrokken te blijven. 

Dat ceremoniële karakter 
ligt me ook wel.” 

“Ik heb me altijd met veel plezier dienstbaar opgesteld” 

Nico van de Ven

We treffen een heel tevreden Taco aan
die door zijn moeder vroeg in de vrijdag-
ochtend 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. 

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 voorzienin-
gen 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-

dagverblijfschriftje heeft ze al in de hand;
zou er stiekem een liefdesverklaring van
zoonlief aan zijn favoriete juf in staan? (NS)



De oostingang tot het universi-
teitsterrein, aan De Zaale, blijft
tot zeker medio oktober afge-
sloten. Dit komt omdat de kwali-
teit 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 aan-
nemer gewerkt aan een oplossing. 
De werkzaamheden aan het
kruispunt maken deel uit van 
reconstructiewerken aan de
Insulindelaan. Vanaf de Beren-
kuil komt er een rijstrook bij en

ook de kruising ter hoogte van de
TU/e-ingang wordt hiervoor aan-
gepast. De oorspronkelijke eind-
datum 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)/.

Oostzijde campus nog zeker

tot half oktober afgesloten 
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Parkeren op plein

OOff  ddee  ppaarrkkeeeerrvvaakkkkeenn  vvaann  ttwweeeeëënnhhaallff  bbiijj  vviijjff  mmeetteerr  zzoo  oopp  hheett  eeeerrssttee  oooogg
nniieett  wwaatt  ssmmaall  zziijjnn??  DDee  mmaannnneenn  iinn  oorraannjjee  ttuuiinnbbrrooeekkeenn  hhaalleenn  ddee  sscchhoouuddeerrss
oopp..  DDaaaarr  hheebbbbeenn  zzee  nnoouu  nnoogg  nnooooiitt  oovveerr  nnaaggeeddaacchhtt  --  eenn  ddaaaarr  hhooeevveenn  zzee
zzeellff  ooookk  nniieett  oovveerr  nnaa  ttee  ddeennkkeenn..  DDiinnssddaagg  2299  sseepptteemmbbeerr  bbeeggoonnnneenn  zzee  mmeett
ddee  aaaannlleegg  vvaann  eeeenn  ssttrraakk  wwiitt  lliijjnneennssppeell  oopp  hheett  LLaappllaacceepplleeiinn  iinn  hheett  hhaarrtt  vvaann
ddee  ccaammppuuss,,  wwaaaarr  TTUU//ee’’eerrss  vvoooorrttaaaann  hhuunn  aauuttoo’’ss  kkwwiijjtt  kkuunnnneenn..  
DDaatt  iiss  ttrroouuwweennss  mmaaaarr  ttiijjddeelliijjkk,,  zzoollaanngg  hheett  ppaarrkkeeeerrtteerrrreeiinn  tteenn  oooosstteenn  vvaann
ddee  WW--hhaall  ggeedduurreennddee  ddee  vveerrbboouuwwiinngg  vvaann  ddaatt  ggeebboouuww  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt  vvoooorr
ooppssllaagg  vvaann  bboouuwwmmaatteerriiaalleenn  eenn  ddeerrggeelliijjkkee..  HHooee  ddee  wwiittttee  ppaarrkkeeeerrssttrreeppeenn
oopp  hheett  LLaappllaacceepplleeiinn  tteeggeenn  ddiiee  ttiijjdd  wweeeerr  vveerrwwiijjddeerrdd  ggaaaann  wwoorrddeenn??  AAcchh,,
ddiiee  sslliijjtteenn  vvaannzzeellff,,  ssuusssseenn  ddee  mmaannnneenn  iinn  hheett  oorraannjjee..
FFoottoo::  PPaauull  BBllooeemmeenn

Ach en Wee

Eind 2009 besluit over multi-
functionele studentenkaart
Voor de invoering van een multi-
functionele 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 doorhak-
ken over een mogelijke invoe-
ring van de kaart.

De studentenfracties in de uni-
versiteitsraad, de PF en Groep-
één, maken zich al jaren sterk
voor de invoering van een multi-
functionele studentenkaart, die
voor diverse doeleinden te ge-
bruiken 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 identifica-
tiemiddel en toegangskaart voor
de bibliotheek, voor het Studen-
tensportcentrum, 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 onder-
zocht 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 gebou-
wen 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 ‘Ontwik-
kelingsvisie TU/e Science Park’.
In dit document geeft de univer-
siteit een vooruitblik op de 
gewenste ontwikkelingen voor
het terrein tot het jaar 2020. Het
streven is om het terrein nadruk-
kelijker 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 techno-
starters, wil de TU/e ook meer
permanente wooneenheden voor
met name buitenlandse stu-
denten en medewerkers. Er is
volgens het visiedocument bouw-
capaciteit voor ruim zeshonderd
à zevenhonderd eenheden. Dat
onderdeel komt echter pas aan de
orde wanneer de faculteit Electri-
cal Engineering in 2013 Poten-
tiaal en de omringende gebou-
wen verlaat. Ook wil men de
mogelijkheid openhouden voor
de bouw van één of twee hoog-
bouwtorens aan de Dommel en
voor ondergrondse parkeerfacili-
teiten 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-

besluit waarover dinsdag wordt
gestemd en dat zijn uitwerking
krijgt in een bestemmingsplan,
sluit bijna volledig aan bij de uit-
gangspunten van de TU/e-
notitie. In het stuk staan nog wel
twee alinea’s over de Bunker. De
gemeentelijke Commissie Ruim-
telijke Kwaliteit beschouwt dit
gebouw als een icoon van de
Nederlandse architectuur en wil
dat het meegenomen wordt in
het gebouwenprotocol dat de uni-
versiteit 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)/.

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 informati-
ca- 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 complica-
ties kunnen worden voorkomen met ‘formele methoden’: ict-gereed-
schap waarmee grote softwareproblemen ontward kunnen worden.
Wetenschappers die bedreven zijn op dit gebied, zijn in staat pro-
blemen 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 samen-
gesteld. 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 aan-
melden 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 studen-
tenbond LSVb. De site is een vernieuwde versie van de kamercheck
die de LSVb in 2007 presenteerde. De resultaten waren destijds ver-
ontrustend: veel studenten bleken meer dan de toegestane huurprijs
te betalen, of woonden in een kamer die niet brandveilig was.  (HOP)
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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, profes-
sors, students, programs and depart-
ments. 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 

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

De TU/e in 2020
‘‘HHoorraa  eesstt!!’’  IInn  NNeeddeerrllaanndd  wwoorrddeenn  ppeerr  jjaaaarr
zzoo’’nn  ddrriieedduuiizzeenndd  ddooccttoorrssttiitteellss  vveerrlleeeenndd..
OOnnddeerr  ddee  vviiggeerreennddee  bbeelloonniinnggssrreeggeellss  zziijjnn
ddiiee  ssaammeenn  eeeenn  kkwwaarrtt  mmiilljjaarrdd  eeuurroo  wwaaaarrdd..
IIss  ddaatt  eeeenn  ggooeeddee  iinnvveesstteerriinngg??  VVoooorraall  eeeenn
iinnvveesstteerriinngg  iinn  ddee  bbrreeeeddttee,,  vvrreeeess  iikk..  HHeett
aaaannttaall  pprroommoottiieess  iiss  ddoooorr  ddee  rrooyyaallee  vveerr--
ggooeeddiinnggeenn  eennoorrmm  ggeesstteeggeenn..  EEeenn  ttwweeeeddee
oooorrzzaaaakk  vvaann  ddee  ssttiijjggiinngg  iiss  ddee  eeiiss  ddaatt  uudd’’ss
ggeepprroommoovveeeerrdd  zziijjnn..  
IInn  ddee  aaffggeellooppeenn  vviijjff  ddeecceennnniiaa  wwaarreenn  ddiitt  ddee
ggeemmiiddddeellddee  aaaannttaalllleenn  pprroommoottiieess  ppeerr  jjaaaarr
aaaann  ddee  TTUU//ee  iinn  ddee  wwiisskkuunnddee  eenn  iinnffoorrmmaattiiccaa::
22,,  22,,  66,,  1133  eenn  2233..  BBiijjnnaa  eellkkee  ttiieenn  jjaaaarr  eeeenn
vveerrdduubbbbeelliinngg,,  tteerrwwiijjll  ddee  aaaannttaalllleenn  eeeerrssttee--
jjaaaarrss  vvoooorr  wwiisskkuunnddee  eenn  iinnffoorrmmaattiiee  nniieett
vveeeell  ggeesstteeggeenn  zziijjnn..  OOookk  ‘‘TTUU//ee--bbrreeeedd’’
wwoorrddtt  eerr  vveeeell  mmeeeerr  ggeepprroommoovveeeerrdd  ddaann
vvrrooeeggeerr,,  zzeellffss  iinn  vvaakkkkeenn  aallss  bboouuwwkkuunnddee
eenn  wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  wwaaaarr  pprroommoovveerreenn
eeiiggeennlliijjkk  ‘‘nnoott  ddoonnee’’  wwaass..  

MMaaaarr  hheett  iiss  nniieett  aalllleess  ggoouudd  wwaatt  eerr  bblliinnkktt..
DDoooorr  ddee  kkoorrtteerree  ssttuuddiieedduuuurr  eenn  ddee  vvrrooeeggee
ssppeecciiaalliissaattiiee  --pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  bboouuwwtt
vvaaaakk  vvoooorrtt  oopp  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrssccrriippttiiee--  zziijjnn
ddee  nniieeuuwwee  ddooccttoorreess  vveeeell  mmiinnddeerr  bbrreeeedd
ooppggeelleeiidd  ddaann  ddee  ddooccttoorraanndduusssseenn  vvaann  ddee
jjaarreenn  zzeevveennttiigg..  AAiioo’’ss  hheebbbbeenn  nniieett  zzeellddeenn
mmooeeiittee  mmeett  ddee  ooppggaavveenn  ddiiee  zzee  aaaann  hhuunn
ssttuuddeenntteenn  mmooeetteenn  uuiittlleeggggeenn..  IInn  ddee
wwiisskkuunnddee  iiss  ooookk  llaannddeelliijjkk  hheett  aaaannttaall
pprrooeeffsscchhrriifftteenn  ppeerr  jjaaaarr  ggrrootteerr  ddaann  hheett
aaaannttaall  aaffssttuuddeeeerrddeerrss  --  oonnggeevveeeerr  hhoonnddeerrdd..
PPrroommoovveennddii  iinn  ddee  wwiisskkuunnddee  --eenn  aannddeerree
tteecchhnniisscchhee  vvaakkkkeenn--  zziijjnn  ddaaaarrddoooorr  sstteeeeddss
vvaakkeerr  bbuuiitteennllaannddeerrss,,  nneett  aallss  iinn  ddee  VVSS..
CCoolllleeggaa  FFrreennkkeenn  wwiill  nnoogg  mmeeeerr  bbuuiitteenn--
llaannddssee  ssttuuddeenntteenn  aaaannttrreekkkkeenn  eenn
aalllleess  mmooeett  iinn  hheett  ((ggeebbrrookkeenn))
EEnnggeellss,,  dduuss  nniieett  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ‘‘WWoo
ddiiee  EErrnneeuueerruunngg  aannffäännggtt’’..

IInn  ddee  ttiijjdd  ddaatt  eerr  aaaann  mmiijjnn  
ffaaccuulltteeiitt  eeeenn  ooff  ttwweeee  
pprroommoottiieess  ppeerr  jjaaaarr  ppllaaaattss--
vvoonnddeenn,,  wwaarreenn  ddaatt  ffeeeessttee--
lliijjkkee  ggeebbeeuurrtteenniisssseenn,,  wwaaaarr
ddee  hheellee  ffaaccuulltteeiitt  vvoooorr
uuiittlliieepp..  NNuu  iiss  eeeenn

pprroommoottiiee  ssoommss  hheeeell  eeeennzzaammee  aaaannggeellee--
ggeennhheeiidd,,  zzeekkeerr  aallss  ddee  pprroommoovveenndduuss  uuiitt
eeeenn  vveerr  bbuuiitteennllaanndd  kkoommtt..
HHeett  aaaannttaall  PPhhDD’’ss  aaaann  uunniivveerrssiitteeiitteenn  iinn  
ddee  VVSS  wwaass  iinn  11999988  oonnggeevveeeerr  4433..000000;;  
nnuu  zzaall  hheett  4488..000000  zziijjnn,,  zzeessttiieenn  kkeeeerr  hheett
NNeeddeerrllaannddssee  aaaannttaall,,  dduuss  wweeiinniigg  ggeezziieenn
ddee  vveerrhhoouuddiinngg  vvaann  ddee  iinnwwoonneerraaaannttaalllleenn..
DDiitt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett
pprrooeeffsscchhrriifftt  iinn  NNeeddeerrllaanndd  mmooggeelliijjkk  llaaggeerr
iiss  ddaann  ddee  kkwwaalliitteeiitt  iinn  ddee  VVSS..  EErr  wwoorrddeenn
hhiieerr  ooookk,,  aannddeerrss  ddaann  iinn  ddee  VVSS,,  wweeiinniigg
aaiioo’’ss  wweeggggeessttuuuurrdd  zzoonnddeerr  ddooccttoorrssttiitteell
((ggeeeenn  BBSSAA  vvoooorr  aaiioo’’ss))  eenn  iikk  hhoooorr  ggeerreeggeelldd
ggeemmooppppeerr  oovveerr  hheett  nniivveeaauu  vvaann  pprrooeeff--
sscchhrriifftteenn..  WWeell  mmaaaakktt  NNeeddeerrllaanndd  bbiijj  
pprroommoottiieess  mmeeeerr  ‘‘kkaabbaaaall’’  ddaann  ddee  VVSS::
ttooggaa’’ss,,  ppeeddeelllleenn  eenn  LLaattiijjnn((ss))::  ‘‘HHoorraa  eesstt!!’’..

FFrreedd  SStteeuutteell

(advertentie)

Effe zeuren

ICMS start met jaarlijks

terugkerende lezingenreeks
Het Institute for Complex
Molecular Systems (ICMS)
lanceert vrijdag 2 oktober een
jaarlijks terugkerende lezin-
genreeks. De TU/e-instelling
wil met de lecture-series ‘Aan
de Dommel’ medewerkers en
studenten van alle disci-
plines op de universiteit in-
spireren. Professor in de bio-
technologie aan de Universi-
teit 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 geïnteres-
seerden van buiten de univer-
siteit. Luisi en hoogleraar toe-
gepaste natuurkunde aan
Harvard University, David
Weitz, nemen de meer specia-
listische lezingen voor hun 
rekening. In het tweede semes-
ter komen de meer toegan-
kelijke lectures aan bod. Het
ICMS, waar onderzoek wordt
gedaan naar zelforganisatie op
moleculair niveau, wil het

aantal lezingen volgend studie-
jaar uitbreiden naar acht. 
“Met de lezing van Luisi willen
we de oorsprong van leven 
belichten. Een onderwerp dat
de meeste wetenschappelijke
disciplines aan onze univer-
siteit 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 tech-
nieken, 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-a-
chip’: 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.



Nieuws /5
Cursor 1 oktober 2009

In memoriam 
OOpp  2266  sseepptteemmbbeerr  iiss  WWiilllleemmiieenn  FFrraaaaiijjee,,  hhuummaanniissttiisscchh  rraaaaddssvvrroouuww  vvoooorr

ssttuuddeenntteenn  aaaann  ddee  TTUU//ee,,  oopp  6644--jjaarriiggee  lleeeeffttiijjdd  ttee  VVaallkkeennsswwaaaarrdd  oovveerrlleeddeenn..
DDee  TTUU//ee  vveerrlliieesstt  hhiieerrmmeeee  eeeenn  uunniieekkee,,  sspprraannkkeelleennddee  ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiidd  ddiiee,,

vvooll  oovveerrggaavvee,,  nniieett  aalllleeeenn  aallttiijjdd  kkllaaaarr  ssttoonndd  vvoooorr  ddee  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee
TTUU//ee,,  mmaaaarr  ooookk  vvoooorr  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  zzeellff..  

NNoogg  oonnllaannggss  oommsscchhrreeeeff  zzee  hhaaaarr  wweerrkk    aallss  ‘‘ppiioonniieerreenn  oopp  hheett  bbrraaaakk--
lliiggggeennddee  tteerrrreeiinn  ttuusssseenn  oonnddeerrwwiijjssssyysstteeeemm  eenn  lleeeeffwweerreelldd    vvaann,,  mmeett  eenn

vvoooorr  ssttuuddeenntteenn’’..  HHaaaarr  wweerrkkzzaammee  lleevveenn  aaaann  ddee  TTUU//ee  lleevveerrtt  ddaaaarrvvoooorr  
oovveerrvvllooeeddiigg  bbeewwiijjss..  

IInn  11998877  wwoorrddtt  WWiilllleemmiieenn  hhuummaanniissttiisscchh  rraaaaddssvvrroouuww  aaaann  ddee  TTUU//ee..  HHeett  ddooeell
vvaann  hhaaaarr  wweerrkk  iiss  eeeenn  bbiijjddrraaggee  ttee  lleevveerreenn  aaaann  ddee  ggeeeesstteelliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg

eenn  hheett  ggeeeesstteelliijjkk  wweellbbeevviinnddeenn  vvaann  ssttuuddeenntteenn  eenn  rruuiimmttee  ttee  bbiieeddeenn  vvoooorr
eexxiisstteennttiiëëllee  vvrraaggeenn..  IInn  hheett  kkaannttoooorr  vvaann  hhaaaarr  vvoooorrggaannggeerr  ttrreefftt  zzee  eeeenn

ggrroottee  bbeeiiggee  hhooeekkbbaannkk  aaaann..  ZZee  bbeesslluuiitt  ddee  bbaannkk  ttee  bbeehhoouuddeenn  eenn  aannnnoo  22000099
ssttaaaatt  ddeezzee  bbaannkk  nnoogg  sstteeeeddss  oopp  hhaaaarr  kkaammeerr,,  zzwwaaaarr  vvaann  vveerrddrriieett  eenn

vvrreeuuggddee  vvaann  vveellee  ggeenneerraattiieess  ssttuuddeenntteenn..
SSttuuddeenntteenn  kkuunnnneenn  vvaannaaff  hheett  bbeeggiinn  bbiijj  hhaaaarr  tteerreecchhtt  mmeett  hhuunn  zzoorrggeenn  eenn

vvrraaggeenn,,  mmaaaarr  bbeettrrookkkkeenn  aallss  zziijj  wwaass  bbiijj  hheett  wweell  eenn  wweeee  vvaann  ssttuuddeenntteenn  wwaass
ddiitt  nniieett  vvoollddooeennddee  vvoooorr  hhaaaarr..  ‘‘IIkk  ggaa  nniieett  mmeett  ddee  ddeeuurr  ddiicchhtt  wwaacchhtteenn  ttoott  eerr

eeeenn  ssttuuddeenntt  llaannggsskkoommtt’’,,  zzeeii  zzee  ooooiitt  iinn  hheett  ttiijjddsscchhrriifftt  DDee  HHuummaanniisstt..
VVeerrbbiinnddeenn  wwaass  eeeenn  sslleeuutteellwwoooorrdd  vvoooorr  hhaaaarr..

EEnn  dduuss  kkoommeenn  eerr  oonnddeerr  hhaaaarr  zzeeeerr  ppeerrssoooonnlliijjkk  ggeerriicchhttee  eenn  iinnssppiirreerreennddee
lleeiiddiinngg  vvaannaaff  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  jjaarreenn  nneeggeennttiigg  eennkkeellee  pprraacchhttiiggee  pprroojjeecctteenn
ttoott  ssttaanndd..  AAlllleerreeeerrsstt  hheett  ddaaggbbooeekkpprroojjeecctt,,  wwaaaarriinn  ssttuuddeenntteenn  lleeeerrddeenn  hhuunn
iimmpprreessssiieess  ttee  vveerrwwoooorrddeenn..  ‘‘JJee  bbeenntt  hhiieerr  zzeekkeerr  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt’’,,  lluuiiddddee  ddee

ttrreeffffeennddee  ttiitteell  vvaann  hheett  bbooeekk  ddaatt  hhiieerroovveerr  wweerrdd  uuiittggeeggeevveenn..
LLaatteerr  vvoollggddee  hheett  bbooeekk  ‘‘ll’’UUnniivveerrssiittéé,,  cc’’eesstt  llaa  rruuee’’,,  wwaaaarriinn  WWiilllleemmiieenn

vveerrssllaagg  ddooeett  vvaann  eeeenn  ggrraanndd  ttoouurr  llaannggss  ddiivveerrssee  EEuurrooppeessee  ssttuuddeenntteenn--
sstteeddeenn..  MMeett  eeeenn  ttrreeffzzeekkeerree  ppeenn  bbeesscchhrriijjfftt  zzee  ddee  lleevveennss  eenn  ggeevvooeelleennss  vvaann
ssttuuddeenntteenn  iinn  eeeenn  aaaannttaall  EEuurrooppeessee  ssttuuddeenntteennsstteeddeenn,,  llaanngg  vvoooorrddaatt  iinntteerr--

nnaattiioonnaalliisseerriinngg  ‘‘iinn’’  wwaass..  IInn  22000066  wweerrdd  ddiitt  bbooeekk,,  aaaannggeevvuulldd  mmeett  vveeeell  mmeeeerr
vveerrhhaalleenn,,  hheerruuiittggeeggeevveenn  oonnddeerr  ddee  ttiitteell  ‘‘ZZiieenn  eenn  lleerreenn’’..  OOookk  hheeeefftt  zzee  zziicchh

sstteerrkk  ggeemmaaaakktt  vvoooorr  ddee  ttoottssttaannddkkoommiinngg  vvaann  eeeenn  SSttiilltteerruuiimmttee  aaaann  ddee  TTUU//ee..

WWiilllleemmiieenn  wwaass  eeeenn  wwaarrmm  eenn  ssoocciiaaaall  bbeewwooggeenn  mmeennss..  WWaaaarr  zziijj  kkwwaamm,,
bbrraacchhtt  zzee  vvrroolliijjkkhheeiidd  eenn  eeeenn  ggooeedd  ggeesspprreekk..  WWee  zzuulllleenn  hhaaaarr  vvrreesseelliijjkk

mmiisssseenn..  OOnnzzee  ddiieeppee  ggeevvooeelleennss  vvaann  mmeeddeelleevveenn  ggaaaann  uuiitt  nnaaaarr  hhaaaarr
kkiinnddeerreenn  eenn  ffaammiilliiee..

KKaarreenn  AAllii,,  ddiirreecctteeuurr  OOnnddeerrwwiijjss  eenn  SSttuuddeenntteenn  SSeerrvviiccee  CCeennttrruumm

MMaaaannddaaggoocchhtteenndd  wweerrdd  ddee  rreeddaaccttiiee  vvaann  CCuurrssoorr  oovveerrvvaalllleenn  ddoooorr  hheett  
oovveerrlliijjddeennssbbeerriicchhtt  vvaann  WWiilllleemmiieenn  FFrraaaaiijjee,,  ddee  hhuummaanniissttiisscchh  rraaaaddssvvrroouuww
vvaann  ddee  TTUU//ee..  VVoooorr  ddee  rreeddaaccttiieelleeddeenn  ddiiee  aall  llaannggeerr  aaaann  CCuurrssoorr  vveerrbboonnddeenn

zziijjnn,,  kkwwaamm  ddaatt  bbeerriicchhtt  aallss  eeeenn  wwaarree  sscchhookk..  
WWiilllleemmiieenn  wwaass  iieemmaanndd  ddiiee  mmeett  eenniiggee  rreeggeellmmaaaatt  bbiinnnneennwwaannddeellddee  bbiijj

CCuurrssoorr  mmeett  ttiippss,,  ooff  mmeett  eeeenn  cchhaarrmmaanntt  vveerrppaakktt  vveerrzzooeekk  oomm  wwaatt  aaaannddaacchhtt
vvoooorr  éééénn  vvaann  ddee  pprroojjeecctteenn  wwaaaarr  zzee  oopp  ddaatt  mmoommeenntt  ddrruukk  mmeeee  bbeezziigg  wwaass..
EEnn  wwaass  eerr  iinn  ddee  eeddiittiiee  vvaann  ddiiee  wweeeekk  ggeeeenn  rruuiimmttee  vvoooorr  ppuubblliicciitteeiitt,,  eevveenn

ggooeeddee  vvrriieennddeenn..  IInn  ddee  jjaarreenn  nneeggeennttiigg  lleevveerrddee  zzee  aallss  oonnbbeezzoollddiiggdd  
rreeddaacctteeuurr  ooookk  eennkkeellee  rreeppoorrttaaggeess  aaaann  CCuurrssoorr,,  ddiiee  bbeettrreekkkkiinngg  hhaaddddeenn  oopp
hhaaaarr  ttrriippss  nnaaaarr  ddiivveerrssee  ssttuuddeenntteennsstteeddeenn  iinn  EEuurrooppaa,,  wwaaaarrbbiijj  zzee  sstteeeevvaasstt
hhaaaarr  mmaann  JJoohhaann  vveerrggeezzeellddee..  ZZee  ttoooonnddee  zziicchh  iinn  ddiiee  vveerrhhaalleenn  eeeenn  oopprreecchhtt

ggeeïïnntteerreesssseeeerrddee  jjoouurrnnaalliisstt  eenn  eeeenn  sscchheerrpp  wwaaaarrnneemmeerr  vvaann  hheett  
ssttuuddeenntteennlleevveenn..  DDee  bbuunnddeelliinngg  vvaann  ddiiee  vveerrhhaalleenn  iinn  bbooeekkvvoorrmm  bbeewwiijjsstt  ooookk

ddaatt  zzee  bbrreeeedd  ggeewwaaaarrddeeeerrdd  wweerrddeenn..
HHeett  iiss  mmaaaarr  mmooeeiilliijjkk  vvoooorr  ttee  sstteelllleenn  ddaatt  WWiilllleemmiieenn  nniieett  mmoorrggeenn  ooff

vvoollggeennddee  wweeeekk  wweeeerr  hhaaaarr  hhooooffdd  oomm  ddee  ddeeuurr  sstteeeekktt  mmeett  ddee  vvrraaaagg::  ““HHeebb  jjee
mmiisssscchhiieenn  eevveenn  eeeenn  mmoommeennttjjee??””..  WWee  wweennsseenn  hhaaaarr  ggeezziinn  eenn  ffaammiilliiee  vveeeell

sstteerrkkttee  ttooee..

NNaammeennss  ddee  rreeddaaccttiiee,,  
HHaann  KKoonniinnggss,,  hhooooffddrreeddaacctteeuurr  CCuurrssoorr  

Quadrivium laat drijvend podium bouwen
Grootse plannen hebben ze bij
het Eindhovens Studenten
Muziek Gezelschap Quadri-
vium vanwege het 45-jarig
bestaan op 1 december. De
vereniging gaat met hulp van
Bouwkundestudenten en be-
drijven een drijvend stads-
podium realiseren in de
Dommel bij het Van Abbe-
museum. 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 ver-
eniging koos voor het Van Abbe
omdat de Dommel daar wat
breder is en de locatie het cul-
tureel middelpunt van de stad is.
Vijf Bouwkundestudenten
hebben zich op het ontwerp
gestort. Het komende halfjaar

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 eind-
resultaat 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 proble-
men gekend bij het gebruik van
het communicatiesysteem
C2000. Zij heeft wel af en toe
hinder ondervonden op het
intern netwerk van het sys-
teem 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 regel-
maat 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, waar-
nemend commandant bij de
TU/e-brandweer. Het enige waar
zijn afdeling hinder van onder-
vindt, 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 brandweer-
wagen soms ondermaats.”
Begin september deed de direc-
teur van de veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond Don Berg-
huis al een oproep tot het maken
van betere afspraken over het

gebruik van C2000. Volgens de
directeur wordt het systeem
verkeerd gehanteerd door hulp-
verleners. Die zouden bij calami-
teiten allemaal communiceren
via hetzelfde gesprekskanaal,
waardoor het lijkt alsof het
systeem overbezet is. In paniek-
situaties 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)/.

TU/e neemt deel aan Europese
master voor duurzame energie
De TU/e start met vier Europe-
se partneruniversiteiten een
internationale master op het
gebied van duurzame energie.
Dit gebeurt in het kader van het
Europese Erasmus Mundus-
programma. 

De partneruniversiteiten waar-
mee 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 facul-
teit 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 septem-
ber 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 zes-
tiende plaats die de TU/e eind
juni behaalde in een wereldwijde
ranking van Elsevier van
leidende instituten op dit vak-
gebied. 

Brede inroductie
De master die komend college-
jaar van start gaat, is erop gericht
om een selecte groep getalen-
teerde 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 intro-
ductie 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 bedrijfs-
leven kan worden uitgevoerd.
Hiervoor staat de student het
netwerk van de vijf participe-
rende universiteiten ter 
beschikking. 

Het aanbieden van workshops en
colleges via internet maakt een
belangrijk deel uit van het onder-
wijsprogramma. (HK)/.

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 Begijnen-
hof treden vrijdag-
avond onder meer een
percussieband op,
een dj met saxofonist
en de feestband Trafassi
(bekend van het nummer
‘Wasmasjien’). Ook is er een bier-
krattendans, een variant op de
stoelendans. “We willen Eind-
hoven  als studentenstad promo-
ten door de mensen te laten zien
dat we leuke evenementen orga-
niseren”, vertelt Tessa Brand van

het ESC. De activiteitencom-
missie enquêteerde begin dit jaar
in de binnenstad om te peilen wat
voor evenement de Eindhove-
naren 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 donderdag-

avond met stoepkrijt
zonnetjes in het centrum.
Klein probleem echter:

“We hadden over het hoofd
gezien dat schoonmaakwagen-
tjes de stad ’s ochtends schoon-
vegen”, zegt Brand lachend.
(JvG)/.
Voor meer informatie en inschrijven voor
de bierkratten-dans: 
http://sunandthecity.hetesc.nl/. 

Een impressie van het drijvende podium dat Quadrivium laat maken.
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Een wasbeurt voor aardgas
Gasvoorraden met min of

meer zuiver aardgas

(methaan) slinken ziender-

ogen. Veel gasvelden zijn 

verontreinigd met kool-

dioxide 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.

Het ziet ernaar uit dat op termijn alle gas-
velden met vrijwel zuiver methaan zijn
leeggepompt en slechts de voorraden
zwaar verontreinigd aardgas overblijven.
Voor multinationale olie- en energiemaat-
schappijen is dit probleem extra actueel,
vertelt Willems (28). “De nationale olie-
maatschappijen 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

om gas te zuiveren dat tot zo’n vijftien
procent aan kooldioxide of waterstof-
sulfide bevat. Met onze methode, waarbij
we een roterende deeltjesscheider gebrui-
ken, kunnen we dat getal opschroeven tot
wel zeventig procent.”
Hoe haal je nu bijvoorbeeld kooldioxide
uit aardgas? Omdat het om enorme hoe-
veelheden gas gaat, vereisen de gebruike-
lijke scheidingstechnieken zonder uit-
zondering 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 uit-
zetten 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.

Centrifugeren is een algemene methode
om deeltjes te scheiden, maar het is vooral
effectief op kleine schaal. In de eenvoudig-
ste 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 vloeistof-
druppeltjes 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 per-
soonlijke vlak manifesteren, initiatief
laten zien, binnen een team kunnen
opereren en beslissingen kunnen onder-
bouwen. 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, onder-
handelen en overtuigen, zijn even belang-
rijk 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 stu-
denten die willen instromen in het pro-
gramma 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 uitge-
nodigd.”
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 groeps-
vorming 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 beoor-
deeld. 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. 

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 leer-
zame 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 pre-
diction 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 nationa-
liteiten 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

Problemen van

meerdere kanten

bekijken
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Water op de maan
DDee  mmiissssiiee  vvaann  ddee  CChhaannddrraayyaaaann--11  iiss  nniieett  tteevveerrggeeeeffss  ggeewweeeesstt::  hhooeewweell  ddee  eeeerrssttee  IInnddiiaassee  
ssaatteelllliieett  iinn  aauugguussttuuss  aall  nnaa  ttiieenn  mmaaaannddeenn  ddee  ggeeeesstt  ggaaff,,  lleeiiddddeenn  mmeettiinnggeenn  vvaann  ddee  rruuiimmttee--
ssoonnddee  vvoorriiggee  wweeeekk  ttoott  ddee  vvaassttsstteelllliinngg  ddaatt  eerr  wwaatteerr  oopp  ddee  mmaaaann  iiss  --  ttoott  vveelleerr  vveerrbbaazziinngg..
OOookk  ddee  bbeettrrookkkkeenn  oonnddeerrzzooeekkeerrss  wwaarreenn  vveerrrraasstt,,  mmaaaarr  mmeeeettggeeggeevveennss  vvaann  ttwweeee  eeeerrddeerree
NNAASSAA--mmiissssiieess  ((ddee  CCaassssiinnii  eenn  DDeeeepp  IImmppaacctt,,  ddiiee  llaannggss  ddee  mmaaaann  kkwwaammeenn  oopp  wweegg  nnaaaarr  
rreessppeeccttiieevveelliijjkk  SSaattuurrnnuuss  eenn  ddee  kkoommeeeett  HHaarrttlleeyy  22))  bblleekkeenn  hhuunn  oonnttddeekkkkiinngg  ttee  bbeevveessttiiggeenn..
DDee  ddrriiee  bbeettrrookkkkeenn  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeeppeenn  ppuubblliicceeeerrddeenn  ddeezzee  rreessuullttaatteenn  vvoorriiggee  wweeeekk  oonnlliinnee
oopp  SScciieenncceeEExxpprreessss..  

DDee  IInnddiiaassee  ssaatteelllliieett  vvoonndd  ggeeeenn  mmeerreenn  ooff  rriivviieerreenn,,  mmaaaarr  wwaatteerr  vveerrssttoopptt  iinn  mmiinneerraalleenn  oopp  
hheett  ooppppeerrvvllaakk  vvaann  ddee  mmaaaann..  HHeett  wwaatteerr  iiss  vveerrmmooeeddeelliijjkk  oonnttssttaaaann  ddoooorrddaatt  wwaatteerrssttooffkkeerrnneenn
uuiitt  ddee  zzoonn  --ddee  zzooggeehheetteenn  zzoonnnneewwiinndd--  eeeenn  rreeaaccttiiee  zziijjnn  aaaannggeeggaaaann  mmeett  iinn  ddee  mmiinneerraalleenn
aaaannwweezziiggee  zzuuuurrssttooffaattoommeenn..  DDiitt  hheeeefftt  ggeelleeiidd  ttoott  eeeenn  ttooppllaaaagg  vvaann  eennkkeellee  mmiilllliimmeetteerrss  oopp  
ddee  mmaaaannbbooddeemm  ddiiee  nnaaaarr  sscchhaattttiinngg  eeeenn  hhaallff  ggeewwiicchhttsspprroocceenntt  aaaann  wwaatteerr  bbeevvaatt..  
AAllss  hheett  mmaaaannwwaatteerr  ggeewwoonnnneenn  kkaann  wwoorrddeenn,,  kkaann  hheett  wweelllliicchhtt  wwoorrddeenn  bbeennuutt  aallss  ddrriinnkkwwaatteerr
ooff  bbeessttaannddddeeeell  vvoooorr  rraakkeettbbrraannddssttooff,,  aall  zzaall  hheett  oomm  nniieett  mmeeeerr  ggaaaann  ddaann  eeeenn  bbeekkeerrttjjee  wwaatteerr
uuiitt  eeeenn  ooppppeerrvvllaakk  tteerr  ggrroooottttee  vvaann  eeeenn  bbaasskkeettbbaallvveelldd,,  aalldduuss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss..  MMaaaarr  eerr  iiss
nnoogg  eeeenn  ppootteennttiiëëllee  wwaatteerrbbrroonn  oopp  ddee  mmaaaann::    aannddeerree  mmiissssiieess  zziijjnn  nnoogg  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  iijjss  
ddaatt  zziicchh  mmooggeelliijjkk  bbeevviinnddtt  iinn  kkrraatteerrss  oopp  ddee  ppoolleenn  vvaann  ddee  mmaaaann..  DDaaaarrttooee  llaaaatt  NNAASSAA  oopp  
99  ookkttoobbeerr  eeeenn  rruuiimmtteevvaaaarrttuuiigg  oopp  ddee  ZZuuiiddppooooll  vvaann  ddee  mmaaaann  bboottsseenn,,  iinn  ddee  hhoooopp  hhiieerrbbiijj
ssppoorreenn  vvaann  iijjss  vvrriijj  ttee  mmaakkeenn..  ((TTJJ))  

AAllss  aallllee  hhuuiizzeenn  iinn  eeeenn  wwiijjkk  zziijjnn  uuiittggeerruusstt  mmeett
sstteerrkkee  rroouutteerrss  ddiiee  oonnddeerrlliinngg  mmeett  eellkkaaaarr  
ccoommmmuunniicceerreenn,,  hhooeevveenn  aalllleeeenn  eennkkeellee  hhuuiizzeenn
mmaaaarr  ttee  zziijjnn  aaaannggeessllootteenn  oopp  hheett  ffyyssiieekkee  
iinntteerrnneett..  DDee  oovveerriiggee  hhuuiizzeenn  mmaakkeenn  ggeebbrruuiikk
vvaann  hheett  nneett  vviiaa  hhuunn  rroouutteerrss..  HHeettzzeellffddee  ggeellddtt
vvoooorr  eeeenn  ggrroooott  kkaannttoooorr  mmeett  vveellee  kkaammeerrss..  
DDaatt  sscchheeeelltt  bbeeddrraaddiinnggsskkoosstteenn,,  mmaaaarr  vveerreeiisstt
eeeenn  ggooeedd  ssyysstteeeemm  oomm  aallllee  ddaattaassttrroommeenn  iinn
ggooeeddee  bbaanneenn  ttee  lleeiiddeenn..  SSttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
WWiisskkuunnddee  TToonn  HHeelllliinnggss  bbeessttuuddeeeerrddee  
vveerrsscchhiilllleennddee  ooppttiieess..  
EEeenn  ‘‘wwiirreelleessss  mmeesshh  nneettwwoorrkk’’  bbeessttaaaatt  uuiitt  
eeeenn  nneettwweerrkk  vvaann  oonnddeerrlliinngg  ccoommmmuunniicceerreennddee
rroouutteerrss..  SSlleecchhttss  eennkkeellee  eerrvvaann  hheebbbbeenn  ddiirreecctt
vveerrbbiinnddiinngg  mmeett  hheett  ffyyssiieekkee  iinntteerrnneett..  DDee  oovveerriiggee
rroouutteerrss  ssttuurreenn  eenn  oonnttvvaannggeenn  hhuunn  ddaattaa  vviiaa  
nnaabbiijjggeelleeggeenn  rroouutteerrss..  
VVeerrggeelliijjkk  hheett  mmeett  eeeenn  ppoossttkkaannttoooorr  mmiiddddeenn  
iinn  eeeenn  ddoorrpp,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  ppoosstt  iinn  zzaakkkkeenn  vviiaa  
aaffzzoonnddeerrlliijjkkee  hhuuiisshhoouuddeennss  ddoooorr  hheett  ddoorrpp
wwoorrddtt  vveerrppllaaaattsstt..  DDaann  iiss  mmeetteeeenn  ooookk  dduuiiddeelliijjkk
wwaatt  eerr  ggeebbeeuurrtt  aallss  iieeddeerreeeenn  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  zziijjnn
lleeggee  eenn  vvoollllee  zzaakkkkeenn  vviiaa  ddee  bbuurreenn  nnaaaarr  hheett
kkaannttoooorr  ssttuuuurrtt..  BBiinnnneenn  ddee  kkoorrttssttee  kkeerreenn
hhooppeenn  ddee  zzaakkkkeenn  zziicchh  hheerr  eenn  ddeerr  oopp..  VVoooorraall
ddiicchhtteerr  bbiijj  hheett  cceennttrruumm  wwoorrddtt  hheett  mmooeeiilliijjkk
ppoosstt  ttee  vveerrssttuurreenn,,  aaaannggeezziieenn  ddee  kkaannss  ggrroooott  
iiss  ddaatt  ddee  bbuurreenn  hhuunn  hhaannddeenn  aall  vvooll  hheebbbbeenn..  
““EErr  mmooeetteenn  pprroottooccoolllleenn  kkoommeenn  oomm  ddee  ttiijjdd--
ssttiippppeenn  aaff  ttee  sstteemmmmeenn  wwaaaarroopp  ddee  rroouutteerrss  hhuunn
ddaattaa  vveerrssttuurreenn””,,  zzeeggtt  HHeelllliinnggss..  ““EEeenn  gguunnssttiigg
ggeelleeggeenn  rroouutteerr  mmaagg  ddee  aannddeerree  rroouutteerrss  nniieett
sstteeeeddss  bbllookkkkeerreenn..””
HHeelllliinnggss  bbeessttuuddeeeerrddee  ddee  tthheeoorreettiisscchhee  ssiittuuaattiiee
ddaatt  eerr  ddrriiee  hhuuiizzeenn  nnaaaasstt  eellkkaaaarr  ssttaaaann  ddiiee
eellkkaaaarr  ddaattaa  vveerrssttuurreenn..  NNaaaasstt  eellkkaaaarr  ggeelleeggeenn
hhuuiizzeenn  mmooggeenn  nnooooiitt  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  iieettss  

vveerrssttuurreenn..  DDaatt  vvoooorrkkoommtt  eecchhtteerr  nniieett  ddaatt  eeeenn
hhuuiiss  vvaann  aallllee  oommrriinnggeennddee  bbuurreenn  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd
bbeerriicchhtteenn  oonnttvvaannggtt..  EEeenn  mmaanniieerr  oomm  ooppssttooppppiinngg
ttee  vvoooorrkkoommeenn,,  iiss  ddee  rroouutteerrss  aaff  eenn  ttooee  nniieettss  
ttee  llaatteenn  vveerrssttuurreenn..  HHeelllliinnggss  oonnddeerrzzoocchhtt  ddee
iinnvvllooeedd  vvaann  zzuullkkee  ppaauuzzeess  oopp  ddee  ddoooorrssttrroooomm
vvaann  ddee  bbeerriicchhtteenn..  HHiijj  kkeeeekk  ooookk  nnaaaarr  eeeenn
ssyysstteeeemm  wwaaaarrbbiijj  eerr  eeeenn  oonnttvvaannggssttbbeerriicchhtt
wwoorrddtt  tteerruuggggeezzoonnddeenn  vvoooorr  eellkk  ddaattaappaakkkkeett  ddaatt
aarrrriivveeeerrtt..  HHeett  oonnttvvaannggssttbbeerriicchhtt  ffuunnccttiioonneeeerrtt
ddaann  aallss  ggrrooeenn  lliicchhtt  vvoooorr  ddee  vvoollggeennddee  zzeennddiinngg..
““VVoollggeennss  oonnss  wwiisskkuunnddiiggee  mmooddeell  zzoorrggtt  ddiitt
ssyysstteeeemm  vvoooorr  ddee  bbeessttee  ddoooorrssttrroooomm””,,  zzeeggtt  ddee
ssttuuddeenntt,,  ““mmaaaarr  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  iiss  hheett  mmooeeiilliijjkk
ttee  rreeaalliisseerreenn,,  oommddaatt  jjee  eeeenn  vvoooorrttdduurreennddee  
tteerruuggkkooppppeelliinngg  nnooddiigg  hheebbtt..  DDaatt  ggaaaatt  iinn  tteeggeenn
ddee  pprriinncciippeess  vvaann  eeeenn  wwiirreelleessss  mmeesshh  nneettwwoorrkk..””
WWaatt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  hheett  bbeessttee  wweerrkktt,,  iiss  eeeenn
ppaauuzzeessyysstteeeemm  wwaaaarrbbiijj  ddee  ppaauuzzeess  wwoorrddeenn  
oonnddeerrbbrrookkeenn  zzooddrraa  eerr  eeeenn  ppaakkkkeettjjee  aarrrriivveeeerrtt
bbiijj  ddee  bbeettrreeffffeennddee  rroouutteerr..  HHeett  wwiisskkuunnddiiggee  mmooddeell
vvaann  HHeelllliinnggss  ggeeeefftt  aalltthhaannss  vveeeellbbeelloovveennddee  
uuiittkkoommsstteenn..  OOff  ddiitt  ooookk  ooppggaaaatt  vvoooorr  ggrroooott--
sscchhaalliiggeerr  nneettwweerrkkeenn,,  iiss  ddee  vvrraaaagg..  
““UUiitt  ssiimmuullaattiieepprrooggrraammmmaa’’ss  bblleeeekk  ddaatt  hheett
ssyysstteeeemm  ooookk  oopp  ggrrootteerree  sscchhaaaall  ggooeedd  wweerrkktt,,
mmaaaarr  wwee  hheebbbbeenn  eerr  ggeeeenn  wwiisskkuunnddiigg  bbeewwiijjss
vvoooorr..  IInn  ddee  pprraakkttiijjkk  kkaann  nnaattuuuurrlliijjkk  ooookk  nnoogg
bblliijjkkeenn  ddaatt  oonnss  wwiisskkuunnddiiggee  mmooddeell  nneett  eeeenn
aannddeerree  uuiittkkoommsstt  ggeeeefftt..  TToocchh  iiss  ddiiee  wwiisskkuunnddee
bbeellaannggrriijjkk  oomm  iinnzziicchhtt  ttee  kkrriijjggeenn  iinn  hhooee  ddee  
vveerrsscchhiilllleennddee  ssyysstteemmeenn  wweerrkkeenn..  ZZoo  kkrriijjggeenn  wwee
eeeenn  ffuunnddaammeenntteeeell  bbeeggrriipp  vvaann  ddee  pprroocceesssseenn
ddiiee  hhiieerr  ssppeelleenn..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

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 deeltjes-
scheider in beeld; een vinding van
prof.dr.ir. Bert Brouwers, promotor 
van Willems en leider van de vakgroep
Procestechnologie. Het is een filter-
element bestaande uit smalle verticale
buisjes met een doorsnede van een 
millimeter, dat in zijn geheel met twee-
tot 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 deeltjes-
scheider 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-

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 kool-

dioxide of water-
stofsulfide per
seconde, die moet
je wel kunnen
afvoeren.” 

De in W-hoog 
gebouwde ‘was-
machine’ 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)/.

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.

Stofdeeltjes en 

vloeistofdruppels 

vliegen uit de

bocht

Foto: Bart van Overbeeke

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

CCuurrssiisstteenn  iinn  hheett  pprrooggrraammmmaa  WWiisskkuunnddee  
vvoooorr  ddee  IInndduussttrriiee  zziijjnn  wweerrkknneemmeerrss  vvaann  ddee
TTeecchhnniisscchhee  UUnniivveerrssiitteeiitt  EEiinnddhhoovveenn  eenn
wwoorrddeenn  aaaannggeesstteelldd  aallss  TTOOIIOO  ((tteecchhnnoollooggiisscchh
oonnttwweerrppeerr iinn  oopplleeiiddiinngg))..  HHeett  pprrooggrraammmmaa
dduuuurrtt  vviieerreennttwwiinnttiigg  mmaaaannddeenn  eenn  iiss  oonntt--
wwoorrppeenn  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  mmeett  eeeenn  mmaasstteerr
ddeeggrreeee  iinn  ddee  wwiisskkuunnddee  ooff  iinn  eeeenn  vveerrwwaanntt
ggeebbiieedd,,  zzooaallss  nnaattuuuurrkkuunnddee,,  eeccoonnoommeettrriiee,,
eelleekkttrrootteecchhnniieekk  ooff  tteecchhnniisscchhee  bbeeddrriijjffsskkuunnddee..
HHeett  pprrooggrraammmmaa  oonnttwwiikkkkeelltt  hheett  pprroobblleeeemm--
oopplloosssseenndd  vveerrmmooggeenn  vvaann  ddee  ccuurrssiisstteenn  eenn
ssttrreeeefftt  eerrnnaaaarr  oomm  zzee,,  ggeelleett oopp  hhuunn  ppeerrssoooonnss--
ggeebboonnddeenn  ccoommppeetteennttiieess,,  ttee  llaatteenn  iinnssttrroommeenn
iinn  iinndduussttrriiëëllee  oommggeevviinnggeenn..
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Koffie halen 

Hij is door zijn begeleider Leon van de
Vorstenbosch gebombardeerd tot ‘sto-
ringscoördinator’ van de afdeling Beheer
en Onderhoud Bouwkunde/Terrein-
techniek, 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, afstudeer-
richting 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 huisaan-
nemer in en controleren later steekproefs-
gewijs 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 bouw-
kundige 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.”

‘Niet de hele dag achter de computer’

NNaaaamm::  AArroonn  vvaann  GGeemmeerrtt
LLeeeeffttiijjdd::  2211  jjaaaarr
OOpplleeiiddiinngg::  BBoouuwwkkuunnddee,,  RROOCC  EEiinnddhhoovveenn
SSttaaggeedduuuurr::  9900  ddaaggeenn
VVeerrggooeeddiinngg::  118800  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd

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 natuur-
kunde beter ontwikkeld dan experimen-
teel onderzoek. De overheid steekt daar
weinig geld in.” Hoewel ze dus theoretische
natuurkunde studeert, wil ze graag onder-
zoek doen met toepassingen “in de echte
wereld”. Geen gereken aan deeltjesver-
snellers 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.

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 kennis-
gemaakt 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 promotieonder-
zoek 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.”

‘Ik denk altijd aan de toekomst’

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?

NNaaaamm::  FFrraanncceessccaa  MMaanncciinnii
LLeeeeffttiijjdd::  2222  jjaaaarr
OOpplleeiiddiinngg::  NNaattuuuurrkkuunnddee,,  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  RRoommee
SSttaaggeedduuuurr::  hhaallff  jjaaaarr
VVeerrggooeeddiinngg::  330000  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd  
((vveerrbblliijjffsskkoosstteenn  vviiaa  EErraassmmuuss--pprrooggrraammmmaa))
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op de campus

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-beveili-
ging 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 onder-
scheiden 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

simuleerde om Jordy de kans te geven
om die situatie te oefenen. Dat is name-
lijk 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.” 

‘Er gebeurt hier veel meer dan ik had verwacht’

NNaaaamm::  JJoorrddyy  ddee  VVrriieess
LLeeeeffttiijjdd::  1188  jjaaaarr
OOpplleeiiddiinngg::  BBeevveeiilliiggeerr,,  RROOCC  EEiinnddhhoovveenn
SSttaaggeedduuuurr::  550000  uuuurr
VVeerrggooeeddiinngg::  116666  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd

Sten Otter volgt de opleiding Commu-
nicatie 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 beroeps-
opleidende 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

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 specia-
lisme. 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 Communicatie-
management, 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. “

‘Niet zomaar met een klusje in een hoekje gezet’

NNaaaamm::  SStteenn  OOtttteerr
LLeeeeffttiijjdd::  2211  jjaaaarr
OOpplleeiiddiinngg::  CCoommmmuunniiccaattiiee,,  FFoonnttyyss  HHooggeesscchhoolleenn
SSttaaggeedduuuurr::  1199  wweekkeenn
VVeerrggooeeddiinngg::  225500  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd
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TU/e-brede ict-cursussen
Inschrijven
De komende maanden is er voor studenten
en medewerkers van de TU/e de mogelijk-
heid 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

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 proef-
schrift luidt ‘Configuring Heterogeneous
Wireless Sensor Networks under Quality-
of-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 commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Propagating discontin-
uities 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 turbo-
machines’. De Kleine promoveert 
aan de faculteit Werktuigbouwkunde. 
De promotor is prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers.

M. Campanella MSc verdedigt op woens-
dag 7 oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘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 commis-
sie. 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.

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 stu-
dents’ 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

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 perfor-
mance 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).

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

Innotiv een cv-workshop met sollicitatie-
procedure. 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.

PhD ‘Oxy-Fuel Combustion of Torrified
Biomass’ (V35.414), Combustion
Technology, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, 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 dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 
promovendus (2042 t/m 2612 euro).

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

Algemeen

Mensen

Diversen

Vacatures

(advertentie)
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WWhheenn  ttaakkeenn??
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.

WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??
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

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

WWhhyy  tthhiiss  ppiiccttuurree??  
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 Kazemi (22) from Iran, a third-
year student of Industrial Design 

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

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.

Lady professors
earn less
The glass ceiling in science has
not been broken yet. There are
still few lady professors and
they earn less than their male
colleagues.

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 pro-
fessors. 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 profes-
sion.
This Monitor 2009 is the third in
a row. The reporters also write
about the male-female ratio in
university medical centers, Exe-
cutive 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 Beau-
voir, the association of Dutch uni-
versities VSNU, the National
Network of Lady Professors and
the Social Fund for the Know-
ledge Sector (SoFoKles). (HOP)/.

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

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). 

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 specta-
tors dive into the tiny swimming
pool at the end of the construc-
tion. 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 trepida-
tion. 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)/.
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Bare bottoms in ‘agua de Eindhoven’
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Zwoele blikken en liefdevolle klanken op Tunafestival

AAuurroorraa
AAllss  ddee  ddaaggeerraaaadd  hhaaaarr  mmaanntteell  uuiittsspprreeiiddtt
eenn  hheett  ffiirrmmaammeenntt  mmeett  bbllaauuww  bbeeddeekktt  
wwoorrddtt  bbeessttaaaatt  eerr  ggeeeenn  mmoorrggeennsstteerr  
ddiiee  zzoo  sscchhiitttteerrtt  aallss  ddiiee  ooggeenn  vvaann  jjoouu..
MMooooiiee  ddaaggeerraaaadd,,  mmoocchhtt  jjee  ssllaappeenn  iinn  
ddee  aarrmmeenn  ddeerr  iilllluussiiee,,  wwoorrdd  ddaann  wwaakkkkeerr
aallss  jjee  ssllaaaapptt,,  ddoonnkkeerr  mmeeiissjjee,,  oomm  mmiijjnn
lliieeffddeesslliieedd  aaaann  ttee  hhoorreenn,,  wwoorrdd  ddaann
wwaakkkkeerr  aallss  jjee  ssllaaaapptt,,  ddoonnkkeerr  mmeeiissjjee,,  
oomm  mmiijjnn  lliieedd  aaaann  ttee  hhoorreenn..  MMooooii  mmeeiissjjee
kkoomm  oopp  hheett  bbaallkkoonn,,  wwaanntt  iikk  ssttaa  oopp  jjee  ttee
wwaacchhtteenn  oomm  jjee  eeeenn  sseerreennaaddee  ttee  ggeevveenn,,
hheelleemmaaaall  aalllleeeenn  vvoooorr  jjoouu

CCiieelliittoo  LLiinnddoo
AAyy,,  aayy,,  aayy,,  aayy,,  

zziinngg  eenn  hhuuiill  nniieett,,  
wwaanntt  ddoooorr  ttee  zziinnggeenn,,  

hheeeerrlliijjkk  hheemmeellttjjee,,  
wwoorrddeenn  ddee  hhaarrtteenn  vveerrbblliijjdd..

VVaann  jjoouuww  ddeeuurr  ttoott  ddee  mmiijjnnee,,
hheeeerrlliijjkk  hheemmeellttjjee,,  

iiss  sslleecchhttss  eeeenn  ppaass..  
NNuu  wwee  aalllleeeenn  zziijjnn,,  

hheeeerrlliijjkk  hheemmeellttjjee,,  
ggeeeeff  mmee  eeeenn  kkuuss

EEll  PPaarraannddeerroo
IIkk  hhoouu  zzoovveeeell  vvaann  ddee  wwiijjnn  eenn  
ddee  llooll..  EEnn  iikk  ddooee  aalllleess  oomm  ttee  

kkiijjkkeenn  hhooee  iikk  ddeezzee  oonnttrroouuwwee
vvrroouuww  vveerrlliieeffdd  kkaann  mmaakkeenn..  

HHeett  iiss  mmooooii  ttee  hhoouuddeenn  
vvaann  éééénn  vvrroouuww..  MMaaaarr  nnoogg  bbeetteerr

((vveeeell  bbeetteerr)),,  vvaann  ttwweeee  ooff  ddrriiee  
((vvaann  ttwweeee  ooff  mmeeeerr))

HHiimmnnoo  ddee
IInnggeenniieerrooss

EEnn  eeeenn  ttuunnoo  mmeett  eeeenn  vvrroolliijjkkee  
ggeeuurr,,  ddiiee  vveerrhheeuuggtt  jjee  hhaarrtt,,  mmeeiidd..
HHoouu  oopp  hheemm  ttee  bbeemmiinnnneenn  oommddaatt

jjee  ggeekk  kkuunntt  wwoorrddeenn  vvaann  lliieeffddee..  
EEnn  jjee  zzoouu  kkuunnnneenn  ggaaaann  hhoouuddeenn

vvaann  eeeenn  lleevveenn  vvooll  pplleezziieerr,,
vvooll  ggrraappppeenn  eenn  ggrroolllleenn

LLaa  TTuunnaa
CCoommppoosstteellaannaa

EEnn  ggiinnddss  iinn  ddee  tteemmppeell  
vvaann  ddee  hheeiilliiggee  aappoosstteell,,

wweeeenntt  eeeenn  mmeeiissjjee  oomm  hhaaaarr  
bbeesscchheerrmmeerr,,  oommddaatt  ddee  ccaappaa  
vvaann  ddee  ttuunnoo  ddiiee  zziijj  aaaannbbiiddtt,,

nniieett  hheett  lliinntt  ddrraaaaggtt  ddaatt  zziijj  
vvoooorr  hheemm  bboorrdduuuurrddee

WWaannnneeeerr  ddee  ttuunnaa  jjee  eeeenn  
sseerreennaaddee  ggeeeefftt,,  wwoorrdd  ddaann  nniieett

vveerrlliieeffdd,,  CCoommppoosstteellaannaa
WWaanntt  eellkkee  lliinnttjjee  ddaatt  mmiijjnn  
ccaappaa  ssiieerrtt,,  iiss  eeeenn  ssttuukkjjee

vvaann  mmiijjnn  hhaarrtt

GGrraannaaddaa
IIkk  hheebb  nniieettss  oomm  jjee  ttee  ggeevveenn  ddaann  eeeenn
bbooss  rroozzeenn,,  zzaacchhtt  ggeeuurreennddee  rroozzeenn,,  
ddiiee  ddee  ddoonnkkeerree  mmaaaaggdd  oommrriinnggddeenn
GGrraannaaddaa,,  jjoouuww  llaanndd  bbaarrsstt  vvaann  
ddee  mmooooiiee  vvrroouuwweenn,,  vvaann  bbllooeedd  
eenn  vvaann  zzoonn

MMaannoolloo
WWaannnneeeerr  ddee  ttuunnaa,,  ttuunnaa,,  vvooll  pprreett
ddoooorr  ddee  ssttrraatteenn  vvaann  ddee  ssttaadd  ttrreekktt,,
vveerrwwaacchhtt  nniieemmaanndd  ddaatt  oonnddeerr  ddee
ccaappaa’’ss  eeeenn  sseerriieeuuzzee  ssttuuddeenntt  
vveerrbboorrggeenn  ggaaaatt

AAqquui´i´  eesstta´a´  llaa  ttuunnaa
HHiieerr  iiss  ddee  ttuunnaa  ddiiee  mmeett  hhaaaarr  pplleezziieerr  
eenn  eeeenn  lliieeddjjee  ddoooorr  ddee  ssttrraatteenn  lloooopptt
EEnn  mmeett  hhaaaarr  ggiittaarreenn  eenn  mmeett  hhaaaarr
pplleezziieerr  ddee  mmeennsseenn  bblliijj  mmaaaakktt
HHeett  zziijjnn  ddee  ssttuuddeenntteenn,,  jjoonnggeennss  ddiiee
vvaann  eeeenn  ggeeiinnttjjee  hhoouuddeenn,,  ddiiee  mmooooii
kkuunnnneenn  pprraatteenn  eenn  eeeenn  ggrroooott  hhaarrtt
hheebbbbeenn..  EEnn  hheett  zziijjnn  ttrroouubbaaddoouurrss,,  
ddiiee  eeeenn  bbeeeettjjee  lliieeffddee  bbrreennggeenn

iinn  hhuunn  ttoonneenn  eenn  wwoooorrddeenn,,  aaaann  mmeeiissjjeess..  
DDee  ttuunnaa  zziinnggtt  eeeenn  lliieedd..  OOlléé!!
HHeett  lliieedd  vvaann  ddee  ssttrraaaattmmuuzziikkaanntt
DDee  ttuunnaa  zziinnggtt  eeeenn  lliieedd,,  ooppddaatt  
jjee  nnaaaarr  bbuuiitteenn  kkoommtt  mmeeiissjjee,,  
oomm  nnaaaarr  jjee  ttrroouubbaaddoouurr  ttee  kkiijjkkeenn

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



Cultuur /13
Cursor 1 oktober 2009

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 nood-
lottige expeditie heeft hij niet
hoeven mee te krijgen welke 
dictatuur zijn ‘kameraad’ Fidel
Castro uiteindelijk wist te vestigen
op Cuba. De foto van de ver-
moorde Che als een zojuist 
van het kruis gehaalde Christus,
omringd door een kliek Bolivi-
aanse militairen, staat ook bij
velen in het geheugen gegrift. 
Boeiend is dat regisseur Soder-
bergh 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

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

waard maakt. Verwacht echter
geen breed opgezette actiescènes
of een gedramatiseerd helden-
epos. 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)/.
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’.

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 tentoonstel-
lingen ruim aandacht aan zijn
oeuvre. 

Ingenieurs zijn een bevolkings-
groep die wel open zullen staan
voor het gedachtegoed van de
constructivisten: het samen-
bundelen 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 tech-
nologische arbeidersheilstaat,
waarbinnen iedereen gelijk is.
Voor individualisme of persoon-
lijke voorkeuren was echter geen
plaats. Lissitzky, die architectuur
gestudeerd had, was een zeer 
fanatiek aanhanger van de stro-
ming 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 ‘Gesamt-
kunstwerk’ 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 druk-
proeven, maar ook het uiteinde-
lijke resultaat, de Figurinen-
mapppe; 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)/.

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, donder-
dag 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 singer-
songwriter 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)/.

Creativiteit en innovatie
in actie op foto-expo

IInn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  hheett  EEuurrooppeeeess
JJaaaarr  vvoooorr  CCrreeaattiivviitteeiitt  eenn
IInnnnoovvaattiiee  ggaaaatt  mmoorrggeenn,,  vvrriijjddaagg  
22  ookkttoobbeerr,,  oopp  ddee  HHiigghh  TTeecchh
CCaammppuuss  EEiinnddhhoovveenn  ((HHTTCCEE))  ddee  
ffoottootteennttoooonnsstteelllliinngg  ‘‘SSlliimmmmeerrddss;;
ccrreeaattiivviitteeiitt  eenn  iinnnnoovvaattiiee  iinn  aaccttiiee’’
vvaann  ssttaarrtt..  DDee  tteennttoooonnsstteelllliinngg
ttoooonntt  ccrreeaattiieevvee  eenn  iinnnnoovvaattiieevvee
pprroojjeecctteenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd,,  zzooaallss  ddee
cclleeaann  rroooommss  MMiiPPllaazzaa  oopp  ddee  HHTTCCEE,,
bbeeeellddeenn  vvaann  hheett    tteecchhnnoollooggiiee--  eenn
kkuunnsstteennffeessttiivvaall  SSTTRRPP  eenn  eeeenn
ppoorrttrreett  vvaann  TTUU//ee--aalluummnnuuss  JJoohhnn
KKöörrmmeelliinngg  mmeett  zziijjnn  oonnttwweerrpp  
vvoooorr  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  ppaavviilljjooeenn
‘‘HHaappppyy  SSttrreeeett’’  vvoooorr  ddee  wweerreelldd--
tteennttoooonnsstteelllliinngg  vvoollggeenndd  jjaaaarr  iinn

SShhaanngghhaaii..  FFoottooggrraaaaff  MMaaaarrtteenn
vvaann  HHaaaaffff  bbrreennggtt  vvoooorr  ddee  
eexxppoossiittiiee  ddee  vviijjff  tthheemmaa’’ss  vvaann  
hheett  EEuurrooppeeeess  JJaaaarr  iinn  bbeeeelldd::  
oonnddeerrnneemmeerrsscchhaapp,,  ccuullttuuuurree--
dduuccaattiiee,,  ccrreeaattiieevvee  iinndduussttrriiee,,  
ddiiggiittaalliisseerriinngg  vvaann  eerrffggooeedd  eenn  
iinnnnoovvaattiieevvee  oorrggaanniissaattiieess..  

DDee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  iiss  ttee  zziieenn  vvaann  
22  ttoott  3300  ookkttoobbeerr..  DDee  pprroojjeecctteenn
zziijjnn  ooookk  oonnlliinnee  ttee  bbeewwoonnddeerreenn  
oopp  ddee  wweebbssiittee  vvaann  hheett  EEuurrooppeeeess
JJaaaarr::  wwwwww..eeuurrooppeeeessjjaaaarr22000099..nnll..  
OOpp  ddeezzee  ssiittee  iiss  ooookk  iinnffoorrmmaattiiee  ttee
vviinnddeenn  oovveerr  aannddeerree  aaccttiivviitteeiitteenn
ddiiee  iinn  NNeeddeerrllaanndd  iinn  hheett  kkaaddeerr  vvaann
hheett  JJaaaarr  vvaann  ssttaarrtt  ggaaaann..  ((HHKK))

De opkomst en val van een revolutionaire icoon

Minifestival ViRi 
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En hoe is het in Bangkok ?

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 werk-
methoden van de United
Nations. Daarna ging ik

aan de slag met het analy-
seren van de huidige situ-
atie 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 over-
vloedige aantal tempels in

Bangkok bezocht en
hebben wij ons tegoed
gedaan aan de over-
heerlijke 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

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.

Een clubsandwich van
7,20 meter is vrijdag ver-
orberd door ruim vijftig
hongerige Thor-leden. 
In vier dozen is de zoge-
noemde 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.

“Het Thor-bestuur van
2007-2008 heeft vijf
minuten voor het over-
dragen van de bestuurs-
hamer 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.”

Om mee te eten, konden
Thor-leden inschrijven
hoeveel centimeter brood
zij wilden kopen, voor
twee euro per vijf centi-
meter.  In anderhalve week
waren de 720 centimeters
op papier uitverkocht.
Rick Schreurs, derdejaars
student Electrical Enginee-
ring, bestelde twintig centi-
meter. “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 ertussen-
uit. 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 college-
jaar de Cursor tenminste
eenmaal op ludieke wijze
te helpen bij de ver-
spreiding van de Cursor.”
Waarvoor alvast hartelijk
dank namens de redactie.
(NS)/.

Foto: Bart van Overbeeke

LLeeddeenn  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  vvaann
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  ttrroommmmeellddeenn  eerr  mmaaaannddaagg
2288  sseepptteemmbbeerr  lluussttiigg  oopp  llooss..  TTwwaaaallff  nnaattuuuurrkkuunnddiiggeenn
kkrreeggeenn  iinn  ffaaccuulltteeiittsskkrrooeegg  ddee  SSaalloonn  eeeenn  wwoorrkksshhoopp
ppeerrccuussssiiee..  DDaaaarraaaann  vvoooorraaff  ggiinngg  eeeenn  lleezziinngg  vvaann
iirr..  CCoonnssttaanntt  HHaakk  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  oovveerr
aakkooeessttiieekk..  
WWaaaarroomm  ddeezzee  aaccttiivviitteeiitt??  ““HHeett  iiss  wweeeerr  eeeennss  wwaatt
aannddeerrss  ddaann  nnaattuuuurrkkuunnddee  ssttuuddeerreenn””,,  lluuiiddtt  ddee  eeeenn--
vvoouuddiiggee  vveerrkkllaarriinngg  vvaann  MMaarrkk  vvaann  ddeerr  HHeeiijjddeenn  vvaann
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  VVaann  ddeerr  WWaaaallss..  ““WWee  hheebbbbeenn  
ggeerreeggeelldd  aaccttiivviitteeiitteenn  tteerr  vveerrbbrreeddiinngg  vvaann  ddee  ssttuuddiiee..
DDaaaarr  iiss  ddiitt  eerr  éééénn  vvaann..””  HHeett  ttrroommmmeelleenn  ggiinngg  ddee  éééénn
wwaatt  bbeetteerr  aaff  ddaann  ddee  aannddeerr..  ““EEnnkkeelleenn  hhaaddddeenn  ddrruumm--
eerrvvaarriinngg””,,  vveerrtteelltt  VVaann  ddeerr  HHeeiijjddeenn..  ““DDiiee  vvooeellddeenn
zziicchh  aalllliicchhtt  wwaatt  mmeeeerr  aaaannggeettrrookkkkeenn  ttoott  ddeezzee
wwoorrkksshhoopp..””  DDaatt  hheett  nniieeuuwwbbaakkkkeenn  vveerreenniiggiinnggss--
bbeessttuuuurr,,  ddaatt  ddeezzee  wweeeekk  iiss  ggeeïïnnssttaalllleeeerrdd,,  ddee  nnaaaamm
‘‘AAkkooeessttiieekk,,  KKlliinnkktt  GGooeedd!!’’    ddrraaaaggtt,,  iiss  vvoollggeennss  
VVaann  ddeerr  HHeeiijjddeenn  oovveerriiggeennss  ppuuuurr  ttooeevvaall..  

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

De studenten moeten op
zoek naar vervangende
woonruimte. Vinden ze die
niet, dan regelt woning-
corporatie Trudo onderdak.
Maar het lijkt er niet op dat
de studenten elders weer
samen terechtkunnen. Vol-
gens 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 huis-
genoten zijn bijvoorbeeld

net bezig met het verbou-
wen van hun gemeenschap-
pelijke 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 infor-
matiebijeenkomst van
Trudo. Ze hebben het
besluit gewoon zo lang 
mogelijk stil gehouden.
Maar als ze geen goed 
alternatief bieden, ver-
trekken wij hier niet.” De
bewoners zijn zich aan het
organiseren en hebben al
een eigen weblog opgezet
onder de naam ‘Verslaafd
aan de Boschdijk!’ (bosch-
dijk.wordpress.com). 
Ze zijn niet tegen het 
opvangen van de ver-
slaafden, benadrukt Van
Wijk. “Maar onze wo-
ningen zijn speciaal in-
gericht voor studenten en
voldoen aan alle eisen. Het
zou heel jammer zijn als ze
zouden verdwijnen, ook
voor toekomstige gene-
raties studenten.” (TJ)/.

trommelen in de Salon

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Braziliaans trommelen in de Salon

Broodje met meer

Audities orkest
De audities voor het Neder-
landse Studenten Orkest
(NSO) zijn in oktober. Het
NSO wordt jaarlijks samen-
gesteld 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-studen-
ten kwamen de afgelopen
jaren al door de selectie. 
Zie www.nso.nl.
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WWiilllleemm  vviinnddtt  hheett  wweell  eeeenn  lleeuukkee
kkaammeerr,,  hhiijj  ddeennkktt  ddaann  ooookk
mmeetteeeenn  ddaatt  hhiieerr  eeeenn  mmaann
wwoooonntt..  MMaarrkk  mmeerrkktt  oopp  ddaatt  
eerr  nniieett  zzoovveeeell  rroottzzooooii  oopp  ddee
ggrroonndd  lliiggtt,,  ooff  ddiiee  mmooeett  aaaann  
ddee  kkaanntt  ggeesscchhoopptt  zziijjnn..
DDaaaarreenntteeggeenn  lliiggtt  hheett  bbuurreeaauu
wweell  hheelleemmaaaall  vvooll..  DDee  SSSSRREE--
ppoosstteerr  vvaalltt  ggeelliijjkk  oopp  eenn  ooookk
ddee  fflleessjjeess  FFllüüggeell  ttrreekkkkeenn  ddee
aaaannddaacchhtt..  DDeezzee  ppeerrssoooonn
hhoouuddtt  wweell  vvaann  eeeenn  ffeeeessttjjee,,
ddeennkkeenn  zzee..  

DDee  llaappttooppttaass  bbrreennggtt  eeeenn  hheellee
ddiissccuussssiiee  oopp  ggaanngg..  EErr  lliijjkkeenn
wwaatt  ggrriijjssttiinntteenn  iinn  ddee  ttaass  ttee
zziitttteenn,,  dduuss  ddaatt  mmooeett  zzoo’’nn
nniieeuuwwee  ttaass  zziijjnn  vvaann  ddee
llaaaattssttee  jjaarreenn::  ddeezzee  ssttuuddeenntt  

iiss  eeeerrssttee--  ooff  ttwweeeeddeejjaaaarrss..
MMaarrkk  ddeennkktt  nnuu  eecchhtteerr  ddaatt  hheett
ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  mmeeiissjjee  iiss..
WWiilllleemm  bbeeggiinntt  zziicchh  aaff  ttee
vvrraaggeenn  wwaaaarroomm  eeeenn  mmeeiissjjee
eeeenn  ppoosstteerr  vvaann  GGrraann  CCaannaarriiaa
zzoouu  hheebbbbeenn..  HHiijj  ddeennkktt  ttoocchh
ddaatt  hhiieerr  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee
ssttuuddeenntt  wwoooonntt,,  vvaannwweeggee  ddee
ppoosstteerr  eenn  eeeenn  rroonnddsslliinnggeerreenndd
ppeettjjee..  DDee  wwiittttee  jjaass  bbrreennggtt  hheemm
eecchhtteerr  wweeeerr  aaaann  hheett  ttwwiijjffeelleenn..
MMaarrkk  vveerrtteelltt  ddaatt  hhiijj  zzeellff  ooookk
eeeenn  wwiittttee  jjaass  hheeeefftt,,  dduuss  ddaatt
kkaann  bbeesstt..  WWiilllleemm  ggookktt  ddaatt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  BBoouuwwkkuunnddee
ddooeett::  jjee  hheebbtt  ddaann  ddee  mmeeeessttee
kkaannss  ddaatt  jjee  ggooeedd  ggookktt,,  wwaanntt
BBoouuwwkkuunnddee  hheeeefftt  ddee  mmeeeessttee
ssttuuddeenntteenn..  
AAllss  hhoobbbbyy  hheeeefftt  ddeezzee  ssttuuddeenntt

ssppuulllleettjjeess  vveerrzzaammeelleenn,,  ddeennkktt
MMaarrkk..  EEnn  hhiijj  kkoooopptt  zziijjnn  bboooodd--
sscchhaappppeenn  bbiijj  ddee  AAHH,,  zzoo  aaaann
ddee  ssmmuurrffeennccoolllleeccttiiee  ttee  zziieenn..
WWiilllleemm  vvooeeggtt  hhiieerr  aaaann  ttooee  ddaatt
ddee  pplluuiizziiggee  eeeekkhhoooorrnn  ooookk
eeeenn  ggooeedd  vvoooorrbbeeeelldd  vvaann  ddiiee
hhoobbbbyy  iiss..  HHeett  iiss  oovveerrdduuiiddeelliijjkk
vvoooorr  ddee  jjoonnggeennss  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  bbiijj  SSSSRREE  zziitt,,  jjee  zzuulltt
hheemm  ddaann  ooookk  wwaakkkkeerr  kkuunnnneenn
mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn  ffeeeessttjjee  oopp
GGrraann  CCaannaarriiaa  mmeett  nniieett  ttee
vveerrggeetteenn  FFllüüggeell..  DDeezzee  ssttuuddeenntt
hheeeefftt  eeeenn  bbrreeeedd  bbeedd  eenn
vvaannwweeggee  ddee  ssttuuddeenntteennvveerreennii--
ggiinngg  zzuulllleenn  eerr  ooookk  zzaatt  mmeeiiddeenn
oovveerr  ddee  vvllooeerr  kkoommeenn..  AAllss  bbiijj--
bbaaaannttjjee  wweerrkktt  ddeezzee  ssttuuddeenntt
mmiisssscchhiieenn  wweell  bbiijj  ddee  AAHH,,
wwaanntt  zzoovveeeell  ssmmuurrffeenn  kkuunn  jjee

nnooooiitt  vveerrzzaammeelleenn  aallss  jjee  ddaaaarr
nnoorrmmaaaall  bbooooddsscchhaappppeenn  ddooeett..
EErr  hhaannggtt  bboovveennddiieenn  eeeenn  ggrroottee
ttvv,,  dduuss  ddaatt  zzeeggtt  wweell  iieettss  oovveerr
zziijjnn  bbiijjbbaaaannttjjee,,  zzeeggtt  MMaarrkk..
WWiilllleemm  bbeewweeeerrtt  eecchhtteerr  ddaatt
zzoo’’nn  ggrroottee  ttvv  hheelleemmaaaall  nniieett
zzoo  bbiijjzzoonnddeerr  mmeeeerr  iiss,,  ooff  ddeezzee
ssttuuddeenntt  mmooeett  ddee  ttvv  eerrggeennss
ggeejjaatt  hheebbbbeenn..  HHeett  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  vvaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt  iiss  
eeeenn  fflleessjjee  FFllüüggeell..  AAllss  ttiipp  wwiill
MMaarrkk  nnoogg  aaaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt
mmeeeeggeevveenn  ddaatt  hhiijj  zziijjnn  bbuurreeaauu
wweell  eeeennss  mmaagg  oopprruuiimmeenn..
““MMaaaarr  ddaatt  ddooeenn  wwee  zzeellff  ooookk
nniieett,,  hhoooorr””,,  ggrraapptt  MMaarrkk..

JJeeaanniinnee  BBuucckkeennss  iiss  ttwwiinnttiigg
jjaaaarr  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk
uuiitt  HHooeevveenn,,  eeeenn  ddoorrppjjee  iinn
ddee  bbuuuurrtt  vvaann  BBrreeddaa..  ZZee  iiss
ddeerrddeejjaaaarrss  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  oopp  hheett
mmoommeenntt  bbeezziigg  mmeett  ddee  mmiinnoorr
EEdduuccaattiiee  &&  CCoommmmuunniiccaattiiee..
ZZee  iiss  lliidd  vvaann  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinngg  SSSSRREE  eenn  hheett
ddiissppuuuutt  LLaatteenntt  TTaalleenntt..  
HHaaaarr  ffaavvoorriieettee  ssppoorrtt  iiss
vvooeettbbaalllleenn  eenn  ddaatt  ddooeett  zzee
ddaann  ooookk  eellkkee  zzoonnddaagg  mmeett
vveeeell  pplleezziieerr..  AAllss  bbiijjbbaaaannttjjee
wweerrkktt  zzee  bbiijj  ddee  ccaatteerriinngg  
vvaann  PPSSVV  eenn  FFCC  EEiinnddhhoovveenn..
OOookk  nneeeemmtt  zzee  vviiddeeooccoolllleeggeess
oopp  aaaann  ddee  TTUU//ee..  HHaaaarr  mmuusstt--
hhaavvee--iitteemm  iiss  hhaaaarr  tteelleeffoooonn..
VVeerrddeerr  mmooeett  zzee  aallttiijjdd  ccoollaa
iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn..

Het sleutelgat

DDee  ggllooeeiillaammpp  iiss  nniieett  mmeeeerr..
NNaa  mmeeeerr  ddaann  hhoonnddeerrdd  jjaaaarr
ttrroouuwwee  ddiieennsstt  iiss  hheett  oouuddee
vveerrttrroouuwwddee  ppeeeerrttjjee  hheett
ssllaacchhttooffffeerr  ggeewwoorrddeenn  vvaann
oonnzzee  zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  eennkkeellee
pprroommiilllleettjjeess  eenneerrggiiee--
bbeessppaarriinngg..  EEeenn  iinnggrriijjppeennddee
mmaaaattrreeggeell  mmeett  mmaaaarr  nnaauuwwee--
lliijjkkss  nnuutt,,  bbeeddooeelldd  oomm  hheett
eelleeccttoorraaaatt  ttee  oovveerrttuuiiggeenn
vvaann  ddee  ggooeeddee  bbeeddooeelliinnggeenn
vvaann  ddee  ppoolliittiieekk..  VVoooorrllooppiigg
bblliijjfftt  hheett  ooookk  bbiijj  ddeezzee  dduurree
ddrruuppppeellttjjeess  oopp  eeeenn  hheellee
ggrroottee  ggllooeeiieennddee  ppllaaaatt;;  
hheett  iiss  ssyymmbboooollppoolliittiieekk  bbiijj
ggeebbrreekk  aaaann  dduurrff  oomm  eecchhttee
oopplloossssiinnggeenn  aaaann  ttee  ddrraaggeenn
eenn  mmooggeelliijjkk  iimmppooppuullaaiirree
bbeesslliissssiinnggeenn  ttee  nneemmeenn..

MMiilliieeuupprroobblleemmaattiieekk  iiss  eeeenn
ssppeeeellbbaall  vvaann  ppoolliittiieekk  eenn
ccoommmmeerrcciiee  ggeewwoorrddeenn,,  hheett
oonnddeerrwweerrpp  iiss  ggeeggiijjzzeelldd  oomm
sstteemmmmeenn  ttee  kkrriijjggeenn  eenn  ggeelldd
ttee  vveerrddiieenneenn..  WWee  wwoorrddeenn
hhooppeellooooss  iinn  ddee  lluurreenn  ggeelleeggdd,,
vvoooorrggeellooggeenn  eenn  ggeebbrruuiikktt,,
wwaanntt  zzoo  ggrrooeenn  iiss  ggrrooeennee
ssttrroooomm  nniieett  eenn  eeeenn  aauuttoo  iiss
ppeerr  ddeeffiinniittiiee  nniieett  kklliimmaaaatt--
vvrriieennddeelliijjkk..  HHeett  sscchhookkkkeennddee
iiss  ddaatt  wwee  hheett  ggeewwoooonn  llaatteenn
ggeebbeeuurreenn  oomm  oonnss  ggeewweetteenn
ttee  ssuusssseenn  ooff  oonnss  eeeenn  ggrrooeenn
iimmaaggoo  aaaann  ttee  mmeetteenn..
GGrrooeennee  ssttrroooomm  hheebbbbeenn  
oomm  vveerrvvoollggeennss  ttee  rreecchhtt--
vvaaaarrddiiggeenn  ddaatt  jjee  eeeenn  5522””
ppllaassmmaa  hheebbtt..  EEeenn  HHRR--kkeetteell
nneemmeenn  oomm  vveerrvvoollggeennss  jjee
aaaarrddbbeeiieenn  vvaannuuiitt  SSppaannjjee  
ttee  llaatteenn  iinnvvlliieeggeenn..  EEeenn
ssppaaaarrllaammpp  nneemmeenn  oomm  
vveerrvvoollggeennss  jjee  ttvv  eenn  rroouutteerr
oopp  ssttaanndd--bbyy  ttee  llaatteenn  ssttaaaann..
DDee  hhyyppooccrriissiiee  vvaann  zzooggee--
nnaaaammdd  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkk
ggeeëënnggaaggeeeerrdd  NNeeddeerrllaanndd..

WWiijj  aallss  aaccaaddeemmiisscchhee  wweerreelldd
zzoouuddeenn  bbeetteerr  mmooeetteenn  wweetteenn..
WWee  mmooeetteenn  oonnss  vveerrzzeetttteenn
tteeggeenn  ffuuttiieellee  oovveerrhheeiiddss--
mmaaaattrreeggeelleenn  eenn  oonnss  ddiiss--
ttaannttiiëërreenn  vvaann  zzooggeennaaaammddee
dduuuurrzzaammee  pprroodduucctteenn  eenn
bbeellaacchheelliijjkkhheeddeenn  aallss
‘‘DDuuuurrzzaammee  DDiinnssddaagg’’..
LLaatteenn  wwiijj  ddee  vveerrssttaannddiiggssttee
zziijjnn  eenn  wwééll  aaaann  eecchhttee  oopp--
lloossssiinnggeenn  ggaaaann  wweerrkkeenn!!  IIkk
sstteell  ddaaaarroomm  eeeenn  eevveennrreeddiigg
nnuutttteelloozzee  tteeggeennaaccttiiee  vvoooorr::
VVeerrssppiilllleennddee  VVrriijjddaagg..  SSttaa
kkoommeennddee  vvrriijjddaagg  eeeennss  wwaatt
llaannggeerr  oonnddeerr  ddee  ddoouucchhee,,
ggeenniieett  nnoogg  eeeennss  eevveenn  eexxttrraa
vvaann  jjee  ggllooeeiillaammppeenn  eenn  nneeeemm
mmeett  ddee  aauuttoo  ddee  ttooeerriissttiisscchhee
rroouuttee  nnaaaarr  jjee  wweerrkk..  DDaann
ggaaaann  wwee  ddaaaarrnnaa  hhiieerr  aaaann
ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  aaaann  eecchhttee
oopplloossssiinnggeenn  wweerrkkeenn!!

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  iiss
ssttuuddeenntt  EElleeccttrriiccaall
EEnnggiinneeeerriinnggTTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr

eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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

De Race of the Classics
kan -als het een beetje
meezit met de inschrij-
vingen- in 2010 wederom
op Eindhovense deel-
nemers rekenen. De stu-
dentenzeilrace wordt
van 5 tot en met 11 april
gehouden en voert via
Rotterdam naar België,
Engeland en IJmuiden. 

Een delegatie van voor-
namelijk studenten Tech-
nische Bedrijfskunde deed
begin dit jaar voor het eerst
mee. “Het was een ont-
zettend mooie week”,
vertelt Nienke van Dijk ,
voorzitster van de Eind-
hovense organisatiecom-

missie enthousiast. Reden
genoeg voor Industria, de
studievereniging van Tech-
nische Bedrijfskunde, om de
deelname te prolongeren.
Het idee is om een team
van zo’n tweeëndertig stu-
denten samen te stellen.
Het grootste deel daarvan
zal uit studenten Tech-
nische Bedrijfskunde
bestaan, maar de com-
missie 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 gemak-
kelijk 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 Eind-
hovenaren hopen, net als
dit jaar, de Race Achieve-
ment Award in de wacht te
slepen; de prijs voor het
best georganiseerde team. 

Voor wie meer wil weten:
vandaag (donderdag 1 okto-
ber) 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)/.

Studenten mogen zich weer
bewijzen in Race of the Classics

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

Landelijk gezien zijn er
veel nieuwe studenten
lid geworden van een
studentenvereniging.
Het aantal eerstejaars-
leden 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 Studen-
ten Corps heeft uit 74
aanmeldingen uiteinde-
lijk 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 leden-
aantallen naar buiten.

Dat is ons beleid.” Meer
wil vicepenningmeester
Bart van Dijk niet kwijt.
De LKvV meldt dat Demos
34 procent meer eerste-
jaars 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 studenten-
verenigingen, 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 pro-
moot haar identiteit als
studentenstad. Dat komt
blijkbaar over bij in-
trokids. ”(NS)/.

SSRE en Demos veel meer
nieuwe leden, ESC minder
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desk-
top op en praatm

etde gebruiker.


