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TU/e opnieuw minste
vrouwelijke hoogleraren
De TU/e heeft van alle Nederlandse universiteiten de minste
vrouwelijke hoogleraren in
dienst. Slechts 1,6 procent van
de professoren in Eindhoven is
vrouw, zo blijkt uit de Monitor
Vrouwelijke Hoogleraren 2009.
De monitor wordt onder meer
uitgegeven door Stichting de
Beauvoir en de VSNU, de vereniging van universiteiten. De
percentages vrouwelijke hoogleraren aan de TU’s van Delft en
Twente zijn respectievelijk 7 en
5,8 procent. Het gemiddelde in
Nederland ligt op 11,7 procent.
De TU/e stond in de lijsten van
2002 en 2006 ook al stijf onderaan. Volgens de monitor is het
aandeel vrouwelijke professoren
in Eindhoven de laatste drie jaar
ongeveer gelijk gebleven. “De
universiteit telt momenteel tien
hoogleraren en zeven universitair hoofddocenten (UHD’s)
van het vrouwelijke geslacht. Het
is nog niet veel, maar de afgelopen zes jaar is het aantal vrouwelijke
universitair
docenten
behoorlijk gestegen, van tien
naar zestien procent. De doelstelling is dat hier over een paar
jaar minstens twaalf vrouwelijke
professoren rondlopen”, reageert
drs. Anja Klomps, hoofd Dienst
Personeel en Organisatie.
Volgens haar ontwikkelt de TU/e
genoeg initiatieven om de aantallen op te krikken. “We zijn
daarin niet minder actief dan
Delft of Twente.” Zo moet de in

2005 gestarte ‘Women in
Science-tenure track’ op lange
termijn UHD’s opleveren en uiteindelijk professoren. Negen
deelnemers volgen dat project
nu.
Daarnaast
bindt
het
Eindhovense Women in Sciencenetwerk talentvolle vrouwen aan
de universiteit door middel van
lezingen en workshops, aldus
Klomps. Tot slot kent de TU/e
sinds kort een mentorprogramma, waarbij jonge wetenschappers worden ondersteund
bij hun carrière. “We hebben nu
een pilot lopen waaraan vijf
talentvolle vrouwen deelnemen.”

Glazen lift

Nederland blijft ver achter bij de
meeste Europese landen. De EUlanden hebben afgesproken dat
in 2010 een kwart van de hoogleraren vrouw zou moeten zijn.
Als de huidige groei in Nederland doorzet, wordt dat streefpercentage pas in 2030 gehaald.
Op de carrièreladder blijkt de
stap van universitair docent naar
UHD voor vrouwen het moeilijkst. Volgens de schrijvers van
de monitor komen mannen makkelijker hogerop: ze zitten in een
‘glazen lift’. De auteurs geven
geen specifieke verklaringen
voor de slechtere academische
loopbaan van vrouwen. Volgens
hen blijkt wel dat een sollicitatiecommissie bestaande uit mannen zelden een vrouw aanneemt:
slechts in 7,5 procent van de
gevallen. (TA)/

.

Winterdip te lijf met licht

De dagen worden in rap tempo korter en voor veel mensen blijft dat
niet zonder gevolgen. Studenten en medewerkers die last hebben
van de invallende winter, of door onregelmatige werktijden en
langdurig verblijf in donkere ruimtes klachten als vermoeidheid,
stress of slaapproblemen ontwikkelen, kunnen baat hebben bij de
lichtkuur die het Studentensportcentrum (SSC) vanaf vandaag
aanbiedt. Ook sportkaarthouders met een jetlag kunnen een
lichtkuur op maat volgen.
De kuur bestaat uit vijf sessies van een half uur, waarbij de
deelnemer beweegt terwijl hij wordt blootgesteld aan intensief licht.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met fysiotherapeut Frits
Niemans van het SSC (g.l.m.niemans@tue.nl), die aan de hand van
een intakegesprek vaststelt of de aanwezige klachten met lichttherapie kunnen worden aangepakt. De kuur kost vijftien euro. (TJ)

Recordkreten online

Bij de ‘Schreeuw van de eeuw’, één van de populairste demonstraties
op de Publieksdag van 4 oktober, namen zo’n honderd kinderen en
ouders de gelegenheid te baat om in een geluiddichte ruimte even zo
hard mogelijk te schreeuwen. Het resultaat werd door Constant Hak
en Remy Wenmaekers van het Laboratorium voor Akoestiek opgenomen en ter plekke geanalyseerd en doorgesproken, waarna alle
schreeuwers een rapport meekregen van hun prestatie. De ranglijst
van ‘high scores’ (het geluidsniveau in decibel, gemeten op een
meter afstand) wakkerde zoveel enthousiasme aan dat er een rij van
een half uur ontstond. Het resultaat is nu voor iedereen online te
beluisteren: www.levelacoustics/publieksdag2009.htm. (TJ)
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Kijk in de keuken
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Gluren in de zoötroop (of ‘filmcarrousel’)
van Technische Natuurkunde

Dansende robots, zelfgemaakte bliksem, bevroren
schaduwen, foto’s van geluid en zelfs lichaamstemperatuur vastleggen op de gevoelige plaat: je kon het
zo gek niet bedenken, of het was te zien én doen
tijdens de Publieksdag van de TU/e op zondag 4
oktober. Zo’n vijfduizend bezoekers kregen er een
uniek kijkje in de wereld van de technologie en konden
even in de huid konden kruipen van laborant, ont werper of uitvinder. Lars Kriek (9) weet het zeker:
“Ik wil wetenschapper worden. De hele dag proeven
doen lijkt me wel wat.”
Lars is samen met zijn zusje Meike (6) en hun moeder
Esther naar de TU/e gekomen. “Ik ben laatst met
school al hier geweest om te kijken bij de faculteit
Bouwkunde en mama heeft ons pas twee keer mee genomen naar Nemo in Amsterdam. Wetenschap
interesseert me heel erg en door de boeken op
school weet ik er ook al een beetje van.”
De drie volgen niet één van de uitgestippelde routes,
maar mama Esther heeft wat activiteiten uitgezocht
die voor beide kinderen leuk zijn. “Ze schelen drie
jaar, dus ze hebben heel andere interesses.” De
familie begon haar bezoek bij de legorobots. Lars:
“Het leek eerst heel gemakkelijk om ze te laten doen
wat je wilde, maar dat was het niet. Bedoelde je rechts,
dan liepen ze toch nog de andere kant uit. In de kelder
van dat gebouw kon je een foto maken van je schreeuw,
in een kamer waar je stem heel gek klonk. Als je hard
schreeuwde tegen een apparaatje, dan werden de
kleuren op de foto donkerder. Daarna zijn we naar het
Wetenschap- en Techniekcircus geweest. Het was leuk
om te zien, vooral toen ze schuim gingen maken.”
De volgende bestemming is het Toverlab. Lars en Meike
krijgen witte jassen aan en een veiligheidsbril op. Ze
gaan shampoo maken. Lars: “Ik wist niet dat er zout
in shampoo zit. Ik ga er thuis wel echt mijn haren mee
wassen, om te kijken of het werkt.” Daarna neemt het
drietal een kijkje bij de faculteit Technische Natuur kunde. Terwijl Lars zich vergaapt aan de op stikstof
zwevende magneet en aan de waterdruppel die lijkt
stil te hangen in de lucht, is Meike gebiologeerd door
het hologram van de leeuwenkop en het tekenfilmpje
van de houthakker.
Tenslotte maken Esther en Lars een LED-lampje, terwijl
Meike knutselt met kroonkurken en schuimrubber.
Lars: “We kregen net kortsluiting. De batterijen werden
heel heet. Nu zit er een kartonnetje onder en hij doet
het! Ik heb niet zo’n zin om hem te versieren. Ik wilde
alleen kijken of hij werkte.” (RS)
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Lars en Meike Kriek maken shampoo in het Toverlab

Rondje rijden in een elektrisch aangedreven Lotus bij
Electrical Engineering

Bezoekers van het Kindercollege luisteren gespannen
naar het betoog van hoogleraar Maarten Steinbuch
(Werktuigbouwkunde) over robots
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‘Fast’ Eddy Smulders
“Ik wilde geen dikke, luie vent worden”
Sjoerd Punter
Foto: Jan Timmermans
Voormalig Europees bokskampioen ‘Fast’ Eddy Smulders
traint studenten van de TU/e
en Fontys. Hij begon met een
groepje van tien man, maar
dat aantal is inmiddels
verviervoudigd. De eerste
kampioenstitel is ook al
binnen: Tibor Moes, student
Werktuigbouwkunde bij
Fontys, werd afgelopen zomer
Nederlands studentenbokskampioen in de klasse
tot 69 kilo.
Zelfs in zijn wildste dromen was
Eddy Smulders (46) nooit universitair docent, maar mooi dat hij
twee avonden per week in het
Studentensportcentrum van de
TU/e studenten de beginselen
bijbrengt van de ‘noble art of self
defence’. “Ik kan natuurlijk overal
trainer worden, maar toen Wim
Koch, directeur van het sportcentrum, me vroeg, heb ik geen

moment geaarzeld. Het leek me
erg leuk om met een groep studenten te werken die nog blanco
tegenover de sport staat. Die
jongens en meisjes zitten de hele
dag met de neuzen in de boeken,
dan is zo’n bokstraining een
mooi verzetje. Reken maar dat
ze goed kunnen slapen als ze
thuiskomen.”
Boksen is een sport met een
besmet imago. Weliswaar zijn de
regels in de ring streng en gericht
op maximale sportiviteit, maar
er gebeuren ook duistere dingen
rond de ring. Smulders is de
laatste om dit te ontkennen;
hijzelf werd tien jaar geleden
veroordeeld wegens criminele
activiteiten. Die tijd is voorbij:
“Ik ben blij dat het allemaal
achter de rug is”, zegt Smulders
- maar hij weet dat in elke
publicatie zijn veroordeling
weer ter sprake komt. “Voor de
kranten blijf je een crimineel.
Dat is een vervelende situatie.
Zo schrijven ze dat ik met drugs
te maken heb gehad. Grote

onzin is dat. Ik heb me nooit met
drugs ingelaten, daar ben ik juist
zeer op tegen.”
Smulders was in de jaren tachtig
enige tijd Europees kampioen in
het halfzwaargewicht, maar raakte
die titel vrij snel weer kwijt na
een verloren gevecht tegen de
Fransman Fabrice Tiozzo. “Het
was mijn eigen schuld dat ik
verloor”, bekent Smulders. “Ik
had me onvoldoende voorbereid.
De Europese titel was altijd mijn
droom geweest. Toen ik die eindelijk had, merkte ik dat ik geen
eigen keuzes meer kon maken.
Je bent zo hard bezig met trainen
dat je geen tijd hebt voor zakelijke dingen. Allerlei mensen
om me heen vertelden me wat
ik moest doen. Later kom je
erachter dat diezelfde mensen
jouw geld in hun zakken hebben
gestopt.”
Hij vervolgt: “Ik was een bokser
met een keiharde knock-out.
Voor de tegenstander was ik een
risico, want winnen kon ik van
iedereen. Als ik aan de beurt was

Cursor/Colofon
© 2009. Auteursrechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming
van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeboden artikelen te wijzigen.
Redactie Tjeerd Adema, Judith van Gaal, Tom
Jeltes, Ivo Jongsma, Han Konings (hoofdredacteur), Frits van Otterdijk, Norbine Schalij,
Brigit Span (eindredacteur), Monique van de
Ven (eindredacteur a.i.) Aan dit nummer
werkten verder mee Benjamin Ruijsenaars,
Enith Vlooswijk, Paul Weehuizen Foto’s Bart
van Overbeeke Lay-out Natasha Franc, Peter
Peels Redactieraad prof.dr.ir. Henk van
Tilborg (voorzitter), drs. Joost van den Brekel,
prof.dr.ir. Han Meijer, Maarten Klont (studentlid), Anneliese Vermeulen-Adolfs (secretaris)
Basisvormgeving Koos Staal bno Druk
Drukkerij E.M. de Jong B.V. Baarle-Nassau
Advertenties Bureau Van Vliet BV, Passage 1321, 2024 KS Zandvoort, tel. 023 - 5714745
Redactie-adres TU/e, Traverse 1.32, postbus
513, 5600 MB Eindhoven, tel. 040 - 2472961/
2474020, e-mail: cursor@tue.nl,
www.tue.nl/cursor.
Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

We treffen Tom Oomen in een zelf gegraven sleuf tussen Potentiaal en het
Laplacegebouw. Hij en zijn Hurkmanscollega’s vernieuwen de vijftig jaar oude
middenspanningskabels op de campus.
Vandaag is het een rustig dagje volgens
kraanmachinist Oomen. De voorman van
Hurkmans denkt daar iets anders over
(“je moet nu gaan helpen die kabel aan te
sluiten”), maar Oomen neemt toch even

om tegen de kampioen te boksen,
kocht de manager van mijn tegenstander vaak het gevecht af. Dat
hoorde ik later pas. Mijn manager
stak dat geld uiteraard in eigen
zak. Ach, van alle kanten ben ik
getild. Ik ben blij dat ik die
mensen niet meer hoef te zien.”
Op zijn vijfendertigste kreeg
Eddy Smulders een aanbieding
om te gaan boksen voor de
legendarische promotor Don
King, de man met het torpedokapsel. “De condities waren
slecht. Ik heb geweigerd om
dat contract te tekenen en vervolgens ben ik eigenlijk niet
meer aan de bak gekomen als
bokser”, vertelt Smulders. Zijn
carrière zat erop en een minder
sportieve periode volgde. “Een
jaar of vijf, zes heb ik helemaal
niets aan mijn conditie gedaan.
Ik vond dat ik voor de rest van
mijn leven hard genoeg had
getraind, maar in de spiegel zag
ik op een bepaald moment dat
ik vet begon te worden. Maar ik

de tijd om in zijn sleuf voor Cursor te
poseren. Twee kilometer hebben zijn
collega Willem en hij gegraven. Daar zijn
ze vier weken mee aan de gang geweest en
ze zitten hier nog wel vier weken voordat
alle aanvoerleidingen van stroom zijn
aangesloten op de gebouwen. Maar daarna
hoeven ze de eerste vijfenzeventig jaar
niet terug te komen, voorspelt hij.
De achttienjarige Oomen uit Liessel treft
extreem veel kabels aan in de TU/e-grond.
“Lastig, daar moeten we onze leidingen
overheen of onderdoor leggen. Ook veel
wortels hier, en daar zijn ze van de TU/e
heel bezorgd over. Wanneer ze dikker zijn
dan tien centimeter doorsnede moeten we
ze laten liggen, dunnere mogen we wél
doorzagen.”
Het bevalt Oomen goed om enkele
maanden op het universiteitsterrein te
werken. Het is hem niet opgevallen dat er
veel meer mannen dan vrouwen werken
en studeren; hij heeft vooral veel leuke
studentes gezien. En die mogen wat hem

wilde geen luie, dikke vent
worden. En dus ben ik weer in
training gegaan.”
Het lesgeven aan studenten in
het Studentensportcentrum
beschouwt Smulders als een
leuk verzetje. “De sfeer is heel
anders dan in een boksschool.
Daar gaat iedereen zijn gang,
maar hier moet je echt tekst en
uitleg geven. Je krijgt allerlei
vragen op je afgevuurd.
Bokstraining is zwaar, dus moet
je ze over een dood punt zien
heen te krijgen. Soms kan ik
wel eens een beetje te hard zijn,
zeg maar gewoon lomp, maar
gelukkig heb ik assistentie van
Lotte van den Hurk die het charmanter weet te zeggen. Maar ja,
ik ben er nog eentje van het oude
stempel. Ik vind het belangrijk
dat het niveau van boksen hier
aan de universiteit omhoog gaat.
Een man of tien, twaalf begint
echt heel aardig te boksen. Daar
kunnen de mindere boksers zich
dan weer aan optrekken. Ik zie
hier wel toekomst.”/

.

betreft best langskomen om een praatje te
maken. Maar nu gaat hij gauw die kabel op
Potentiaal aansluiten. Hij moet de voorman
maar niet langer laten wachten. (NS)

Cursor 8 oktober 2009
Nieuws /3

Grafiet aapt ijzer na
Natuurkundigen van de TU/e
en de Radboud Universiteit
Nijmegen hebben uitgevonden
waarom gewoon grafiet bij
kamertemperatuur permanent
magnetisch is. De resultaten
beloven nieuwe toepassingen
in de nanotechnologie. Daarnaast is grafiet interessant
voor gebruik in biosensoren in
het menselijk lichaam.
De resultaten verschenen
zondag 4 oktober in de webeditie van Nature Physics.
Grafiet is een materiaal dat onder
andere bekend is als smeermiddel en als basis voor potloden.
Het bestaat uit atomair dunne
lagen (grafeen) die zwak met
elkaar verbonden zijn en dus heel
gemakkelijk over elkaar glijden.
Vandaar dat grafiet zo goed als

smeermiddel werkt. Dat grafiet
ferromagnetisch blijkt te zijn, is
verre van vanzelfsprekend. De
onderzoekers MSc Jiri Cervenka
en dr.ir. Kees Flipse (Molecular
Materials and Nano Systems,
TU/e) en prof.dr. Misha Katsnelson (Radboud Universiteit Nijmegen) laten nu zien hoe dit
komt. Grafiet blijkt te bestaan uit
kleine gebieden van keurig geordende
koolstofatomen,
die
worden omzoomd door veel dunnere strips (circa twee nanometer
breed) van roosterfouten die het
rooster onderbreken. In deze
strips gedragen de elektronen
zich anders dan in het keurige
atoomrooster zelf. Daardoor
gaan ze in hun gedrag lijken op
ijzer of kobalt, materialen die
ferromagnetisch zijn.
De onderzoekers laten ook zien

Chatten met scholieren
dat het magnetisme van koolstof
niet veroorzaakt wordt door ferromagnetische verontreinigingen, wat door sommige wetenschappers
werd
gedacht.

Spintronica

Daarmee lijkt een tien jaar oude
discussie hierover beslecht.
Blijkbaar kan een materiaal met
uitsluitend
koolstofatomen
worden gebruikt als een zwakke
magneet. Dit opent nieuwe
wegen voor spintransport in
koolstofhoudende materialen en
daarmee voor toepassing in spintronica, zoals we die we inmiddels bijvoorbeeld vinden in harddisks. Ook wordt koolstof
geaccepteerd door het lichaam,
wat het magnetische gedrag van
grafiet ook voor biosensoren veelbelovend maakt. (JH/TJ)/

.

Personeelsfractie UR zoekt nieuw bloed
Drie zittende leden van de uit
negen personen bestaande
personeelsfractie van de universiteitsraad zijn niet meer
herkiesbaar bij de komende
verkiezingen op 8 en 9 december. Op dit moment zijn daarvoor nog maar twee nieuwe
kandidaten. “Dat een zetel
onbezet zou blijven, moet
koste wat kost voorkomen
worden.”
Eerdaags vinden alle medewerkers van de TU/e een boodschap van de personeelsfractie
PUR in hun mailbox, met daarin
een oproep om per 1 januari 2010
deel te gaan uitmaken van de
U-raad. Dr. Jos Maubach, voorzitter van PUR: “Het is één van de
middelen die we inzetten om
meer kandidaten op de lijst te
krijgen. Want als er dadelijk ook
werkelijk wat te kiezen is, wat

inhoudt dat er meer dan negen
kandidaten op de lijst moeten
staan, versterkt dat ook onze
positie. Als altijd maar dezelfde
mensen de kar trekken, is het
College van Bestuur ook sneller
geneigd om te zeggen: ‘Zie je wel,
die medezeggenschap leeft helemaal niet aan de TU/e’.”
“En dat is niet best”, zegt fractielid ir. Rinus van Weert, “daar de
huidige collegevoorzitter nu ook
niet echt medezeggenschapminded is.” Volgens De Weert is
meer doorstroming in de fractie,
waarvan diverse leden nu al tien
tot twaalf jaar deel uitmaken,
broodnodig. “Anders treedt
onvermijdelijk verstarring op.”
Onbekendheid met het werk van
de U-raad is één van de grootste
struikelblokken bij de werving
van nieuwe mensen, denkt
Maubach. “Daar ligt dan ook een
taak voor ons. We beraden ons

Aan de Universiteit Twente en
de TU Delft worden al gedurende
enige jaren een prijs en een
beurs uitgereikt, die gesponsord
worden door Marina van
Damme. Van Damme (79), die
scheikundige technologie studeerde in Delft en een toppositie
bekleedde bij de Koninklijke
Nederlandse Zoutindustrie, initieerde de beurs omdat het
volgens haar nog steeds nodig is
om vrouwen met een opleiding
in de technische wetenschap te
stimuleren.
Van
Damme:
“Jonge vrouwelijke ingenieurs
vinden het werk dat ze doen vaak
erg boeiend en blijven er daarom
lang in hangen. Ik vind dat je na

Op dit moment staan voor de drie
leden die vertrekken alweer twee
kandidaten klaar en is men met
een derde persoon in gesprek.
Dat een zetel onbezet zou blijven,
is iets waar Maubach niet aan wil
denken. “Niet alleen kost dat je
een stem in de raad, maar het
maakt ook het werk van de resterende leden in allerlei commissies een stuk zwaarder.”
(HK)/

.

Condoleanceregister

Nieuwe beurs voor
vrouwelijke TU/e-alumni
Voor vrouwelijke alumni van
de TU/e, die actief zijn in de
wetenschap of in het bedrijfsleven, is er de mogelijkheid
zich kandidaat te stellen voor
de Marina van Damme Beurs.
Op 28 januari 2010 wordt deze
beurs voor het eerst uitgereikt. De naamgeefster van
de beurs stelt hiervoor een
bedrag van negenduizend
euro ter beschikking.

samen met de twee studentenfracties hoe we de U-raad meer
kunnen gaan laten leven onder
de TU/e-gemeenschap. Als PUR
hebben we nu bijvoorbeeld onze
missie en ons verkiezingsprogramma duidelijk op de site van
de U-raad gezet. Daarnaast zoekt
iedereen binnen zijn eigen kring,
zijn eigen faculteit of eigen
dienst naar mogelijke kandidaten.”

een bepaalde tijd een andere
weg moet durven inslaan. Zorg
voor diversificatie in je ontwikkeling.”
De winnares van de beurs heeft
daarom vier jaar de tijd om het
bedrag te besteden aan het
verder ontwikkelen van haar
loopbaan; bijvoorbeeld door verdieping of verbreding van
kennis en/of internationale
oriëntatie in de vorm van een
studie, stage of project.
Kandidaten kunnen zichzelf
aanmelden, maar ze kunnen
ook voorgedragen worden door
anderen.
Op de website www.tue.nl/
marinavandamme is meer
informatie te vinden over de
kandidaatstelling. De aanvragen
worden beoordeeld door prof.dr.
Ruth Oldenziel van de TU/efaculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences, ir. Elphi
Nelissen (directeur Nelissen
Ingenieursbureau en fellow aan
de TU/e) en drs. Herman van
Hoeven, directeur van het
Alumni Office. Inzenden kan tot
en met 14 november. (HK)/

.

Voor humanistisch raadsvrouw
Willemien Fraaije, die vrijdag
2 oktober onder grote belangstelling werd begraven, is bij haar
werkruimte in het Hoofdgebouw
(HG -1.27) een condoleanceregister ingericht. Mensen kunnen
daar in een boek een boodschap
achterlaten voor haar familie. De
positie van Fraaije, die in augustus 2010 met pensioen zou zijn
gegaan, wordt door de Humanistische Alliantie aan de TU/e niet
meer opnieuw ingevuld. De taken
van het humanistisch raadswerk
worden ondergebracht bij het
Onderwijs en Studenten Service
centrum (STU). Voor het organiseren van de activiteiten van het
Stiltecentrum, dat Fraaije ook verzorgde, wordt nog een oplossing
gezocht. (HK)

Tien nieuwe TOIO’s

De modelleringweek van de faculteit Wiskunde & Informatica heeft
tien nieuwe technologisch
ontwerpers in opleiding (TOIO)
opgeleverd. Vorige week deden
zeventien buitenlandse studenten
een assessment voor de tweejarige postmasteropleiding van de
faculteit. In een mix met Nederlandse TOIO’s werkten de buitenlandse sollicitanten een week lang
in groepjes aan probleemstellingen die multinational Wärtsilä
had ingebracht. (FvO)

Scholieren konden gisteren en
vandaag al chattend vragen
stellen aan studenten en studie adviseurs ter oriëntatie op een
vervolgstudie. Aan het landelijke
initiatief van Studiekeuze123.nl
doet ook de TU/e mee.
Zeven studenten, die getraind zijn
in studievoorlichting, zitten
woensdagochtend in Traverse
paraat om prangende vragen van
scholieren te beantwoorden.
Scholieren kunnen inloggen via
ww w .s t u d i ek e u z e 2 d a a g s e. nl . H e t
loopt aanvankelijk niet storm,
maar iets na elven heeft Bouw kundestudente Jolien Bruin de
eerste scholier ‘te pakken’. Rogier
wil graag van haar weten hoeveel
tijd je kwijt bent met je studie en

hoeveel huiswerk je hebt.
De chatsessies, waaraan zo’n
vijftig hogescholen en universi teiten meedoen, zijn een alter natief voor de Studie Beurs in
Utrecht die dit jaar niet doorgaat.
Studievoorlichter Marjan van
Ganzenwinkel is te spreken over
het initiatief. “In deze fase
oriënteren scholieren zich. Je kunt
voorlichting geven door folders te
verspreiden, scholieren te
spreken op een studiebeurs en
informatie te geven op de website.
Deze manier is wat minder
statisch dan puur de website met
informatie.” (JvG)
Foto: Niek Brunninkhuis
(PHOTO40)

Gemeenteraad stemt in met
ontwikkelingsvisie TU/e

De Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdag 6 oktober ingestemd met
de ontwikkelingsvisie die de TU/e heeft opgesteld voor haar terrein.
Binnen tien jaar moet dit leiden tot het TU/e Science Park.
De enige toevoeging aan het raadsbesluit betreft de mogelijke afsluiting
van de oostelijke toegang van het terrein. Die toegang moet wellicht
dicht om de doorstroom van de Rondweg te verbeteren. In de ontwikkelingsvisie wordt de mogelijkheid geopperd om dan een veilige oplossing
te realiseren via een aansluiting van deze toegang op de al aanwezige
ventweg . Ook zou de zuidelijke toegang aan de Dorgelolaan dan opgewaardeerd moeten worden en moet die toegang dan toegankelijk zijn
vanuit beide rijrichtingen. Mocht deze situatie zich in de toekomst
voordoen, dan wil de gemeenteraad daar weer expliciet een besluit over
kunnen nemen. (HK)

Ach en Wee

8 oktober 2009 Cursor
4/ Opinie

Opinie TU/e
Vox Academici
Dr. Lex van Deursen, universitair docent Electrical Power Systems
van de faculteit Electrical Engineering

‘Probleem HSL met gedegen
ingenieurswerk goed op te lossen’
Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn (HSL) werd deze week stilgelegd. Spoorbeheerder ProRail
ontdekte dat het HSL-spoor de wissels
en seinen op het reguliere spoor elektromagnetisch kon beïnvloeden. De
bovenleiding zou een te hoge dosis
elektromagnetische straling veroorzaken, waardoor de seinen en wissels
van slag raken. Levensgevaarlijke
situaties kunnen het gevolg zijn.
“Het grootste gedeelte van het Nederlandse spoornetwerk werkt op gelijkstroomvoeding, met een relatief beperkte
spanning erop, ongeveer vijftienhonderd
volt. Op een hogesnelheidslijn gelden
andere krachten, daar kunnen de waarden oplopen tot vijfentwintigduizend
volt. Dat is van een andere orde. Voor de
hogesnelheidslijn worden ook andere
isolatoren gebruikt dan voor het reguliere
spoor.
Als de voedingssystemen van die twee
typen trajecten bij elkaar in de buurt
komen, dan veroorzaakt dat problemen.
Dat is hier kennelijk ook gebeurd. Het
komt vaker voor. Zo zat ik onlangs in de
trein naar Parijs. Bij Brussel reed de trein
terug naar Nederland. Dit kwam waarschijnlijk ook omdat twee voedings-

systemen met elkaar in contact dreigden
te komen. Het besturingssysteem kan van
slag raken en dan zijn de gevolgen vroeg
of laat catastrofaal. Het is dan ook verstandig om de boel meteen stil te leggen.
In dit geval zal de lekstroom van het wisselspanningsysteem van een HSL-trein in
de naastgelegen rails van het gelijkspanningssysteem zijn gekomen. Een deel
daarvan zal daarbij dan naar andere
installaties, op het normale spoor, zijn
gelopen. Dat kan bijvoorbeeld de beveiligingsinstallatie zijn.
Het probleem van verschillende voedingssystemen op het spoor die elkaar
beïnvloeden, is al lang en breed onderkend. Daar waar twee systemen vlak bij
elkaar in de buurt opereren, doemt het
euvel sneller op. Dat zie je bijvoorbeeld
bij Barendrecht, waar de hogesnelheidslijn sneller in contact kan komen met het
voedingssysteem van het reguliere
spoornet. Toch kun je dit probleem met
gedegen ingenieurswerk, nauwkeurige
metingen en goed modelleren snel en
goed oplossen. De twee systemen, het
HSL-systeem en het reguliere systeem,
moeten gewoon elektromagnetisch compatibel zijn. De twee dienen elkaar te
tolereren of, in dit geval, niet te beïnvloeden. Maar op het Nederlandse

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
W e k e l i j k s g e e f t i e m a n d v a n b i n n e n o f b u i t e n d e u n i v e r s i t e i t o p d e z e v r a a g zijn
of haar visie.

De TU/e gaat de komende
tien jaar uitgroeien tot een
echte internationale gemeenschap. Met de nadruk op dat
laatste woord: ‘gemeenschap’.
Juist op dat gebied zijn nog
interessante stappen te zetten.
En dat komt goed uit, want
juist daar zijn mooie dingen
te halen.
De pakweg vierhonderd internationale masterstudenten
aan de TU/e vormen zestien
procent van het totaal. En de
ruim 850 internationale medewerkers
zijn goed voor zo’n dertig procent van
onze payrol. Dat maakt onze campus
cijfermatig
behoorlijk internationaal. Maar is de
TU/e daarmee ook een internationale
gemeenschap? Want ‘gemeenschap’ is
een kwalitatief begrip, niet iets dat direct
kwantitatief meetbaar is. Het gaat over:
samen optrekken, elkaar over en weer
inspireren. Het houdt in: dóór, met en
van elkaar leren. Een gemeenschap
vormen gaat verder dan de ander naast
je dulden. Het betekent: resoneren met
het wezen van die ander.
De TU/e opende het academisch jaar
2009 in het Engels. Een sterk signaal!
Evenwel: onze rector heeft daarover
de nodige ‘hate mail’ (sic!) ontvangen.
Ik ben er voor mezelf niet uit of de TU/e
nou wel uitsluitend Engelstalig moet
zijn om te kunnen spreken van een
geslaagde internationalisering. Wat
onze verdiensten wereldwijd ook mogen
zijn, we blijven ook wie we waren: de
beste technische universiteit van de

Dommelvallei. Wellicht is
het (nog) niet aan de orde
om die wortels te verloochenen. Een volledig
doorgevoerde tweetaligheid lijkt me vooralsnog
al heel mooi.
De TU/e biedt de internationale studenten en
medewerkers hulp. Om
hier hun weg te vinden,
om zich beter thuis te
voelen, om ‘de’ Nederlandse cultuur enigszins te begrijpen.
Zeg maar: ‘om een beetje in te
burgeren’. Op weg naar 2020 dient de
volgende stap te worden gezet: de
Nederlandse studenten en medewerkers
prikkelen om juist een beetje ‘uit te
burgeren’. Onze internationale medestudenten en collega’s houden ons een
fascinerende spiegel voor, met hun
culturele diversiteit. Een spiegel om
onszelf soms een knipoog in te geven.
Een spiegel, voor wie er in durft kijken,
om in te kunnen groeien.
Met enige regelmaat hoor ik zeggen:
“Als ‘ze’ zo nodig hier moeten komen
leren of werken, dan moeten ‘ze’ zich
maar aanpassen”. Klaar, einde discussie.
In mijn beeld zullen we in 2020 terugkijken op die uitspraak, glimlachen, en
zeggen: “Ach, weet je, dat was zóóóó
2009!”.
Willem van Hoorn, medewerker internationalisering, Dienst Personeel en Organisatie
Zie ook www.tue.nl/strategie2020.

spoornet is het goed gesteld met die compatibiliteit. Hier accepteert de overheid in
principe niet dat er iets mis kan gaan.”

Tekst: Tjeerd Adema

Effe zeuren
‘Gott strafe England’, heette het in de
Tweede Wereldoorlog, en de bede blijft
wat mij betreft van kracht.
Nieuwsbericht uit het perfide Albion:
‘Alan Turing rehabilitated’, Alan Turing
gerehabiliteerd. Turing heeft in de jaren
veertig de levens van duizenden Engelse
zeelieden gered door de Enigma-code van
de Duitse onderzeevloot te breken. Zijn
oplossingsmethode markeert het begin
van de informatica. Maar Turing was
homoseksueel en daar wisten de Engelsen
wel raad mee. Alan wordt in 1952 ‘betrapt‘
door een koddebeier en voor het gerecht
gesleept. Uitkomst: hij mocht kiezen
tussen gevangenisstraf en castratie
(door hormonen). Hij koos voor het laatste
en pleegde twee jaar later zelfmoord uit
weerzin tegen zijn eigen lijf. Wat zou de
rehabilitatie inhouden; is hij met terug werkende kracht tot hetero uitgeroepen?
Engelsen zijn achterlijk, vooral, maar niet
alleen, waar het seksualiteit betreft.
Alle politieke schandalen gaan over seks.
Waar Fransen hun politici glimlachend
laten betijen, halen Engelsen de onderste
onsmakelijke steen boven. In politie series als Frost en Morse wordt altijd wel
van iemand gezegd: ‘He’s trying to get
into her knickers’, een kledingstuk dat in
mijn jeugd ‘directoire’ heette. Engelsen
‘doen het’ blijkbaar aangekleed.
Etymologisch betekent hun woord
cohabitation ’aangekleed samenzijn’.
Wie wel eens Liverpool-fans ziet of naar
The Weakest Link kijkt, weet dat daar
geen ‘mooie kinders’ van komen.
Er is nog meer mis met de Engelsen:
ze kunnen niet schilderen en ze kunnen
niet dichten. Er zijn wel een paar acade mische ploeteraars, zoals Reynolds en
Gainsborough, maar het is allemaal
donker en mistig - geen Vermeers of

De Hooghs. Ze hadden ooit een schilde rende dichter: Blake, een echte knoeier.
Oordeelt u zelf. The Tiger - eerste couplet:
Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
Hol geblaat en ‘symmetry’ rijmt op ‘eye’.
Dan was er nog Shakespeare, geen
Vondel, maar vooruit. Engelsen kunnen
eigenlijk maar één ding goed: oorlog voeren. Hoewel, ze laten meestal
Gurkha’s of andere kleurlingen de
kastanjes uit het vuur halen. Engelsen?
Min volk!
P.S. In 1966 werd de Turing Award
ingesteld, de ‘Nobelprijs voor informatica’.
In de bibliotheek van Wiskunde &
Informatica is een tentoonstelling van
portretten van winnaars, onder wie
‘onze’ Edsger
W. Dijkstra.
Fred Steutel
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Extra geld voor website en
brandingcampagne TU/e
Voor de verdere ontwikkeling
van de website en voor een
extra impuls van de brandingcampagne heeft het College
van Bestuur zeven euroton uitgetrokken. Dat maakte het CvB
vorige week bekend in de
U-raad. De middelen zijn afkomstig uit een overschot van
negen ton dat na het eerste
half jaar op de begroting stond.
Drs. Brigitte Rijshouwer, directeur van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC), is
verheugd met de toekenning van
het extra geld, dat volgens haar

gelijk verdeeld zal worden over
beide projecten. “Op dit moment
doen we in het kader van de
brandingcampagne veel dingen
online, op de speciale internetsite. Nu kunnen we ook offline
meer doen. We hebben al borden
op middelbare scholen, dat
kunnen we uitbreiden, maar je
zou nu ook kunnen denken aan
borden op stations. En dan niet
alleen hier in de regio, maar ook
elders in Nederland. Online
denken we onder andere over het
maken van een viral (een filmpje
waarmee via internet gratis een
breed publiek bereikt kan

Olympiërs op congres TU/e

worden, red.). Dat kan veel gratis
publiciteit opleveren, maar zo’n
filmpje moet wel gemaakt
worden.”
Ook aan de internetsite wordt
volgens het CEC-hoofd op dit
moment hard gewerkt en ook
daar is het extra geld zeer
welkom. Begin 2010 moet de
nieuwe algemene site van de
TU/e de lucht. Naast de algemene
site, bedoeld voor de buitenwacht, wordt er ook gewerkt aan
een intranet voor intern gebruik.
(HK)/

.

Mensenrechten als lichtgevende bol
In de vijfde editie van de het
project Rights through Making,
geïnitieerd door Industrial
Design van de TU/e en de
University of Florence, werken
dertig studenten uit alle
hoeken van de wereld samen
om vorm te geven aan de
universele verklaring van de
rechten van de mens. Vrijdag
2 oktober werden de zeven
producten die hieruit voortkwamen, tentoongesteld.
Vijfdejaars Maarten Brugmans
legt uit dat zijn groep aan de slag
moest met artikel 12, het recht
op bescherming tegen willekeurige inmenging in persoonlijke aangelegenheden. De praktische situatie die ze zich daarbij
voorstelden, is een moslimmeisje dat met haar vader wil
praten over haar verloving met
een katholieke man. Het doel is
een product te ontwerpen dat
licht gebruikt om informatie vrij
te geven die kan helpen bij het
gesprek dat vader en dochter
aangaan. “Superlastig om een
sociaal probleem met een zo
gemêleerde groep aan te pakken.
We communiceren moeizaam,
met veel onderling getolk tussen
de Nigeriaanse, Italiaanse en
Braziliaanse studenten.”

Aan tien universiteiten is de halfjarige minor van start gegaan.
Het is één van de kabinetsplannen om het tekort aan
leraren te bestrijden. Studenten
kunnen via de minor alleen leraar

Voor de Nationale Sport
Innovatie Prijs zijn vijf ideeën
genomineerd, waaronder een
inzending van TU/e-student
Arne
Wessels
(Industrial
Design). Hij bedacht de

Voor meer informatie kijk op:
www.sportsandtechnology.nl/
congres2009 en www.nsip.nl.

.

TU/e-brandweer promoveert
De TU/e-brandweer is in een jaar
tijd in twee brandweercompetities van Brandweervereniging
Regio Eindhoven gepromoveerd
naar de vierde klasse. In juni
werd het korps eerste in klasse
vijf van de competitie ‘Basis
Brandweerzorg’; vorige week
behaalden de pompiers de koppositie in dezelfde klasse van
‘Basis Brandweerzorg Plus’.
Foto: Bart van Overbeeke

Workshopgenoot Tobi Adegun
is op uitnodiging van Eindhoven
(met subsidie van de gemeente)
een week aan de TU/e. Hij vindt
het geweldig hier. “Heel anders
dan op de universiteit van Ibadan
in Nigeria moet ik hier zelf met
ideeën komen. Conceptueel
denken heb ik niet eerder
gedaan. Ik ontdek deze week

een nieuw deel van mijn eigen
hersenen.” De groep van Brugmans en Adegun ontwierp een
lichtgevende bol met vier
schillen. Wanneer de moslimvader ze opent, krijgt hij stap
voor stap informatie van de verliefde dochter. “Daarna kunnen
ze het gesprek aangaan”, verduidelijkt Brugmans. (NS)/

.

Belangstelling educatieve
minor volgens verwachting
Zes TU/e-studenten hebben
zich dit jaar ingeschreven voor
de educatieve minor. Met ook
hun bachelordiploma op zak
mogen ze straks lesgeven in
de theoretische leerweg van
het vmbo en in de eerste drie
klassen van havo en vwo.
Coördinator van de minor,
Mariyan Gardenier, had dit
aanmeldingscijfer ook
verwacht.

Op het congres spreken onder
anderen voormalig hockeycoach Maurits Hendriks (technisch directeur topsport van
NOC*NSF en ‘chef de mission’
voor de Olympische Spelen van
Londen in 2012) en oud-topatleet Kamiel Maase, die tegenwoordig voor NOC*NSF de
wetenschappelijke ondersteuning van de topsport coördineert. Daarnaast is er een
avondprogramma met workshops.

SoniQue, een meetapparaat
voor op de keu van poolspelers,
die draadloos realtime auditieve feedback levert op de stoot
van de speler. De andere genomineerden zijn een schaats met
een flexibele ronding (glijdt en
stuurt beter), een sportvloer
met led-verlichting (om eenduidig de lijnen voor een
bepaalde sport aan te geven),
een tijdsaanduiding met rode
en groene led-lampjes op een
korfbalpaal (om aan te geven
hoeveel tijd de aanvallende
partij nog heeft om te schieten)
en een aangepaste slee voor
gehandicapte ijshockeyers.
Het congres en de prijs zijn
initiatieven van de Eindhovense
Stichting Sports and Technology en InnosportNL- opgericht
door TNO en NOC*NSF om de
vernieuwing binnen topsport
en breedtesport in Nederland
aan te moedigen door samenwerking tussen sport, wetenschap en bedrijfsleven te stimuleren. (TJ)/

Erica Terpstra, voorzitter van
NOC*NSF, reikt dinsdag
13 oktober aan de TU/e de
Nationale Sport Innovatie
Prijs 2009 uit. De uitreiking
is onderdeel van het nationale congres Sport, Wetenschap en Technologie dat die
dag plaatsvindt in het Auditorium. Onder de genomineerden is een inzending
van een afstudeerder van de
TU/e-opleiding Industrial
Design.

worden in een vak dat verwant is
aan hun opleiding. Landelijk
hebben tweehonderd studenten
zich aangemeld voor de minor.
Vier van de zes deelnemende
TU/e-studenten komen van de
faculteit Scheikundige Technologie, één studeert Technische
Wiskunde en één Technische
Informatica. Gardenier: “Daarmee zijn bijna alle faculteiten
vertegenwoordigd waarvan studenten deze minor mogen
volgen. We missen alleen aanmeldingen van de faculteit
Technische Natuurkunde. Mocht
dit zestal de minor met succes
afronden, verwacht ik voor

volgend jaar een toename in de
aanmeldingen.”
Nog eens veertien TU/e-studenten volgen dit jaar de minor
Educatie en Communicatie,
waarin zij onder meer onderzoeken of het leraarschap iets
voor hen is. Voor deze in 2008
gestarte minor kunnen alle bachelorstudenten zich inschrijven.
Hier krijgen de studenten, in
tegenstelling tot de deelnemers
aan de educatieve minor, bij
afronding geen bevoegdheid om
voor de klas te staan. Ook hoeven
zij geen stage te lopen aan een
middelbare school. Vorig jaar
volgden acht TU/e-studenten
deze minor. (TA)/

.

In de Basis Brandweerzorg
moeten geënsceneerde klussen
worden geklaard door een
voertuig met zes manschappen.
In de ‘plus-competitie’ dient te
worden samengewerkt met
meerdere voertuigen en andere
diensten. Zo kregen de TU/ebrandweer en zes andere regio-

nale korpsen afgelopen weekeinde de opdracht een middelgrote brand met twee voertuigen
te blussen en een onwel
geworden bevelvoerder te ‘redden’.
Beide wedstrijden werden gehouden in Waalre en georganiseerd
door het plaatselijke korps. Aan
de competities doen ongeveer
dertig gemeente- en bedrijfsbrandweerkorpsen mee.
De TU/e- brandweer wil de wedstrijden in 2010 organiseren.
“Ons korps bestaat dan vijftig
jaar. We zijn bezig om de wedstrijden volgend jaar naar de
campus te halen”, aldus brandweercommandant Mario de Roij
van Zuijdewijn. (TA)/

.

Weer wat progressie
TU/e op Times-ranking
Op de ranglijst van beste universiteiten, de Times Higher
Education-QS World University
Rankings (THE-QS) van 2009,
heeft de TU/e weer voortgang
geboekt. Van de 128ste positie
schoof de TU/e dit jaar door
naar plaats 120. In twee jaar
tijd zijn tien plaatsen gewonnen.
De ranglijst, die vandaag (donderdag 8 oktober) bekend wordt
gemaakt, wordt net als vorig jaar
aangevoerd door het Amerikaanse Harvard. Yale moet dit
jaar de tweede plaats afstaan aan
Cambridge en genoegen nemen
met de derde stek. Direct daarop
volgen weer drie Britse universiteiten: het University College
London, het Imperial College en
Oxford.

De Universiteit van Amsterdam
is de hoogstgeplaatste Nederlandse universiteit en steeg
lichtjes van plaats 53 naar 49.
Binnen de top-100 wordt de UvA
gevolgd door Leiden (van 64 naar
60), Utrecht (van 67 naar 70) en
Delft (van 78 naar 83).
Opmerkelijk noemen de onderzoekers de grote terugval van
Noord-Amerikaanse universiteiten in de top-100. Vorig jaar
waren dat er nog 42, dit jaar zijn
het er ‘slechts’ 36. Steeds beter
presterende universiteiten in
Europa en Azië zijn er de oorzaak
van. Europa heeft in de nieuwe
ranking 39 instellingen in de top100 (was 36) en Azië 16 (was 14).
(HK)/

.
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TU/e gaat de boer op met
De onderzoeksgroep
Electrical Power Systems
(EPS) van de faculteit
Electrical Engineering gaat
de komende maanden
de boer op met twee
Corona-reactoren. Eentje
verhuist naar het erf van
een varkensboer, de ander
komt te staan bij een
verkeerstunnel. In beide
gevallen wordt de proef op
de som genomen of de
reactoren de lucht voldoende
kunnen zuiveren van onder
meer uitlaatgassen,
ammoniak, micro-organisme
en fijnstof.
“Tja, de kroon op het werk.” Enig gevoel
voor understatement is dr.ir. Bert van
Heesch niet vreemd, maar zijn pretoogjes
verraden de diepere lading van die uitspraak. Samen met dr.ing. Guus Pemen
en de onderzoeksgroep EPS sleutelt hij al
jaren aan de zogeheten Corona-plasmatechnologie. Het onderzoek in het Pulsed
Power Lab aan de TU/e loopt sinds 1994.
Geen wonder dat de universiteitsdocent
opgetogen is dat hij twee Corona-reactoren
in de praktijk kan gaan testen. In december
hoopt EPS groen licht te krijgen van
SenterNovem, het innovatieplatform van
het ministerie van Economische Zaken.
De verwachtingen zijn optimistisch.
Vooruitlopend op het besluit staan al twee
groene zeecontainers buiten het gebouw
Corona te wachten. De reactoren worden
er gedurende de proefprojecten in ondergebracht. Eén container wordt geplaatst
bij een verkeerstunnel; welke is nog niet

bekend. Ingenieursbureau Oranjewoud,
medefinancier van het proefproject, zoekt
samen met Rijkswaterstaat naar een
geschikte plek waar vijfduizend auto’s per
uur passeren. Dat is het aantal voertuigen
waarmee rekening gehouden dient te
worden, zo bleek uit een haalbaarheidsstudie die twee weken geleden is afgerond.
Experimenten waarbij een dieselaggregaat
gebruikt is om tunnellucht te simuleren,
laten zien dat negentig procent NOxreductie zondermeer mogelijk is.
Bij de verkeerstunnel wordt straks een
deel van de uitlaatgassen via een bypass
opgevangen en verwerkt door de Coronareactor. Omdat het een proefopstelling
betreft, is het vermogen van de reactor
beperkt tot vijf kilowatt. In een volgende
fase van het project wordt het vermogen
opgevoerd naar dertig kW. Uiteindelijk
zal de capaciteit nog met een factor tien
moeten opschalen om alle uitlaatgassen
te kunnen verwerken. Volgens Van Heesch
is dat tamelijk eenvoudig te realiseren
door meerdere reactoren parallel te
plaatsen. Het systeem zou zich tevens
kunnen aanpassen aan fluctuerende
NOx-concentraties door simpelweg het
vermogen te regelen.
De uitlaatgassen worden gefilterd, maar
waar blijft eigenlijk het restant? Ook
daaraan is gedacht. Door een waterfilm
over de reactorplaten te laten stromen,
wordt gevormd salpeterzuur (HNO3)
afgevoerd en door toevoeging van
ammoniak geneutraliseerd als een zout.
Bij een piekbelasting tijdens de verkeersspits leveren vijfduizend voertuigen
samen ongeveer vijf kilo zout op per uur.
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn,
maar het werkt, zo bezweert ir. Frank
Beckers. De alumnus van de faculteit
Electrical Engineering is bij het proefproject betrokken als gastonderzoeker.
Hij is in dienst van HMVT, een dochteronderneming van Oranjewoud. Hij heeft,
samen met Van Heesch, diverse proefnemingen gedaan met de Corona-reactor
en enkele vooralsnog onverklaarbare

Frank Beckers (links) en Bert van Heesch. Foto: Bart van Overbeeke

verschijnselen ontdekt. “De resultaten van
een fijnstofonderzoek waren enigszins
bevreemdend”, zegt hij. “Filters zonder
Corona-reactor werden allemaal zwart
door de koolstofdeeltjes. Filters na de
Corona-reactor bleven lichtgrijs - een
teken dat koolstofdeeltjes goed werden
verwijderd. Maar vreemd genoeg was de
filter wel zwaarder
geworden.
We hebben dit
nader laten
onderzoeken met
een behulp van
een elektronenmicroscoop.
Er was geen enkel spoor van koolstof te
zien. Opnieuw een bevestiging dat de
Corona-reactor goed zijn werk doet, maar
geen verklaring voor de gewichtstoename
van de filter. We vermoeden dat de filters
zwaarder worden door zoutvorming,
maar helemaal zeker weten we dat nog
niet. In de praktijksituatie zal de reactor
ook de zoutdeeljes moeten afvangen.
Wanneer we groen licht krijgen voor een

proef bij een tunnel, zullen we met uitgebreide diagnostiek aan de slag gaan om
het proces volledig in kaart te brengen.”
De Corona-reactor is niet alleen in staat
om roetdeeltjes van dieselmotoren uit
de lucht te halen. Ook fijnstof, vluchtige
organische stoffen en anorganische stoffen,
zoals ammoniak
en H2S, zijn een
gewilde prooi.
Daarom wordt
ook een proef
voorbereid op
een varkensbedrijf
in Sterksel. Een
Corona-reactor wordt gekoppeld aan een
stal met bijna 2200 varkens. Van Heesch:
“Het is een gesloten circuit. Met biogas
uit de varkensstal wordt een generator
aangedreven die op zijn beurt de reactor
van vermogen voorziet. De NOx-uitstoot
van het aggregaat wordt samen met de
stallucht door de reactor geleid. Het restproduct is kunstmest. In wezen is het
proces dus hetzelfde als bij de zuivering

Verkeersspits levert
zo’n vijf kilo zout
per uur op

Gaatjes tegen een hartaanval
Membranen spelen een essentiële rol
in de ontwikkeling van minuscule
biosensoren op chips. Promovenda
An Prenen maakte een membraan met
poriën op maat door een polymeer met
lasers te beschijnen. De Belgische
promoveert maandag 12 oktober op
dit onderzoek.
De laatste jaren komt de technologie
beschikbaar om lichaamsvloeistoffen,
zoals bloed of speeksel, snel ter plekke
te analyseren. Hiervoor worden complete
minilaboratoria ontwikkeld, zo klein dat
ze op een chip passen. ‘Lab-on-a-chip’ is
een veelgebezigde term voor deze biosensoren. Een bekend voorbeeld van zo’n
biosensor op een chip is de glucosemeter
waarmee suikerpatiënten met een
vingerprik binnen een paar seconden
kunnen zien of ze al insuline moeten
spuiten.
Dat de glucosemeter al een tijdje op de
markt is, komt vooral door het gemak
waarmee je het suikergehalte kunt
meten, zegt An Prenen (27). “Er zit best
veel glucose in je bloed, dus is het relatief
eenvoudig om het te detecteren.” Helaas
geldt dat niet voor bijvoorbeeld troponine,
een stofje dat een indicator is van een
hartaanval omdat het vrijkomt bij het
afsterven van hartcellen. Door de lage

concentratie van deze stof in het bloed
heb je een veel gevoeligere biosensor
nodig om bij hartproblemen tot een
diagnose te komen.
Daarom wordt hard gewerkt aan biosensoren die ook stoffen in lage concentratie kunnen detecteren. Bij de nieuwste
generatie biosensoren worden minieme
bloed- en speekselmonsters door microscopische kanaaltjes op de lab-on-a-chip
geleid en daar gezuiverd, gemengd en
chemisch behandeld. De sensoren zijn
voorzien van allerlei membranen: halfdoorlaatbare vliesjes. Deze kunnen
dienst doen als filters om de vloeistof
te ontdoen van ongewenste elementen,
maar ze kunnen ook fungeren als vergaarplek voor de stof die je wilt aantonen
- zoals troponine bij een vermoedelijke
hartaanval of sporen van cocaïne bij een
drugstest.
Elke toepassing vraagt om een membraan
voorzien van poriën met een specifieke
doorsnede. Om rode bloedcellen uit het
bloed filteren, bijvoorbeeld, neem je een
membraan met poriën waar deze cellen
net niet doorheen passen. Om de weerstand voor de vloeistof zo klein mogelijk
te houden, wil je de poriën niet kleiner
maken dan strikt noodzakelijk. Bij commercieel beschikbare membranen schort
het daar vaak juist aan: zij bevatten poriën

van uiteenlopende grootte, waardoor je
nooit de optimale combinatie van selectiviteit en weerstand hebt.
In de groep Polymers in Information and
Communication Technology (faculteit
Scheikundige Technologie) heeft Prenen
daarom kunststof membranen gemaakt
met poriën die allemaal precies even
groot zijn. Ze maakte daarbij gebruik van
een handige eigenschap van het polymeer
SU8. Met laserlicht
kun je in dit transparante materiaal
een patroon vastleggen: alleen
de plekken die
worden belicht
harden uit, waarna
het onbelichte
materiaal eenvoudig
is weg te spoelen.
Als je twee bundels laserlicht over elkaar
heen legt, ontstaat een zogeheten interferentiepatroon: een patroon van afwisselend
lichte en donkere lijnen. Dit patroon legde
Prenen in een dunne laag polymeer vast.
Door na enige tijd de laserbundels over
een bepaalde hoek te draaien, maakte
ze een membraan met een regelmatig
gatenpatroon, waarvan de precieze vorm
en afmetingen van de poriën eenvoudig
aangepast kunnen worden door met de

oriëntatie van de laserbundels te spelen.
Het zo verkregen membraan is bijzonder
regelmatig en heeft bovendien de juiste
afmetingen voor toepassing in een biosensor: Prenen maakte membranen met
poriegroottes tussen 0,1 en 5 micrometer
(ter vergelijking: een mensenhaar is zo’n
vijftig micrometer dik). Nog een voordeel:
uit het gebruikte polymeer SU8 kun je
meteen ook de wanden van de microkanaaltjes maken
waar het membraan
als filter in komt.
Dat betekent dat
de kanaalwand en
het membraan
lekvrij op elkaar
aansluiten, iets wat
volgens Prenen
lastig voor elkaar te
krijgen is als je een los membraan moet
plaatsen. “We hebben het over kanaaltjes
van vijftig tot honderd micrometer in
doorsnede. Dan moet je de membranen
op maat knippen en dan in het kanaal
plakken en hopen dat het niet lekt. Dat is
best lastig.”
In microfilters blijft uiteraard ‘vuil’
hangen -inherent aan filters- en het filter
raakt daardoor snel verstopt. Om verstopping zoveel mogelijk te voorkomen,
maakte Prenen poriën met een lang-

Met laserlicht
wordt een patroon
vastgelegd in
een polymeer

Cursor 8 oktober 2009
Onderzoek /7

Corona-reactor
Het onderzoek naar de zogeheten Coronaplasmatechnologie heeft de TU/e in de loop
der jaren al vele patenten opgeleverd. In het
Pulsed Power Lab dat in het Coronagebouw
staat, wordt nog steeds driftig gesleuteld aan
deze elektrische procestechnologie. Het gaat
om de toepassing van hoogspanningspulsen
op een set elektroden binnen een afgesloten
reactor. De pulsen worden ongeveer vijf honderd keer per seconde afgegeven.
Hierdoor ontstaat in de reactor een zo geheten Corona-ontlading. Dat is een soort
wolk van vonkjes die voortdurend actieve
deeltjes zoals elektronen, ionen en radicalen
produceert. Deze wolk zet op haar beurt
allerlei fysische en chemische processen
in gang die zorgen voor de omzetting van
koolwaterstoffen, NOx en geurcomponenten.
Ook worden micro-organismen en fijnstof
geëlimineerd.
Voor het menselijk oog heeft het werkende

van tunnellucht. Uiteindelijk is alles
gerecycled.”
In vol bedrijf kost de Corona-reactor een
veeboer ruim twee keer zoveel als de
gebruikelijke luchtwassers. Maar daar
staat een groot aantal voordelen tegenover. Met de reactor is het mogelijk om
fijnstof uit de lucht te halen en bacteriën
te doden. Niet onbelangrijk, want de veehouderij wordt in toenemende mate
getroffen door besmettingen zoals MRSA.
Volgens cijfers van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
is ruim tachtig procent van de kalverhouderijen besmet met MRSA en bijna
de helft van alle varkenshouderijen.
Hoeveel kippenhouderijen door MRSA
zijn getroffen, is niet bekend. Feit is wel
dat veehouders en hun gezinnen zelf
ook besmet raken. De grote zorg van het
RIVM is dat door overmatig antibioticagebruik de bacteriën en virussen
immuun worden en niet langer te
bestrijden zijn.
Niet alleen vanwege het gezondheidsaspect kan de Corona-reactor een

plasma in de reactor een purperen gloed, ver oorzaakt door de combinatie van zuurstof en
stikstof die in de lucht zit. De kortstondige
pulsen veroorzaken tal van reacties.
Bovendien kunnen zich in de reactor allerlei
stoffen vormen die het chemisch meetproces
kunnen verstoren, doordat meetprincipes
vaak kruisgevoelig zijn.
Dat staat niet in de weg dat deze plasmatech nologie geschikt is voor een groot aantal toe passingen in de biomedische wereld, voe dingsmiddelenindustrie, het verkeer of
landbouw. De filtertechniek is volledig elek trisch en zal zorgen voor het terugdringen
van verkeersuitstoot of de penetrante ammo niakgeur van veestallen.

omwenteling teweeg brengen. Als de
filtertechniek ook in staat blijkt om de
geurmissies drastisch te verminderen,
dan kunnen de bestaande stankcirkels van
veehouderijen en bedrijven de prullenbak
in. Met alle gevolgen van dien voor
bestemmingsplannen in agrarische en
stedelijke gebieden.
“Met een overkapping en een Coronareactor is een snelweg dwars door de
stad geen probleem”, lacht Van Heesch.
Toegegeven, dat is wat overtrokken.
Maar de komende proefprojecten zullen
volgens beide onderzoekers aantonen
dat dit staaltje plasmatechnologie zeker
een mooie toekomst heeft. (FvO)/

.

Een stevig partijtje voetballen tegen op
mensen lijkende robots moet over ruim
veertig jaar normaal zijn. In dat kader
sleutelen wetenschappers wereldwijd aan
robots op wieltjes die niet alleen voetballen,
maar de wedstrijd ook nog ongeschonden
doorkomen. Zo ook student Werktuigbouw kunde Ruud Alaerds, die een frame ontwierp
voor de robot die tijdens de wereldkampioen schappen robotvoetbal in 2011 alle andere
machines van het veld moet spelen.
“Het frame van onze huidige robot bevat een
vlakke bodemplaat waaraan verder alles is
vastgemaakt”, omschrijft Alaerds het probleem
waarop hij afstudeert. “Die plaat wordt verkeerd belast en kan doorzakken na botsingen.
De wielen staan dan niet meer goed op de
grond, waardoor het rijden niet meer soepel
gaat. Alles gaat trillen en de camerabeelden
worden slecht. Dat moet dus anders.”
Het nieuwe ontwerp oogt als een drie turven
hoge Eiffeltoren op wieltjes. In elk van de vier
poten is een motor geschoven die het wiel
aandrijft. Het centrum v an de constructie
bevat het schietmechanisme: een elektro magneet waarvan de kern tegen een lepel
duwt die zo de bal weg schiet. Op een dunne
bodemplaat tussen de poten staan versterkers,
a c c u ’ s , c o mm u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e n o d i g e
hardware. De top van de Eiffeltoren tenslotte
is een taps toelopende koker met daarin een

pc, een camera om vooruit te kijken en een
camera die recht omhoog is gericht.
Daarboven hangt een bolvormige spiegel,
zodat de robot 360 graden om zich heen kan
kijken.
Hoewel de toren niet direct doet denken aan
een virtuoze Messi, verwacht de ontwerper
dat hij beter bestand is tegen alle klappen
dan de huidige robot van het Eindhovense
Tech United-team. Dat sleepte afgelopen
zomer het vicewereldkampioenschap in
de wacht tijdens de Robocup in Oostenrijk.
“De constructie is opgebouwd uit aluminium
platen, die tot kokers en doosjes zijn gevouwen.
Dit zorgt voor licht en een stijver frame.
Bovendien heeft hij nu vier wielen in plaats
van drie.”
Vier wielen gaan sneller dan drie en maken
de robot wendbaarder. Toch gingen aan deze
beslissing nog verhitte discussies vooraf.
“Met een soort tank op twee wielen kun je
nóg sneller accelereren. Alleen zou je dan
veel meer moeten sturen om op de juiste
plaats terecht te komen en dat kost ook weer
tijd. Met vier wielen kun je in alle richtingen
rijden.” Waarmee de TU/e over twee jaar
misschien eindelijk dat felbegeerde
wereldkampioenschap binnensleept.
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Ig Nobelprijs voor vingers knakken
Het knakken van je vingers veroorzaakt geen artritis. Om dat te bewijzen, knakte de
Amerikaanse onde rzoeker Donald L. Unger zestig jaar lang de vingers van zijn linkerhand,
maar nooit die van zijn rechterhand. Hij kreeg er vorige week een Ig Nobelprijs voor.
Andere prijswinnaars zijn fysici die hebben berekend waarom zwangere vrouwen niet
omtuimelen en biologen die hebben ontdekt dat organisch afval met negentig procent
kan worden gereduceerd dankzij bacteriën uit de poep van reuzenpanda’s.
De Ig Nobelprijzen zijn bedoeld voor onderzoek dat mensen eerst laat lachen en dan laat
nadenken. Er war en in het verleden ook Nederlandse winnaars. Zo kreeg TU/e-hoogleraar
prof.dr. Annelies van Bronswijk (Bouwkunde) in 2007 de prijs voor haar onderzoek naar
het ecosysteem van matrassen en beddengoed. Eerder viel een Nederlands artikel over
een homoseksuele necrofiele wilde eend in de prijzen. Ook trokken Nederlanders de
aandacht met onderzoek dat malariamuggen even sterk door zweetvoeten worden
aangetrokken als door Limburgse kaas. De prijs wordt sinds 1991 uitgereikt door de
Amerikaanse organisatie Improbable Research, die ook een tijdschrift uitbrengt. (HOP)
Foto: Bart van Overbeeke

werpige doorsnede. “Bolvormige deeltjes
die daar niet doorheen passen, blokkeren
dan niet meteen de hele opening: ernaast
is nog ruimte voor de vloeistof om er langs
te stromen.”
De membranen van Prenen kunnen ook
worden gebruikt om specifieke moleculen
-bijvoorbeeld drugs bij een drugtest- in
te vangen. Daarvoor wordt het membraan
voorzien van receptoreiwitten die specifiek binden aan de gezochte moleculen.
Prenen werkte samen met mensen van

Philips -waar veel aan biosensoren wordt
gewerkt-, die voor haar onderzochten
of haar membranen geschikt zijn om
receptormoleculen op te plaatsen. Dat
werkte boven verwachting: “We dachten
dat we een speciale coating moesten
aanbrengen op ons membraan, maar
zonder de coating bleven er net zoveel
eiwitten zitten.” Een sensor met de
vereiste gevoeligheid heeft de samenwerking met Philips echter nog niet
opgeleverd, daarvoor is nog vervolgonderzoek nodig, aldus Prenen. (TJ)/

.

Nobelprijs voor chromosoomonderzoek Szostak
De Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar drie Amerikaanse wetenschappers,
onder wie Jack W. Szostak, die in oktober vorig jaar nog een lezing gaf aan de TU/e.
De winnaars krijgen de prijs voo r hun onderzoek naar de bescherming van chromosomen.
Szostak en zijn collega’s Elizabeth Blackburn en Carol W. Greider onderzochten de werking
van telomeren. Dat zijn verstevigde stukjes aan het einde van chromosomen, vergelijkbaar
met de plastic uiteinden van schoenveters. Telomeren blijken te voorkomen dat chromo somen slijten wanneer ze gekopieerd worden. Het onderzoek levert nieuwe inzichten in
ouderdomsprocessen en kankerbestrijding.
Szostak en Blackburn ontvingen eerder van de KNAW Heinekenprijzen voor biochemie en
biofysica, en geneeskunde. Die prestigieuze wetenschapsprijzen worden iedere twee jaar
uitgereikt in Amsterdam. Toen Szostak vorig jaar in Nederland was om de Heinekenprijs
in ontvangst te nemen, verzorgde hij op uitnodiging van het Instituut voor Complexe
Moleculaire Systemen (ICMS) een lezing aan de TU/e. (HOP, TJ)
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Mensen
Promoties
Ir. A.M. Prenen verdedigt op maandag
12 oktober haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van
het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Polymeric microfilters by
interference holography: Development
and applications’. Prenen promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr. D.J. Broer.
Ir. J.C.H.W. in ’t Panhuis verdedigt op
maandag 12 oktober zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Lie Algebras,
Extremal Elements, and Geometries’.
In ‘t Panhuis promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor
is prof.dr. A.M. Cohen.

Afscheid
Na ruim twintig jaar in verschillende
functies (o.a. Centrale Stafgroep College
van Bestuur, directeur faculteit Werktuigbouwkunde, diverse functies aan de faculteit Scheikundige Technologie, o.a. Polymeren PTN/DPI en Toponderzoekschool
Katalyse) werkzaam geweest te zijn aan
de universiteit, neemt Ad Kolen afscheid.
Per 1 september maakt hij gebruik van
de FPU-regeling.
Ter gelegenheid hiervan biedt de Toponderzoekschool Katalyse hem op woensdag
14 oktober een receptie aan in de University Club, vanaf 16.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Diversen
Education & Training Unit
Course ‘Design based learning’

The course ‘Design based learning’ will
take place on Tuesday November 10th
and Tuesday December 15th from 9.3012.30 hours. Between these dates there
will be planned two meetings; dates will
be determined after the first meeting.
The course is intended for teachers who
will develop assignments or want to
improve a DBL assignment. The course
is also part of the BKO training program.
The course will deal with components
of Design based learning (DBL) such as
features of DBL, making agreements
about coaching and products, degree
of monitoring/freedom, evaluating the
results of the project groups, writing

the assignment and other documents.
During the course the participants will
work a lot independently, mainly with
developing their own DBL assignment.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. Further information can be obtained from Sonia Gómez
Puente (extension 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).

T!NT

Workshops
Persoonlijke ontwikkeling wordt steeds
meer gezien als onderdeel van je academische vorming. Het is daarom geen luxe
om eens goed stil te staan bij je eigen
ontwikkeling en wat voor jou van betekenis
zou kunnen zijn om als persoon te groeien.
T!NT biedt de volgende workshops aan:
Dinsdagavond 6 oktober:
‘Psychodrama. Leren door doen’
Psychodrama is een interactieve methode
om jezelf te ontwikkelen en in beweging
te zetten.
Situaties die je wilt onderzoeken, worden
in deze workshop ruimtelijk opgesteld
zodat je er vanuit allerlei perspectieven
naar kunt kijken en tot nieuwe inzichten
en oplossingen kunt komen.
Dinsdagavond 13 oktober: ‘Jij en je familie.
De systemische benadering van Nadgy’
Aan de hand van Nadgy’s inzichten kijk
je naar je eigen familiesysteem en de rol
die jij daarin hebt. Maar ook wat die rol
betekent voor je en hoe dat doorwerkt in
je studie en relaties.
Tijd: 18.00 uur als je mee wilt eten,
20.00 uur workshop
Locatie: café T!NT, studentencentrum
De Bunker
Prijs: 2,50 euro per avond, 5 euro per
avond inclusief eten
Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober:
‘Enneagram. Zelfkennis is begin
van wijsheid’
Het enneagram is een handig karaktermodel en leert je door welke ‘bril’ jij en
anderen naar het leven kijken.
Uitgangspunt van het enneagram is dat
iedereen uniek is, maar ook elementen
van een bepaald karaktertype in zich heeft.
Leer jezelf kennen in een prachtige
omgeving.
Tijd en plaats: vrijdag 18.00 uur tot
zaterdag 17.00 uur, Kasteel Gemert
Begeleiding: Elisabeth Fricker, Martin
van Moorsel, Arnoud Rigter
Prijs: studenten 20 euro all-in,
niet-studenten 50 euro all-in

‘Afgestudeerden missen
moreel kompas’
Een derde van de bedrijven
vindt dat starters te weinig
besef hebben van normen en
waarden. Dat blijkt uit onderzoek door accountantsorganisatie KPMG. Ethische
vorming is de verantwoordelijkheid van universiteiten
en hogescholen, vinden de
bedrijven.
Volgens het bedrijfsleven laten
veel toekomstige bestuurders zich
meeslepen door een flitsende
carrière, status en inkomen. Het
zou starters vaak ontbreken aan
respect en verantwoordelijkheidsgevoel. Veertig procent van de
ondernemingen zegt in de afgelopen twee jaar zelfs een jonge
medewerker te hebben ontslagen
vanwege een gebrek aan ethisch
besef.
Morele vorming is de taak van
hogescholen en universiteiten,

zegt negentig procent van de
tweehonderd ondernemingen
die aan het onderzoek deelnamen.
Slechts de helft van de Nederlandse bedrijven vindt dat instellingen voldoende aandacht
besteden aan normen en
waarden. Een derde klaagt over
het ethisch besef van afgestudeerden.
HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra is geschokt door de resultaten van het onderzoek, maar
vindt ook dat bedrijven de hand
in eigen boezem moeten steken.
In het Nederlands Dagblad zegt
Terpstra: “Ik vraag me af of
normbesef wel zo hoog op de
agenda staat bij bedrijven, als de
bedrijven zelf mensen moeten
ontslaan die de regels overtreden. Hoe kan het dan dat deze
afgestudeerden wel binnen zijn
gekomen in het bedrijf?”
(HOP)/

.

Zaterdag 14 november: ‘Non-verbale
communicatie. Check your leaks’
We hebben het allemaal, een onbewust
en non-verbaal communicatiegedrag.
Het is al in onze vroegste kindertijd ontstaan: als kind kunnen we geen rationeel
antwoord geven op wat we waarnemen
en wat ons overkomt. De sterke emoties
die daarmee gepaard gaan, worden daarom
weggestopt en voortaan alleen maar nog
gecommuniceerd door onbewust gedrag,
de non-verbal leaks. Dit kan via de
Goodfield-video-analyse-methode zichtbaar, bewust en inzichtelijk gemaakt
worden. Wie wil, krijgt een persoonlijke
screening.
Tijd en plaats: 10.00 tot 17.00 uur in
café T!NT, studentencentrum De Bunker
Begeleiding: Wim de Leeuw
Prijs: 15 euro inclusief lunch
Voor meer informatie kijk op
www.tue.nl/Tint. Opgave via tint@tue.nl

Vacatures
Postdoctoral position on photon-numberresolving detectors (V34.0001), the
Photonics and Semiconductor Nanophysics
group, department of Applied Physics

(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

verband, salaris maximaal schaal 10
cao Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2861 t/m 3755 euro).

Postdoctoral position on integrated singlephoton detectors (V34.0002), the Photonics
and Semiconductor Nanophysics group,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

Researcher RF detection circuits (V36.374),
MsM, department of Electrical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 cao Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2861 t/m 3755
euro).

PhD student ‘Reliable controllers for a
`by wire? Vehicle’ (V35.439), Dynamics &
Control, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).

2 Researchers Lithographic Process
Control (V36.375), CS, department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (2861 t/m 3755 euro).

PhD position ‘Mechanics of Biomimetic
Materials’ (V35.440), Polymer Technology,
department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2042 t/m 2612 euro).

(Senior) Assistant/Associate Professor
in Inventory/Supply Chain Management
(V39.486), Operations, Planning,
Accounting and Control within the
department of Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (3872 t/m 6000 euro).

Researcher RF circuits (3x) (V36.373),
MsM, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienst-

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

(advertentie)
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“Een ontwerp is een levend iets”
De totstandkoming van het uiteindelijke
ontwerp voor de nieuwe W-hal heeft heel
wat voeten in de aarde gehad. Vanaf het
moment dat Joost Ector zijn eerste plan
in het voorjaar van 2007 presenteerde,
duurde het nog ruim twee jaar voordat
het definitieve ontwerp van de tekentafel
rolde. Het oorspronkelijke ontwerp,
waarbij de oude W-hal met de grond
gelijk gemaakt zou worden, leidde tot
een heftig protest van de Stichting
Wederopbouwerfgoed Eindhoven. Ector
kwam daarop met een nieuw ontwerp,
waarbij het grootste deel van de W-hal
behouden blijft. Ook dit ontwerp moest,
ditmaal om financiële redenen, weer
deels aangepast worden. Het eindresultaat, een blauwdruk voor een complex
van zestig miljoen euro, is een ambitieus
bouwproject dat in zijn ogen recht doet
aan zowel het verleden als de toekomst.
Ector doet luchtig over de problemen.
“Een ontwerp is een levend iets”, zegt
hij, “dat aangepast kan worden als de
omstandigheden veranderen. Ik vond het
ook belangrijk dat er een goede discussie
over de waarde van de oude hal werd
gevoerd. ” Hij zegt te begrijpen dat de
eigenaar van een gebouw, in dit geval
de TU/e, er moeite mee heeft als er
plotseling een monumentale waarde aan
wordt toegekend. “Maar ik heb getracht
mijn rol te beperken tot die van adviseur:
ik heb nooit een uitgesproken standpunt
ingenomen.”
De architect is blij met het eindresultaat:
een ontwerp waarin de lichte draagconstructie, het kenmerkende daklandschap
en de transparante omhulling van het
oorspronkelijke gebouw in stand blijven.
Ook blijft de nieuwe W-hal via loopbruggen verbonden met de omliggende
gebouwen, als een
spin in het web van
de TU/e-campus.

Interview/Tom Jeltes
Foto/Hilbert Krane
Ir. Joost Ector, alumnus van Bouwkunde, werd in 2002 al
op dertigjarige leeftijd mede-eigenaar en ‘artistiek leider’
van het Rotterdamse architectenbureau Ector Hoogstad,
een bureau met vijftig medewerkers. Hij is verantwoordelijk
voor het ontwerp voor de ‘nieuwe W-hal’, het toekomstige
onderkomen van de TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica
en de centrale studentenvoorzieningen - een project
waaraan nogal wat haken en ogen zaten en waarvoor
begin 2010 eindelijk de bouw van start gaat.
“Er is wel wat scepsis ontstaan door de
gang van zaken”, zegt Ector. “Maar ik ben
ervan overtuigd dat die scepsis verdwijnt
als het gebouw (waarvan de oplevering
gepland is aan het begin van 2012, red.)
er eenmaal staat.” Hij verwacht dat ook
bij hem de voldoening dan weer de overhand neemt. “Op dit moment voelt het
vooral even als werk, maar toen we de
opdracht destijds binnensleepten, gaf dat
ons een heel mooi gevoel. Het heeft toch
wel een emotionele waarde. Niet alleen
omdat ik aan de TU/e gestudeerd heb,
maar ook omdat de campus een interessante architectonische geschiedenis
heeft, waarbij de W-hal een centrale plek
inneemt. Sjoerd van Embden, de ontwerper van de oorspronkelijke W-hal
en van veel van de overige gebouwen
op de campus, was bovendien een groot
architect.”
Anders dan zijn bliksemcarrière doet
vermoeden, is het
nooit een jongensdroom van Ector
geweest om architect
te worden. “Als ik
ergens mee bezig
was, dan was het
met muziek.
En ik was creatief. Pas toen mijn ouders
in Nuenen zelf een huis gingen bouwen,
begon het me te dagen dat als je je creativiteit kwijt wilt op universitair niveau,
bouwkunde geen slechte optie is. Een
gebouw tekenen dat vervolgens ook daadwerkelijk wordt gebouwd, dat idee sprak
me wel aan. Maar eigenlijk is het betrekkelijk toevallig dat ik bouwkunde ben
gaan studeren.” En dan uiteraard in
Eindhoven, op een steenworp afstand
van zijn ouderlijk huis. “Het is wellicht

W-hal blijft spin
in het web
van de campus

Belangrijk onderdeel
van de nieuwe W-hal
is een kubus van vijf
verdiepingen, op
twintig kolommen -“als satéstokjes”uitstijgend boven de rest van het gebouw,
met kantoorruimtes voor de faculteit
Wiskunde & Informatica. In het hieronder
liggende souterrain is de universiteitsbibliotheek gepland. Vanaf de eerste verdieping, het niveau van de loopbruggen,
kun je twee verdiepingen naar beneden
kijken. Bovendien wordt het gebouw
geïntegreerd in de zogeheten ‘groene
loper’, de centrale autovrije middenzone
die is voorzien voor Campus 2020.

heel Brabants, maar mijn ouders en ik
zagen het nut er niet van in om helemaal
naar Delft te gaan. Ik was me destijds ook
niet bewust van de verschillen tussen die
beide opleidingen.”
Achteraf kun je stellen dat het een goede
keuze is geweest,
geeft Ector aan. “Aan
de TU/e wordt toch
met een bredere blik
naar bouwkunde
gekeken dan in Delft.
Daar staan vooral de
culturele aspecten
van het vak centraal,
terwijl in Eindhoven
ook aandacht wordt besteed aan de technische dimensie en managementaspecten.
Maar om een afgewogen oordeel te kunnen
vellen, zou ik natuurlijk ook bouwkunde
moeten gaan studeren in Delft.” Het is
wel typisch Eindhovens om altijd de
vergelijking met Delft te willen trekken,
denkt hij. “Volgens mij houden ze zich
daar in Delft helemaal niet mee bezig.
Daar gaan ze gewoon uit van hun eigen
kracht. Dat zou aan de TU/e ook wel meer
mogen gebeuren.”
Het stempel dat de opleidingsplek drukt
op het werk van een architect, moet
overigens niet overschat worden, vindt
Ector. “Nederland staat bekend om zijn
grote variatie in architectonische signaturen. Dat wordt toch allemaal gevoed
vanuit slechts twee universiteiten. Maar
je ontwikkelt eigenlijk pas na je opleiding
een eigen stijl.”

slag bij een internationaal hoog aangeslagen bureau in Amsterdam, de echte
avant-garde. Dat was op zich heel aantrekkelijk, maar ik zou het met een stagevergoeding moeten doen en had me
moeten beperken tot het maken van
maquettes. Ik had niet het gevoel dat
ik daar op korte termijn een zinvolle
bijdrage kon leveren. Toen kwam ik in
contact met Jan Hoogstad. Met hem klikte
het heel goed, we deelden een interesse
voor de relatie tussen architectuur en
muziek. En hij was wél bereid me vrij
te laten.”
Wat is dan een typische Ector? Die vraag
is volgens de architect niet zo gemakkelijk te beantwoorden. “We proberen
vooral niet dogmatisch te worden, dat zie
ik als een deugd. De verschijningsvorm
van een gebouw moet altijd het resultaat
zijn van de context binnen en buiten
het gebouw. Architectonische inzichten
evolueren en als het goed is, ga je daarin
mee. Die evolutie leidt dan automatisch
tot een divers oeuvre. Dat zie je bijvoorbeeld bij een architect
als Herman Hertzberger.”
Als er al sprake is van
een duidelijke lijn in
het werk van Ector,
dan is dat eerder een
signatuur van zijn
bureau Ector Hoogstad
Architecten dan van
Ector persoonlijk.
“Je werkt met heel veel mensen aan zo’n
groot project als de W-hal. Mijn taak is
vooral ook het managen van het ontwerpproces; ik zet de grote lijnen uit en houd
ze in de gaten. Aan de W-hal werken
alleen al vier architecten en houden
ook nog vier mensen zich met de
bouwkundige uitwerking bezig.”

‘Ik zie het als
een deugd om
niet dogmatisch
te worden’

Na het afronden van zijn studie, in 1997,
kwam Ector direct terecht bij het toenmalige Hoogstad Architecten. “Ik was
cum laude afgestudeerd en kon aan de

De samenwerking met Hoogstad, een
architect die bekend staat om zijn gevoel
voor ruimtelijkheid, bleek vruchtbaar.
Ector ondervond er de vrijheid en ruimte
die hij kende van zijn studie. En dat
werkte goed voor hem. “Ik was nog maar
28 jaar toen Jan me het ontwerp voor de
Hogeschool voor Economische Studies
in Amsterdam liet maken. Mijn eerste
grote project, waarbij ik het helemaal
zelf mocht uitzoeken. En sinds 2002
heb ik de leiding over het bureau.”
Het is allemaal heel snel gegaan, geeft
Ector toe. En dat houdt ook een risico in:
“Ik moet nu vooral proberen het leuk te
houden en niet te vroeg oud te worden.”/

Ector Hoogstad ook actief in Twente en Delft
Al sinds de jaren negentig is Ector Hoogstad Architecten nauw betrokken bij de
vernieuwing van de campus van de Universiteit Twente, waarvoor men een master plan ontwierp. Het masterplan is gebaseerd op de twee belangrijkste polen van
het terrein: het woon- en leefcentrum en het onderwijs- en onderzoekscentrum.
Ector Hoogstad kreeg zelf drie opdrachten voor nieuwbouw: het nieuwe ict-centrum
(T-huis), het Carré en het Nanolab. In het Carré worden de voornaamste kantoor- en
laboratoriumfaciliteiten ondergebracht en het Nanolab gaat de meest hoogwaardige
laboratoria van de universiteit huisvesten. Begin 2010 worden beide gebouwen
opgeleverd.
De TU Delft koos Ector Hoogstad voor het eerste grootschalige bouwproject buiten
het eigen terrein. Het betreft nieuwbouw voor Delft Chem Tech en voor de afdeling
Biotechnologie van de faculteit Technische Natuurkunde. Het complex bestaat uit
26.000 vierkante meter laboratoria en onderwijs- en kantoorruimten, te bouwen
op de nieuwe ‘business campus’ langs de A13, het zogeheten Technopolis. Deze
nieuwbouw moet er in 2011 staan.

.
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Only in 2030 enough lady professors
If things continue the way they
do, it will not be until the year
2030 that one in four professors at Dutch universities will
be female. The Netherlands is
still lagging behind considerably in comparison with the
rest of Europe, says the Lady
Professors Monitor 2009.
By comparison, only Belgium,
Cyprus, Luxemburg and Malta
have fewer lady professors than
the Netherlands. Leader in Europe
is Ireland: there, more than one
in three professors is of the
female gender. The European
countries had agreed that in 2010
25% of the professors should be
women, but the Netherlands is
not going to get there by a long
chalk, now being at 11.7 percent.
There are enormous differences
between the universities. There
are the most lady professors in
Leiden (16.3 percent) and Nijmegen (16.7 percent). The fewest
may be found at Eindhoven
University of Technology: only
1.6 percent of professors there
are women. At the sister universities of technology in Delft and
Twente this is respectively 7 and
5.8 percent.
In comparison with 2003 all universities now employ more lady
professors. In Maastricht and
Delft their share has more than
doubled and at Utrecht University, the University of Twente, the
Free University and the University of Groningen it is 1.5 times
higher.

The majority of lady professors
can be found in the language &
culture (18.4 percent), behavior &
society (17.4 percent) and law
sectors (16.4 percent). Hardly
surprisingly, the technology sector
is last: 4.8 percent.
On the career ladder the step
from assistant professor to associate professor (UHD) is the
most difficult for women. This
move is awkward anyhow, seeing
that there are far fewer associate
professors than assistant professors. Indeed, there are more
professors than UHDs. Comparatively speaking, it is easier for
men to move up in academia:
they are in a ‘glass elevator’.

Part-time

The question arises whether the
difference in career options for
men and women can be explained
by sexism or not. Or might the
reason be that women work parttime more often than men and
that this limits their options?
More women do in fact turn out
to have part-time jobs. Out of
assistant professors 64 percent
of the men work full-time,
whereas only 43 percent of the
women do so. Among associate
professors the percentages are
respectively 71 vs. 49 and among
professors 61 vs. 52. The writers
of the monitor have not calculated the extent to which this
accounts for the poorer academic
careers of women. Nor have they
compared the Dutch scores with
universities abroad.(HOP)/

.

What do we see?
Here we see leafy trees with
different colors, the typical sights
of autumn. The reflection from
the lake adds to the beauty of the
scenery. The two black spots are
flying birds.
When taken?
Last year I was on my way to Ikea
by bike and saw this big pond
(or small lake) next to the street
Rode Kruislaan: Henry Dunant
Park. It caught my attention right
away, as I love autumn sceneries
and sceneries with water animals.
So I came back to that spot with
my camera. It was taken on 19
October 2008 around 6 p.m.

Food for thought

The kitchen table of Chinese Master students Yu Xiang (22), Yu Lu (23), Lie Xiao
(23) and Jin Zhu (22) is full of big pans and dishes containing goodies. Having
chopsticks and bowls at the ready, the Cursor guest can get started straight away.

***

The menu features drumsticks, Chinese cabbage, celery, a dish of beef and potatoes,
and rice, of course. The beef-potato mix is not a typically Chinese dish. “We have
actually thought of this ourselves. It’s probably more European”, say the four students
(Electrical Engineering and Embedded Systems). “But we just like it very much and
often prepare it.”

***

They eat at breakneck speed. For beginners wielding chopsticks it is virtually
impossible to keep up with them. Especially rice is difficult to catch. “We agree with
that too, so it is more common to hold the bowl near your mouth and shove the rice
in like that”, demonstrates Yu. Contrary to Europeans, the Chinese do not distribute
the food on plates. Everybody can just take their pick from the dishes on the table.
“That explains why we eat so fast. Otherwise all the tastiest tidbits have already gone”,
they say jokingly.

***

When Jin has had enough, she quickly leaves the table so as to be in time to hike a lift
to Germany. Lugging a Hema bag full of tompouces (millefeuilles), liquorice and
treacle waffles she is going to visit a couple of friends. Jin has a really sweet tooth, say
the boys. “She eats candies all day!” She has a special liking for Haw flakes, traditional
Chinese candy. These flimsy slices, packed in a small roll, are made of Hawthorn fruit.

***

A dessert is not customary in China. After dinner, the Chinese usually have some tea
or fruit. The extensive rack of desserts in Dutch supermarkets is entirely new to them.
Lie: “I really love your ‘vla’ (custard), especially the chocolate flavor.” Nevertheless,
the students are not taking over that Dutch custom. Yu: “It doesn’t seem healthy to
me to have dessert every night. Is that not extremely fattening?”
You can find the recipe on the forum of www.tuemeetingplace.nl.
Would you like us to sample your cooking skills? Send an e-mail to engcursor@tue.nl.
Photo: Bart van Overbeeke

Why this picture?
When I came to Eindhoven, I
found the autumn too cold and
not so beautiful. So, finding this
park is a relief to enjoy autumn
scenery without leaving the city.
For autumn scenery outside
Eindhoven, I found the hilly
Wageningen Arboretum
beautiful. I am also planning
to go to De Hoge Veluwe
National Park.

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

Always wanted to get going with
a vinyl cutter, a 3D printer or an
embroidering machine? Your
opportunity will arise during the
workshops of the designLAB, a
program of student association
Lucid (Industrial Design) and
Studium Generale. During the
DDW the Gaslab will change into
a unique design studio, where
you may be inspired at night by
the work and the stories of
designers, artists and scientists
and during the daytime you can
design your own creations during
workshops. For the complete
program
and
registration:
www.designlab.nu.
During the Dutch Design Week
there will be four exhibitions in
Vertigo. Apart from photos of

walking tours through Paris and
work from the European Ceramic
Work Center, you can admire the
best graduation projects of the
Department of Architecture,
Building and Planning as well as
a survey of the work by Martien
Jansen. Buildings and projects by
this TU/e alumnus can be seen in
the form of scale-models and
photos.
In the TU/e grounds two artists’
studios have been established.
The Meulensteen Art Centre
accommodates graphic studio
Daglicht and the Arubahal
houses foundry Beeldenstorm.
During the DDW you can use the
facilities in both studios at a
discount rate. There is an exhibition of products made at Daglicht

For nine long days Eindhoven
will be bubbling with design
activities again this autumn.
From 17 thru 25 October the
Dutch Design Week (DDW)
will for the eighth time form
the podium for young and
established designers.
No less than 263 events at
sixty locations will be organized to show the public
–about 80,000 visitors in 2008designs of all kinds and sizes.
Below we give you a preview
of the activities taking place
on the TU/e campus.
and there is the workshop
Working Matters for design engineers, stylists and students who
want to get acquainted with
Daglicht.
In the Arubahal you will find the
equipment of Beeldenstorm, a
foundry or 3D studio, as artist Lex
van Lith prefers to call it. “Six
months ago we invited fifteen
ex-students of the Design Academy
to work here on the theme Copy
Nature. The goal is to find surprising reproduction methods
that can change the meaning of
the original and add a new value
to it .” During the DDW there will
be an exhibition showing this
process by means of photos, semifinished products and finished
products. (NS)/

.

See www.dutchdesignweek.nl.
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Dutch design op de campus
Negen dagen lang zal
Eindhoven deze herfst
weer bruisen van activiteiten op designgebied.
Van 17 tot en met 25
oktober vormt de Dutch
Design Week (DDW) voor
de achtste keer het
podium voor jonge en
gevestigde designers.
Met een nominatie voor
‘World Design Capital
2012’ in het achterhoofd
pakt DDW groots uit.
Er zijn 263 evenementen
op zestig locaties om
het publiek -in 2008
ongeveer tachtigduizend
bezoekers- ontwerpen in
alle soorten en maten
te tonen. Hieronder een
vooruitblik op de activiteiten op de TU/ecampus. (NS)

designLAB
Altijd al graag aan de slag gewild
met een vinyl cutter, een 3Dprinter of een borduurmachine?
Het kan tijdens de workshops
van het designLAB, het programma dat georganiseerd
wordt door studievereniging
Lucid (Industrial Design) en
het bureau Studium Generale.
Iedere student is welkom,
inschrijven kan tot het laatste
moment via de website. “Het
Gaslab verandert tijdens de
DDW in een unieke designstudio, waar je je ’s avonds kunt
laten inspireren door het werk
en de verhalen van ontwerpers,
kunstenaars en wetenschappers
en overdag je eigen creaties kunt
ontwerpen tijdens de workshops”,
zegt programmamaker Marieke
Kruithof van Studium Generale.
Drie dagen, van dinsdag tot en
met donderdag, is er een workshopprogramma waarbinnen
studenten aan de slag kunnen

onder begeleiding van professionele ontwerpers. “Alle soorten
materiaal en computergestuurde
machines staan tot hun beschikking: een vinyl cutter, een 3Dprinter, een laser cutter en
zelfs een borduurmachine.
Studenten gaan in een klein
team aan de slag. In een dag
werken ze het idee dat die
ochtend is ontstaan uit tot een
prototype.” Om 17.00 uur sluit
designLAB af met een borrel
waar de resultaten worden
gepresenteerd en bezoekers langs
kunnen komen om de resultaten
van die dag te bekijken.
De eerste workshop die op dinsdag wordt gegeven, staat in het
teken van Media en Design,
vertelt Kruithof. “De avond voorafgaand is er een programma
samengesteld met drie sprekers
ter inspiratie. Onder het motto
‘Enhance people’s live with
lighting’ worden de studenten

uitgedaagd om een lichtinstallatie te bouwen op een openbare
plaats op het TU/e-terrein.
Lichtarchitect Peter Kort van
Philips Lighting geeft een workshop over emotie en licht. Hij
brengt tweehonderdvijftig Living
Color-lampen mee die studenten
in het ontwerp kunnen gebruiken
en kunnen combineren met

materialen zoals doek, hout en
filters.”
Op woensdag is het thema
Design & Art en donderdag is
Science het leidende onderwerp
voor de workshop.
Voor het complete programma
en inschrijving kun je terecht
op www.designlab.nu.

Vertigo
Tijdens de Dutch Design Week
zijn er vier tentoonstellingen
in Vertigo, het onderkomen van
de TU/e-faculteit Bouwkunde.
Behalve foto’s van voettochten
door Parijs en werk van het
Europees Keramisch Werkcentrum, kun je er de beste
afstudeerprojecten van Bouwkunde en een overzicht van
het werk van Martien Jansen
bewonderen. Gebouwen en
projecten van TU/e-alumnus
Jansen zijn te zien in de vorm
van maquettes en foto’s.
Jansens lijfspreuk is het zeer
Nederlandse ‘Eenvoud is het

kenmerk van het ware’. Of hij
erin slaagde met minimale
vormen een maximale precisie
te behalen, is op de TU/e niet
alleen tijdens de overzichtstentoonstelling te zien. Hij
ontwierp namelijk ook Helix,
het onderkomen van de faculteit Scheikundige Technologie
(op de foto).
De tentoongestelde afstudeerwerken zijn verzameld in het
boek ‘architecture.ehv’. Daarin
staat ook een aantal reflecties
van docenten en studenten op
de heersende ontwerpcultuur
van de faculteit Bouwkunde.

Onder hetzelfde dak, met de
ingang aan De Horsten, is de
Arubahal gevestigd. Daar staat
de apparatuur van Beeldenstorm,
een metaalgieterij of 3D-werkplaats, zoals kunstenaar Lex van
Lith liever zegt. “Hier komen
jonge vormgevers en kunstenaars om vooral aluminium en
brons te gieten en soms zelfs
kunststof. Een half jaar geleden
hebben we vijftien ex-studenten
van de Design Academy uitgenodigd om hier te werken
met het thema Copy Nature.
De bedoeling is verrassende

reproductiemethoden te vinden
die de betekenis van het origineel kunnen veranderen en er
een nieuwe waarde aan geven.”
Tijdens DDW is er een expositie
die het proces hiervan toont
met foto’s, halfproducten en
eindproducten.

Arubahal en Meulensteen Art Centre
Wie Dutch design zoekt op
de campus, loopt in eerste
instantie begrijpelijkerwijs bij
Vertigo en het Gaslab binnen.
Maar er zijn op het TU/e-terrein
ook twee kunstenaarswerkplaatsen. In het Meulensteen

Art Centre zit grafisch atelier
Daglicht en in de Arubahal zit
metaalgieterij Beeldenstorm.
Tijdens de DDW kun je in beide
werkplaatsen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van
de faciliteiten.
Normaliter komen bij
Daglicht kunstenaars,
vormgevers en architecten uit heel Nederland om te etsen,
lithograferen, zeefdrukken of textiel te
bedrukken. De aantrekkingskracht van
Daglicht is het grote
formaat van alle
apparaten. Zo staat er
een zeefdruktafel van
ongeveer twee bij vier
meter. “Tijdens de
DDW zijn er twee speciale gebeurtenissen”,
zegt Pierre Cops, één

www.dutchdesignweek.nl

van de vijf kunstenaars die als
begeleiders/ondersteuners een
vaste dag in de week aanwezig
zijn. “Ten eerste is er in de werkplaats een tentoonstelling van
producten gemaakt bij Daglicht.
Daarnaast is er, ook tijdens kantooruren, de workshop Working
Matters voor vormgevers, ontwerpers en studenten die willen
kennismaken met Daglicht.”
De resultaten daarvan worden
zaterdagmiddag 24 oktober
vanaf 15.00 uur gepresenteerd.

Van Lith wil vooral nog kwijt
dat alle TU/e-studenten welkom
zijn om met de mogelijkheden
van gietmetaal te experimenteren. “Hier kun je zelf uitvinden
of het gieten van metaal bij je
onderzoek past.”
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Brandveiligheid studentenpanden schiet tekort

‘Zomers’ feestje
Het Eindhovens Studenten Corps (ESC) wilde
vrijdag 2 oktober met het evenement Sun &
the City niet alleen studenten, maar zeker
ook andere inwoners van Eindhoven berei ken. De optredens en de bierkrattendans,
een variant op de stoelendans, trokken
mensen van allerlei pluimage.
Een percussieband, een dj met saxofonist en
de feestband Trafassi (bekend van het
nummer ‘Wasmasjien’) brachten de muzikale
sfeer erin op het Begijnenhof en in een café.
De bierkrattendans kon op veel deelnemers
rekenen. Zo deed dakloze Bart spontaan
mee. Susanne Kuipers van het ESC vertelt:
“Die man kwam langs en ging zitten in de
loungehoek. Hij wilde graag wat eten en

drinken - nou, dat was prima. Bij de kratten dans hebben we hem als speciale gast
aangekondigd. Volgens mij vond hij het wel
grappig.”
Eén meisje bleef als laatste -en dus als
winnaar- over. “We hebben haar maar een
ijsje gegeven in plaats van een fust bier,
zoals eigenlijk de bedoeling was”, lacht
Kuipers. Een zwoele zomeravond was het
overigens niet, maar “het was wel droog”,
stelt Kuipers positief. “Ons doel was Eind hoven te laten zien dat een studentenstad
leuk kan zijn, zeker ook zonder alcohol, en
daarin zijn we aardig geslaagd.” (JvG)
Foto: Bart van Overbeeke

De brandveiligheidssituatie in studentenpanden is matig tot
onvoldoende, stelt de
VROM-inspectie in een
rapport dat vorige week
is gepubliceerd. Ook de
kennis van studenten
over brandveilig wonen
schiet te kort, concluderen
de onderzoekers uit een
enquête onder 648 studenten en een inspectie
van 95 panden. De VROMinspectie pleit daarom
voor een jaarlijkse brandoefendag bij verhuurders,
studentenverenigingen
en universiteiten.
Nog niet de helft van de
geïnspecteerde panden voldoet aan de belangrijkste
technische
brandveiligheidseisen (brandblussers,
vluchtroute, gekoppelde
rookmelders) en slechts
een kwart voldoet aan alle
eisen. Bij tien procent van
de
bezochte
panden
moesten direct maatregelen worden genomen
tegen onveilige situaties.

Studentenhuizen van nietcommerciële verhuurders
zijn aanzienlijk veiliger
dan die van particuliere
verhuurders, blijkt uit het
onderzoek.
Particuliere
verhuurders zijn minder
betrokken bij brandveiligheid en minder op de
hoogte van de regels. Bijna
tweederde van de kamers
zit in de particuliere
verhuur.
Studenten geven zichzelf
een onvoldoende voor
kennis over middelen om
brand te blussen. Maar ze
geven zichzelf een acht als
het gaat om de snelheid
waarmee ze uit hun pand
denken te kunnen vluchten.
Negentig procent van de
studenten denkt binnen
één minuut buiten te
staan. De helft van de studenten heeft behoefte aan
voorlichting over brandveiligheid, bijvoorbeeld in de
vorm van folders van de
brandweer. Ook bij particuliere huiseigenaren acht
de VROM-inspectie meer
voorlichting wenselijk.

In het rapport wordt
gemeenten geadviseerd de
kamerverhuur goed in
beeld te brengen om zo
gericht te kunnen controleren. Minder dan tweederde van de kamerverhuurpanden die bij de
gemeenten gemeld zouden
moeten zijn, is daar ook
bekend. Wel zijn er grote
verschillen tussen gemeenten. De VROM-inspectie
constateert dat de invoering van het zogeheten
Gebruiksbesluit voor een
aantal gemeenten tot een
versoepeling van de brandveiligheidsregels voor studentenpanden heeft geleid,
in andere gemeenten
gingen de eisen voor gebouwen met kamerverhuur
juist omhoog. Bij de gemeente Eindhoven zijn de
studentenpanden relatief
goed geregistreerd, zo blijkt
uit het rapport, maar de gemeente heeft geen specifiek beleid om de brandveiligheid van studentenhuisvesting te waarborgen.
(FvO/TJ)/

.

Vernieuwde sportkantine valt in de smaak
De vernieuwde kantine
van het Studentensportcentrum is inmiddels een
maand open. De reacties
zijn over het algemeen
positief, alleen de aankleding mag nog wel wat
beter, vinden sommigen.
Maar daar wordt aan
gewerkt.
Floris Jansen, Bas Groen,
Tom Klyn, Koen van Ham,
Tijn van der Heijden en
Dion Berghuis van het
zaalvoetbalteam Anti Lang
Haar zitten dinsdag -net als
iedere week na hun
training- in de kantine.
Alleen teamlid Tim van
Amstel ontbreekt dit keer.
Ze zijn te spreken over het

vernieuwde eet- en drinkgedeelte. “De bar ziet er
beter uit, het lijkt allemaal
wat groter en de lichtinval
is beter.” Volgens de voetballers mag de kantine wel
meer worden ‘aangekleed’.
Ze hebben daar al volop
ideeën voor. “Een leuke
discolamp, een beamer en
we willen de muur wel
beschilderen.”

Open karakter

Laurens Eliëns, teamleider
horeca, kan beterschap
beloven. “We moeten de
punten nog op de i zetten.
Zo hangen we de schilden
van de sportverenigingen
op en worden enkele
stoelen vervangen.” Eliëns

hoort veelal positieve geluiden. “Natuurlijk zijn er ook
studenten die liever de
oude stek terugzien, maar
die houd je altijd. Als horecamedewerkers zijn we
driehonderd procent tevreden over het resultaat. Dit
werkt stukken fijner. De
insteek was een open karakter en volgens mij zijn
we daarin wel geslaagd.”
Het assortiment van de
kantine is grotendeels hetzelfde gebleven, maar in de
nabije toekomst kunnen
bezoekers meer ‘gezonde
happen’ en luxe broodjes
verwachten. Het plein voor
de kantine wordt binnenkort opnieuw bestraat.
(JvG)/

.

Foto: Bart van Overbeeke

En hoe is het in Brisbane ?

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.

Drie maanden geleden
zijn wij, Rogier en Jeroen,
vertrokken voor een
exchange semester aan
Queensland University of
Technology (QUT) te
Brisbane. Dit is de derde
grootste stad van

Australië met 1,8 miljoen
inwoners, gelegen in het
subtropische noordoosten. QUT is een grote
universiteit met veertigduizend studenten uit
meer dan negentig verschillende landen.
De universiteit onderhoudt
goede contacten met de
Business Proces Management (BPM)-vakgroep
van onze IE&IS-faculteit,
vandaar dat wij voornamelijk BPM-gerelateerde
vakken volgen aan QUT.
De campus van QUT is
perfect gelegen in de binnenstad van Brisbane,
met de mogelijkheid om
te lunchen in de aangelegen botanische
tuinen.
Al binnen een dag na
aankomst is het gelukt
om een kamer te bemachtigen in één van de gezel-

ligste studentenhuizen
van Brisbane, waar we
met twintig andere studenten resideren. Enig
minpunt is de huisbazin
die ons maar al te graag
wijst op ieder niet-afgewassen bord. In West-End,
de buurt waar we wonen,
is een interessante mix te
vinden van hippies,
dronken aboriginals en
exchange studenten. Vele
goede eetgelegenheden
en cafés zijn hier te
vinden en bovendien ligt
het op loopafstand van de
universiteit. Doordeweeks
proberen we zoveel mogelijk de gang naar QUT
te maken, zodat de weekenden vrij zijn voor andere zaken.
De afgelopen maanden
hebben we al gesurft op
de beste plekken aan de
Oostkust, in een four-

hebben we genoten van
een driedaagse cruise op
een catamaran langs de
prachtige Whitsunday-eilanden, het regenwoud
ten noorden van Cairns
bezocht en gesnorkeld
tussen de zeeschildpadden in het Great Barrier
Reef. Als uitsmijter stond
er nog een skydive vanaf
vier kilometer hoogte op
het programma: een vrije
val van zestig seconden
waarna er op het strand
meteen van een koud
biertje genoten kon
worden.
Kortom, Australia is
bloody awesome en we
zijn nog maar halverwege!
wheel drive gereden op
het grootste zandeiland
ter wereld en de nodige
mooie feesten meegemaakt. Hoogtepunt tot
op heden was toch wel de

roadtrip van tweeduizend
kilometer die we van Brisbane naar Cairns gemaakt
hebben, samen met zes
andere studenten, tijdens
Spring Break. Onderweg

Rogier Prince (links op de
foto) en Jeroen Veldhoen
(rechts), studenten Technologie Management
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Wedijveren in programmeren

‘Het beste idee van de TU/e’
Heb je een fantastisch
idee voor een nieuwe
dienst of bijzonder product, blijf er dan niet mee
rondlopen. Deze boodschap willen Joep van
Putten en Jan Belon van
de Eindhoven University
Business Club (EUBC)een ondernemersvereniging voor en door ondernemende studentenonder de aandacht
brengen.

Eén team nam een ‘bug’ (beestje) mee als symbool voor een programmeerfout
die bekend staat onder dezelfde naam. Foto: Bart van Overbeeke

Een wedstrijd programmeren op je vrije zaterdag. De meesten zullen
er niet aan moeten denken, maar de ruim dertig
deelnemers aan het
Eindhovens kampioenschap programmeren
konden zaterdagmiddag
in het Hoofdgebouw
urenlang hun lol op. De
vier beste TU/e-teams
en het enige deelnemende Fontys-team
mogen door naar de
Benelux-finale in
Groningen op zaterdag
17 oktober.
Dispuut GEPWNAGE van
studievereniging GEWIS
(Wiskunde & Informatica)

hield de activiteit. De dispuutsnaam staat voor
‘GEWIS plant weer nerderige activiteiten en geeky
evenementen’. Bij de programmeerwedstrijd werden het algoritmisch en
wiskundig inzicht van de
deelnemers getest. Tien
TU/e-teams
en
één
Fontys-team, van elk twee
à drie personen, deden
mee. Ieder team had de
beschikking over één
computer. Bij elke goede
opgave kreeg een team
een ballon. Zo kon de concurrentie goed in de gaten
gehouden worden.
TU/e-studenten
Pieter
Bootsma, Bauke Conijn
en Thijs Marinussen van

team Joy haalden de eerste
plaats. Zij mogen door
naar de Benelux-finale,
evenals de leden van de
teams ÆÆÆ!!!, GELIMBO++, Null en Euroknaller.

Sneller

Volgens Nicky Gerritsen
van GEPWNAGE was
team Joy het tweede team
van Nederland. “Een
ander team had ook zes
opgaven goed, maar was
net iets sneller.” Volgens
Gerritsen was het de
eerste keer dat er zoveel
teams meededen aan het
kampioenschap programmeren aan de TU/e.
(JvG)/

.

“We hebben aan de TU/e de
slogan ‘Where innovation
starts’, maar in de praktijk
doen we nog te weinig aan
ondernemerschap”, vinden
Van Putten (vijfdejaars
Werktuigbouwkunde) en
Belon (vijfdejaars Industrial
Design) van EUBC. Reden
voor hen om de vereniging
in het leven te roepen en
studenten die vragen op
het gebied van ondernemen hebben, met raad
en daad bij te staan.
Om wat uitgebreider bij de
start van de vereniging stil

te staan, hebben ze een
wedstrijd geïnitieerd. Studenten mogen tot 31
oktober hun ‘beste idee of
concept’ inbrengen. De
inzendingen worden zowel
door het publiek als een
jury beoordeeld. De winnaar van de juryprijs krijgt
een startbudget om zijn of
haar idee van de grond te
krijgen. De finale is 16
november vanaf 15.00 uur
in de Blauwe Zaal in het
Auditorium, tijdens de
Global Entrepeneurship
Week. Volgens Van Putten
en Belon zijn de enige
criteria voor de ideeën dat
ze realiseerbaar moeten
zijn en aantoonbaar commerciële waarde hebben.
“We verwachten geen inzending die de wereldvrede als idee naar voren
brengt”, verklaart Van
Putten.
Voor meer informatie over
de wedstrijd of een eventuele bestuursfunctie bij
EUBC: www.hetbesteidee.
tue.nl. (JvG)/

.

Cursor zoekt scherpe columnist
Heb je altijd een uitgesproken mening over zaken die de
universiteit betreffen of over maatschappel ijke ontwikke lingen in het algemeen? Dan is dit je kans om die via Cursor
ook kenbaar te maken. Per januari 2010 zijn we op zoek naar
een scherpe, spitsvondige en gevatte studentcolumnist die
de plek van Roy Warmerdam overneemt. Dat betekent dat je
eens per maand een column aanlevert.
Interesse? Neem contact op met de redactie van Cursor
(tel. 040-2472961 of cursor@tue.nl).

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor
elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat Mirjam
Tempelman en Wouter Kanning (beide schakelstudent Biomedische Technologie)
en Gideon Aarst (minorstudent Biomedische Technologie). Zij bekijken de foto’s
van deze studentenkamer en geven commentaar.

Daphne Dales is 21 jaar en
komt oorspronkelijk uit
Culemborg. Ze is vierde jaars studente Bouwkunde.
Twee jaar lang is ze actief
geweest bij studievereni ging CHEOPS, waar ze onder
andere feesten en het 24uursproject heeft georgani seerd. Haar sport is zwem men bij waterpolo- en
zwemvereniging Nayade,
waar ze tevens een jaar
bestuur heeft gedaan. Als
bijbaantje werkt ze sinds
twee weken bij de admini stratie van een webhostingbedrijf. Ook geeft ze voor lichting tijdens de open
dagen en meeloopdagen
aan de TU/e. Haar musthave-item is haar horloge,
omdat ze zich anders bloot
voelt. Verder heeft ze altijd
brood, ham en kaas in
huis, om tosti’s te kunnen
maken!
Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Mirjam en Wouter zijn er
meteen zeker van dat dit de
kamer van een jongen moet
zijn: er staan namelijk kratten
bier die een kast ondersteunen. Het aantal verschillende
merken bier geeft duidelijk
de doorslag; een vrouw zou
hoogstens voor een bepaald
merk gaan. Bovendien heeft
deze man qua bier weinig
smaak. Wel valt het Mirjam
op dat er een vrouwelijke jas
en schoenen aanwezig zijn.
Dit kan de jongens er echter
niet van overtuigen dat hier
een vrouw zou kunnen wonen.
Gideon en Mirjam vinden de
kamer best rommelig.
Wouter is het hier niet mee
eens, want als hij zijn kamer

zou opruimen, zou het nog
steeds veel rommeliger zijn
dan deze studentenkamer is.
Voor studentenmaatstaven
is deze kamer best netjes.
Gideon vindt de festival posters erg opvallen; dit
moet dus wel een ruige
persoon zijn die van een
feestje houdt. Verder ziet
hij een boek van lineaire
algebra op de kast staan,
maar elke studie heeft zo’n
boek. De studie van deze
persoon zou zomaar Tech nische Bedrijfskunde kunnen
zijn. In ieder geval is het
minimaal een derdejaars
student: de tas tegen het
bureau geeft dit overduide lijk aan. Mirjam vindt dat

deze kamer echter niet oogt
als een kamer van iemand
die een technische studie
doet: eerder iemand van de
Design Academy. Hierdoor
én kijkend naar de festival posters concluderen Gideon
en Mirjam dat deze student
dus wel een echte hippie
moet zijn. Het schilderijtje
op de andere foto geeft aan
dat hij ook in touch is met
zijn artistieke kant.
De foto’s aan het plafond
suggereren dat deze man
heel veel exen heeft, zegt
Gideon. Daarom zal zijn
must-have-item wel een foto toestel zijn. Een doos achter
het bed wordt eerst aangezien
voor een toetsenbord, maar

het blijkt een doos van een
luchtbed te zijn. Deze student
is dus zeer sociaal en heeft
waarschijnlijk vaak logees
over de vloer. Als deze student
al aan sport doet, dan zal het
iets van voetbal zijn. Een
andere favoriete buitenactivi teit voor deze student is bar becueën. Maar ook als het
slecht weer is, zal hij het
aanrecht niet schuwen; het
kookschort geeft de kamer
een culinair tintje. Alledrie
denken ze dat je hem wel
wakker kunt maken voor een
lekker koud biertje. En natuurlijk voor tickets voor een
nieuw festival.

Sommige dingen vertel je
liever niet aan je ouders.
Denk hierbij aan jouw
definitie van de schijf van
vijf (een pizza verdeeld in
vijf stukken), je donderdagnachtavonturen, hoeveel
studiepunten je dit
semester niet hebt
gehaald en hoe lang het
nog duurt voordat je bent
afgestudeerd. Dingen die
ik ook liever niet aan mijn
ouders vertel, maar ik doe
het toch. Ik vertel ze die
dingen, omdat ik ze er
uiteindelijk het positieve
van kan laten inzien.
Zo weet ik dat het met
mijn leven de goede kant
opgaat. Want als je ouders
achter je beslissingen
staan, dan waren het
goede beslissingen.
Toch is er iets wat ik ze
nog niet heb verteld.
Een paar maanden
geleden heb ik een
beslissing genomen waar
mijn ouders misschien
niet achter zullen staan.
Ik heb besloten om na de
heilige dag waarop ik
eindelijk zal afstuderen
niet meteen te gaan
werken. En dan bedoel ik
niet dat ik eerst nog even
flink de luiwammes wil
uithangen voordat ik
veertig uren van mijn week
aan de maatschappij ga
geven - grote kans dat je
dat voortaan tot aan je
67e kan gaan doen, dus
dat kan ook nog wel even
wachten.
Nee, ik wil mezelf een kans
geven om mijn grootste
droom te verwezenlijken.
Zoals de meeste dromen
heeft die van mij geen
vaste werktijden, geen
vast inkomen en geen
pensioenregeling.
Zekerheden die voor
ouders vaak belangrijk
zijn. Maar voor mij telt
een andere zekerheid:
de zekerheid dat mijn
droom in werkelijkheid
nog steeds een droom is.
Volgend weekend ga ik het
ze vertellen. Ik wil weten
wat ze ervan vinden, want
als het me ooit lukt om
mijn droom te verwezen lijken, dan weet ik of ik
moet zeggen: “Mijn
ouders stonden achter
mijn beslissing” of “Mijn
ouders hadden het beste
met me voor”.
Monique Hendriks
is studente
Technische Informatica

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop op en praat met de gebruiker.
Wie: Tom Wolters / 22 / vijfdejaars
Bouwkunde
“Ik heb deze foto van Dumpert.nl
afgeplukt. Hij viel me in eerste instantie
op door de compositie, dus klikte ik erop.
Toen ik het beter bekeek, bleek dat er twee
dingen gebeuren waar ik het niet mee
eens ben: a) oorlog en b) vrouwen die
met oorlog bezig zijn. Op zich een heel
mooie foto, doordat ze zo tegelijkertijd
met hun laklaarsjes de lucht ingaan, en
het ziet er best lekker uit, maar als je ziet
waar ze echt mee bezig zijn (voorbereidingen voor een grote militaire parade)
is het echt een stuk
minder. En die ene
daar die uit balans
lijkt te zijn, gaat
volgens mij zo
iemand op haar
flikker geven.”

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

Jolien de Jong, zevendejaars Bouwkunde

er vijf jaar lang 250.000 euro in en krijgt ook een
zetel in het bestuur. Dus dat zit wel (bier)snor! Is
het wel wijs dat de brouwers zo direct het onder zoek naar hun eigen product financieren? Geen
probleem, zegt Kok. Hij en twee collega’s hebben
een bestuurlijke meerderheid aan de stamtafel en
beperken daarmee de invloed van de verenigde
f u s t e n v u l l e r s . B o v e n d i e n d e n k t K o k d a t diëtisten
en huisartsen hun voordeel kunnen doen m e t e e n
beter begrip van het gerstenat. Of ook de ultieme
therapie ter bestrijding van een kater nog in het
onderzoeksvat zit, blijft helaas onvermeld. (HK)

“Ik word extra geprikkeld door felle
kleurtjes, vandaar die felroze laarzen.
Die heb ik ook in het knalgroen.” De Jong
heeft, naast het feit dat ze van felle
kleuren houdt, een tweede motief waarom
de keuze op deze ietwat zomerse outfit is
gevallen. “Het treurige staat weer voor de
deur. Ik wil die somberheid hiermee doorbreken.” Het roze van haar laarzen komt
terug in haar bloemetjesjurk en shirtje.
Het lijkt zorgvuldig gematched, maar
schijn bedriegt. “Ik wissel graag af en trek
zelden tweemaal eenzelfde combinatie
aan. Ik winkel ook niet gericht en shop
alleen als ik toevallig in de binnenstad
ben, gemiddeld een dag in de maand.”
De Jong is naar eigen zeggen geen shopaholic en geeft nooit meer dan tweehonderd
euro per maand uit aan kleren. “Meestal
kom ik toch bij H&M uit, vanwege mijn
beperkte budget.” Ze wil er leuk uitzien,
maar volgt de mode niet echt. “Ik ben er
niet zo mee bezig en merkkleding hoef ik
niet. Het zal nooit mijn hobby worden.”
Toch is er een duidelijke rode draad te
bespeuren als er een blik in haar klerenkast wordt geworpen. “Meestal draag ik
wel vrolijke kleren, want ik ben een vrolijk
persoon. Dat zie je ook terug in mijn
laarzen en bloemetjesjurk.” (TA)

De feiten en fabels over het drinken van bier nu
eens en voor altijd op een rij zetten. Dat is de nobele
taak waar het nieuwe Kennisinstituut Bier voor
staat, zo meldde instituutsvoorzitter Frans Kok
dit weekend in het dagblad Trouw. Onderzoek dat
uiteindelijk moet leiden tot een verantwoorde
bierconsumptie. Driemaal alaaf en hulde! In het
dagelijks leven is Kok hoogleraar voeding en
gezondheid aan de Universiteit van Wageningen.
Het instituut is een initiatief van het Centraal
Brouwerij Kantoor (CBK), een samenwerkings verband van Nederlandse bierbrouwers. Dat stopt

