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Plasma’s nieuw 
profileringsgebied
Het College van Bestuur van de
TU/e heeft besloten het onder-
zoeksgebied ‘plasma’s’ aan te
merken als negende profile-
ringsgebied. Hiermee maakt de
universiteit naar buiten toe
duidelijk dat het plasmaonder-
zoek ziet als een belangrijk
onderzoeksthema.

Prof.dr.ir. Gerrit Kroesen, hoofd
van de vakgroep Elementary
Processes of Gas Discharges
(Faculteit Technische Natuur-
kunde), wordt de kartrekker van
het nieuwe profileringsgebied.
De kern van het profilerings-
gebied wordt gevormd door de
groepen binnen het natuurkun-

dige onderzoekscluster Plasma’s
en Straling, aangevuld met de
groep van prof.ir. Wil Kling
(Electrical Power Systems, facul-
teit Electrical Engineering), maar
daarnaast zijn volgens Kroesen
nog diverse andere groepen 
betrokken bij plasmaonderzoek.
“Je moet dan denken aan de
groep van Maarten Steinbuch
van Werktuigbouwkunde, die 
samenwerkt met Niek Lopes
Cardozo op het gebied van
kernfusie, maar ook René de
Borst van diezelfde faculteit en
Hans Niemantsverdriet en Jaap
Schouten van Scheikundige
Technologie.” (TJ)/.

Fonds gaat TU/e-medewerkers helpen bij carrièreswitch
De vakbonden aan de TU/e en
het College van Bestuur
hebben een fonds in het leven
geroepen dat universiteits-
medewerkers moet helpen bij
het maken van een carrière-
switch. Hiervoor is tot het
einde van dit kalenderjaar vijf-
tigduizend euro gereserveerd.

Met het zogeheten employability-
fonds krijgen werknemers die
langer dan vier jaar in vaste
dienst zijn de mogelijkheid via
scholing en stage hun loopbaan
een nieuwe wending te geven,

binnen of buiten de universiteit.
Per toekenning geldt een
maximum van tienduizend euro. 
Het fonds is ingesteld voor mede-
werkers die zich willen richten op
ander werk dat andere kwalifi-
caties vereist. “Mensen die
vastlopen in hun eigen werk of
hard toe zijn aan een nieuwe uit-
daging, kunnen aanspraak
maken op financiële onder-
steuning, waarmee zij de
overstap naar hun gewenste baan
kunnen maken”, zegt woord-
voerder van de vakbonden Martin
van Gessel.

Medewerkers konden voor loop-
baanadviezen al langer terecht bij
Euflex, de organisatie die de
werving en detachering van tech-
nologisch talent aan de TU/e
regelt. Het verschil is dat mede-
werkers met behulp van het em-
ployabilityfonds hun ambities
kunnen concretiseren en waar-
maken. Van Gessel: “Dit kunnen
de meest  uiteenlopende banen
zijn. Voorwaarde is wel dat
geïnteresseerden de gewenste
ommezwaai in hun loopbaan
goed motiveren. Zo moet het
voorstel helder zijn afgebakend

en concreet uitvoerbaar zijn. Een
commissie van onder anderen
vakbondsmensen ziet daar op
toe.” 

Van Gessel verwacht dat het uit-
kristalliseren van de toeken-
ningscriteria nog wel wat voeten
in de aarde zal hebben. “Dit
project staat nog in de kinder-
schoenen. We hebben het een
beetje afgekeken van de
Universiteit van Amsterdam. De
komende tijd moet de commissie
steeds beter voor ogen krijgen
onder welke voorwaarden een

carrièreswitch een goede kans
van slagen heeft.” 

Dood spoor
De vakbonden denken dat niet
alleen medewerkers baat hebben
bij dit project, maar ook de uni-
versiteit. Van Gessel: “Geen orga-
nisatie wil medewerkers wier
loopbaan op een dood spoor zit.
Bovendien wordt met het weg-
vallen van die werknemers de
personele doorstroming bevor-
derd. Jonge en gemotiveerde
mensen kunnen zo worden bin-
nengehaald.” (TA)/.

Vertigo doelwit van dieven
In Vertigo, het onderkomen van
de faculteit Bouwkunde, zijn in
de nacht van dinsdag op
woensdag meerdere inbraken
gepleegd. Bij studievereniging
CHEOPS werd een geldkistje
met 575 euro gestolen.

Bij de bouwkundige studiever-
eniging, gehuisvest in de loop-
brug tussen Vertigo en De Zwarte
Doos, werden twee toegangs-
deuren geforceerd door ketting-
en door te knippen. Leden van
CHEOPS ontdekten de diefstal
woensdagochtend en deden
aangifte bij de politie. Ook sectie-
vereniging SUPport (Building
Technology en Construction
Technology) op de zevende etage
kreeg ongewenst bezoek. Een
sleutelkluisje en een kast werden
opengebroken zonder iets mee te
nemen. Een kast met docu-
menten op de zesde verdieping
trof hetzelfde lot. Een verdieping
lager werd een laptop gestolen
die een student had achter-

gelaten. De technische recherche
heeft gisteren, woensdag 14 okto-
ber, sporenonderzoek verricht.

Laks
Teamleider beveiliging Hay
Becks en zijn collega’s hebben al
vaker geconstateerd dat bewo-
ners van Vertigo te laks omgaan
met de toegangsregeling voor het
gebouw, zo stelt Becks. Ook na
sluiting, ’s avonds om zeven uur,
zijn er volgens hem doorgaans
veel mensen in het gebouw en is
het bij de toegangsdeuren een
constant komen en gaan. “Trek je
petje wat verder over je gezicht en
je loopt moeiteloos mee”, aldus
de teamleider. Verder zou het
volgens hem verstandig zijn als
de studieverenigingen hun
contant geld zo snel mogelijk af-
storten bij één van de automaten
die daarvoor op het universiteits-
terrein staan. (FvO)/.

TTiieennttaalllleenn  ‘‘hhuuttjjeess’’,,  ggeemmaaaakktt  vvaann  eennkkeellee  ppaalleenn,,  ppvvcc--
bbuuiizzeenn,,  kkaabbeellbbiinnddeerrss,,  eeeenn  ssttuukk  ttoouuww  eenn  eeeenn  ddooeekk,,
bbeeppaalleenn  ssiinnddss  wwooeennssddaagg  1144  ookkttoobbeerr  hheett  bbeeeelldd  oopp  ddee
ggrraassvveellddeenn  bbiijj  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  eenn  hheett  HHooooffddggeebboouuww..
EEeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn  BBoouuwwkkuunnddee  mmooeesstteenn  eeeenn
‘‘sshheelltteerr’’  bboouuwweenn  ddiiee  oonnddeerrddaakk  bbiieeddtt  aaaann  eeeenn  ffaammiilliiee
vvaann  vviijjff  ppeerrssoonneenn..  

TToomm  ddee  LLaaaatt,,  JJeennnnaa  vvaann  SSeetttteenn,,  RRoobbeerrtt  SScchhaaaapp,,  PPeetteerr
CCaallllaaaarrss,,  RRoossaa  AArrttss  eenn  WWiimm  JJaannss  lleeggggeenn  wwooeennssddaagg--
mmiiddddaagg  ddee  llaaaattssttee  hhaanndd  aaaann  hhuunn  oonnttwweerrpp..  VVaann  hhoouutt
hheebbbbeenn  zzee  eeeenn  vvllooeerr  iinn  hhuunn  sscchhaammeellee  oonnddeerrkkoommeenn
ggeemmaaaakktt..  OOpp  ddee  vvoooorrssttee  ppllaannkk  pprriijjkktt  hheett  wwoooorrdd
‘‘wweellccoommee’’..  EEeenn  bbrriieevveennbbuuss  eenn  eeeenn  tteelleeffoooonnvveerrbbiinn--
ddiinngg,,  mmeett  bbeekkeerrttjjeess  eenn  eeeenn  ttoouuww,,  zziijjnn  nnoogg  iinn  ddee
mmaaaakk..  ““DDee  mmeeeessttee  ssttuuddeenntteenn  ggeebbrruuiikkeenn  hheett  hhoouutt
vvoooorr  eexxttrraa  oonnddeerrsstteeuunniinngg..  WWiijj  wwiillddeenn  aalllleeeenn  mmeett  hheett
oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  mmaatteerriiaaaall  wweerrkkeenn..  HHeett  lleeeekk  oonnss  wweell
aaaarrddiigg  oomm  eeeenn  vvllooeerr  ttee  lleeggggeenn””,,  vveerrtteelltt  VVaann  SSeetttteenn..
AAaann  aalllleerrlleeii  pprraakkttiisscchhee  zzaakkeenn  iiss  ggeeddaacchhtt::  ““WWee
hheebbbbeenn  ddee  aacchhtteerrkkaanntt  zzoo  ggeemmaaaakktt,,  ddaatt  jjee  ggeemmaakkkkee--
lliijjkk  rreeggeennwwaatteerr  iinn  eeeenn  bbaakk  kkuunntt  ooppvvaannggeenn..””
EEeenn  ssttuukkjjee  vveerrddeerroopp  zzeett  eeeenn  ssttuuddeenntt  ddee  tteekksstt  ‘‘LLeekkkkeerr
kknnuuss’’  oopp  ddee  tteenntt  vvaann  zziijjnn  ggrrooeepp..  DDeezzee  sshheelltteerr  iiss  ‘‘zzoo

eeffffiicciiëënntt  mmooggeelliijjkk’’  ggeemmaaaakktt,,  vveerrtteelltt  ggrrooeeppsslliidd
LLiieenneekkee  vvaann  ddeerr  MMoolleenn..  ““WWee  hheebbbbeenn  ggeeeenn  kkaabbeell--
bbiinnddeerrss  ggeebbrruuiikktt..  DDee  ccoonnssttrruuccttiiee  iiss  zzoo  aall  sstteevviigg
ggeennooeegg..  WWee  wwiillddeenn  hheett  mmeett  zzoo  mmiinn  mmooggeelliijjkk
mmiiddddeelleenn  zzoo  ggrroooott  mmooggeelliijjkk  mmaakkeenn..””
JJaaaarrlliijjkkss  wwaaggeenn  ddee  eeeerrsstteejjaaaarrss  zziicchh  aaaann  eeeenn  ggrrootteerree
ooppddrraacchhtt  ttiijjddeennss  hheett  zzooggeehheetteenn  PP--ssppeekkttaakkeell..  DDiitt
jjaaaarr  hhaadd  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  eeeenn  ddrriieeddaaaaggssee
wwoorrkksshhoopp  ooppggeezzeett  mmeett  hheett  RRooddee  KKrruuiiss..  DDee  ddeeeell--
nneemmeerrss  mmooeesstteenn  sshheelltteerrss  mmaakkeenn  ddiiee  iinn  ddee  rreeggeell
wwoorrddeenn  ooppggeezzeett  bbiijj  rraammppeenn  aallss  eeeenn  ttssuunnaammii  ooff
aaaarrddbbeevviinngg..  

AArrcchhiitteecctt  eenn  jjuurryylliidd  VViinnaayy  GGuuppttaa,,  ddiiee  zzeellff  eeeenn  bbiijjzzoonn--
ddeerr  oonnttwweerrpp  vvoooorr  eeeenn  sshheelltteerr  oopp  zziijjnn  nnaaaamm  hheeeefftt
ssttaaaann,,  iiss  ttee  sspprreekkeenn  oovveerr  ddee  ccrreeaattiieess..  ““SSoommmmiiggee  
ssttuuddeenntteenn  hheebbbbeenn  nniieett  ddiirreecctt  nnaaaarr  eeeenn  oopplloossssiinngg
ggeezzoocchhtt  vvoooorr  eeeenn  bbeessttaaaanndd  pprroobblleeeemm,,  mmaaaarr  zziicchh
vvrraaggeenn  ggeesstteelldd..  WWaaaarr  iiss  bbeehhooeeffttee  aaaann??  DDaaaarruuiitt
kkoommeenn  ddee  mmeeeesstt  iinnnnoovvaattiieevvee  iiddeeeeëënn  vvoooorrtt..””  ((JJvvGG))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

‘Vluchtelingenkamp’ op de TU/e
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Het is de hoogmis van creativi-
teit. De etalage voor gedreven
ontwerpers. En een warm bad
voor mensen met een levendige
fantasie. De Dutch Design Week
trekt ieder jaar tienduizenden
bezoekers uit binnen- en buiten-
land naar Eindhoven. En naar de
campus van de TU/e, in het bij-
zonder naar het GasLab dat het
kloppende hart vormt van de 
activiteiten aan de universiteit.
Komend weekeinde begint de
stormloop. Marieke Kruithof is

benieuwd; het is de eerste keer
dat ze de regie in handen heeft.
Als opvolgster van Jan Weerden-
burg heeft ze de vorige editie
voorzichtig meegelopen. Dit
keer krijgt ze de kans om haar
eigen stempel op het kunstzin-
nige evenement te drukken. 
Hoewel ze eindverantwoordelij-
ke is, werkt ze graag met een
groep. “Er borrelen dan veel
leuke ideeën op waar ik alleen
nooit op was gekomen. Ik zie het
ook als één van mijn belangrijk-
ste taken om de juiste mensen
bij elkaar te brengen en te
zorgen voor spontane bijeen-
komsten die veel creativiteit
voortbrengen.” 
Dat klinkt tamelijk eenvoudig,
maar de voorbereiding van het
designLAB is bepaald geen 
sinecure. In februari is de start.
Kruithof produceert, regisseert
en improviseert er dan maanden
op los, samen met een club stu-
denten. “Ze werken allemaal
vrijwillig mee en vormen de
commissie. Zonder hen geen

designLAB. Ze zijn heel enthou-
siast, maar ook heel druk.
Tijdens de eerste vergaderingen
komen ze met prachtige, origi-
nele plannen. Na de zomer gaat
een deel op stage of wordt in
beslag genomen door de studie.
Dat veroorzaakt altijd wat span-
ning. Welke bijdrage kunnen ze
nu nog leveren? Ze hoeven het
niet voor mij te doen, maar dat
beseffen ze wel.”
Kruithof probeert het vuurtje
brandend te houden; vrijwilli-
gers aansporen, afspraken
nalopen en bruggetjes bouwen
tussen studieverenigingen en
Studium Generale. Als program-
mamaker kan ze haar ei prima
kwijt. “Vaak werk je als produ-
cent bij een culturele instelling
maar aan één bepaald onderdeel.
Voor de Dutch Design Week doe
ik op alle fronten mee: de produc-
tie, communicatie en zo verder.
Je doorloopt het hele proces van
het begin tot einde. Dat maakt
het zo ontzettend leuk.”
Nu ze voor de eerste keer de

regie in handen heeft, wil ze
graag een eigen draai geven aan
het designLAB aan de TU/e. In
vergelijking met voorgaande
edities wil Kruithof het evene-
ment compacter maken. “In het
verleden waren er allerlei activi-
teiten, maar ze stonden naar
mijn mening te los van elkaar. Ik
probeer zo te programmeren dat
alle onderdelen beter linken.”
Als voorbeeld noemt ze de work-
shops waar studenten kunnen
ontwerpen. Die worden de
avond daarvoor ingeleid met
prikkelende lezingen. Zo komt
Maxim Hartman vertellen over
het gebruik van humor bij het
ontwerpen. En Peter Kort, licht-
architect van Philips Lighting,
neemt tweehonderdvijftig
lampen mee voor de workshop
Media & Design. De voordrach-
ten moeten de deelnemers een
bredere horizon bieden en inspi-
reren tot creatieve vormgeving.
De programmamaker erkent dat
de meeste workshoppers studen-
ten van de faculteiten Industrial

Design en Bouwkunde zijn. Ze
beschouwt haar werk daarom
niet alleen geslaagd als de pro-
gramma’s vol zitten en bezoe-
kers geïnspireerd raken door wat
ze te zien krijgen. “Ik vind het
pas een succes als ook studenten
van andere faculteiten naar het
GasLab komen en meedoen.”
Met flyers op het Limbopad en
via studieverenigingen van
andere faculteiten probeert ze de
aandacht van deze ‘verloren’ stu-
denten te vangen. “We willen
met onze workshops aantonen
dat je geen opleiding nodig hebt
om te ontwerpen, maar dat ie-
dereen in staat is om een creatie-
ve gedachte vorm te geven.”
Kruithof studeerde Taal en
Cultuur in Utrecht en volgde de
masterstudie Nieuwe Media en
Digitale Cultuur. Lachend: “Ik
ben een echte alfa.” Lichte zucht:
“Het is soms moeilijk te ach-
terhalen wat bèta’s prikkelt.”/.
Voor het programma in het GasLab zie 
www.designlab.nu.

Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke

Programmamaker Marieke
Kruithof heeft tijdens de Dutch
Design Week in Eindhoven de

regie in handen van het
designLAB op de TU/e. De 

medewerkster van Studium
Generale vliegt over de cam-
pus om het festijn komende

week vooral compacter te
krijgen. “Bètastudenten zijn

moeilijk enthousiast te krijgen
voor cultuur.”

‘Moeilijk te achterhalen wat bèta’s prikkelt’

Marieke Kruithof

We treffen zondagmiddag maar liefst
acht DPO’ers op de trappen van het Stad-
huis. Ze zijn net klaar met de estafette-
versie van de Eindhovense marathon.
Moe, maar voldaan, zoals dat heet.

Angelique Wouters (linksonder op de foto)
werkt bij Dienst Personeel en Organisatie
van de TU/e. Onder haar collega’s waren
dit jaar voldoende sportieve types om twee
teams in te schrijven voor de estafetteloop

van de tweede zondag in oktober in Eind-
hoven. 
De DPO’ers, ook graag present op de zes-
kamp van de TU/e, zijn actieve lui.
Vandaag liepen acht van hen, vijf mannen
en drie vrouwen, gemiddeld tien kilome-
ters. Ze gaven elkaar geen stokje door, maar
een enkelband van klittenband met chip.
Daarmee verloren beide teams toch al snel
driemaal een hele minuut. En zo kwam
team 2 (het rechterrijtje) pas na drie uur,
drieënvijftig minuten en zesendertig
seconden over de finish. Team 1 had drie
minuten en vierentwintig seconden méér
nodig; minder dan een minuut per
persoon. Hans (rechtsachter) kreeg net
een plensbui over zich heen toen hij kon
starten. Dat maakte het zwaar, maar zijn
goede voorbereiding zorgde voor een per-
soonlijke tijd om tevreden over te zijn: 1.06.
Zoals op de foto te zien is, zijn alle DPO’-
ers alweer fris gedoucht. Nu wachten ze
gezamenlijk op de negende collega: Marc
Roelands, die bezig is met de halve mara-

thon. Naschrift: Roelands zette een tijd
van 1.51.
Wat Angelique betreft gaat DPO volgend
jaar weer meedoen aan de estafette; het
eerste team staat alweer te trappelen. (NS)
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Ach en Wee

Geen prijs voor biljartkeu
DDee  SSoonniiCCuuee  iiss  eeeenn  aappppaarraaaattjjee  vvoooorr
oopp  ddee  bbiilljjaarrttkkeeuu  ddaatt  jjee  llaaaatt  wweetteenn
ooff  jjee  wweell  rreecchhtt  ssttoooott..  DDiitt  aaffssttuuddeeeerr--
pprroojjeecctt  vvaann  AArrnnee  WWeesssseellss,,  eennkkeellee
wweekkeenn  ggeelleeddeenn  aaffggeessttuuddeeeerrdd  bbiijj
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  wwaass  ggeennoommii--
nneeeerrdd  vvoooorr  ddee  NNaattiioonnaallee  SSppoorrtt
IInnnnoovvaattiiee  PPrriijjss  22000099..  NNOOCC**NNSSFF--
vvoooorrzziitttteerr  EErriiccaa  TTeerrppssttrraa  rreeiikkttee
ddeezzee  pprriijjss  ddiinnssddaagg  1133  ookkttoobbeerr  uuiitt
ttiijjddeennss  hheett  ccoonnggrreess  SSppoorrtt,,
WWeetteennsscchhaapp  eenn  TTeecchhnnoollooggiiee  aaaann
ddee  TTUU//ee..

““RReecchhtt  ssttootteenn  iiss  hheett  bbeellaannggrriijjkkssttee
iinn  ppoooollbbiilljjaarrtt””,,  vveerrtteelltt  ddee  rreeccrreeaa--
ttiieevvee  ppoooolleerr  WWeesssseellss..  DDee  SSoonniiCCuuee
kkuunn  jjee  aacchhtteerroopp  ddee  kkeeuu  sscchhrrooeevveenn
eenn  hheett  aappppaarraaaattjjee  mmeeeett  vveerrvvoollggeennss
ddee  rroottaattiiee  eenn  ddee  zziijjddeelliinnggssee  bbeewwee--
ggiinngg  vvaann  ddee  kkeeuu..  ““DDaatt  ssiiggnnaaaall
wwoorrddtt  vviiaa  eeeenn  ccoommppuutteerr  nnaaaarr  eeeenn

ddrraaaaddlloozzee  hhooooffddtteelleeffoooonn  
ggeessttuuuurrdd,,  wwaaaarr  hheett  wwoorrddtt  oommggeezzeett
iinn  eeeenn  rruuiisseenndd  ggeelluuiidd  ddaatt  aaffnneeeemmtt
nnaaaarrmmaattee  jjee  rreecchhtteerr  ssttoooott..””  
HHeett  iiss  nniieett  ddee  eeeerrssttee  kkeeeerr  ddaatt
WWeesssseellss  mmeeeeddoonngg  nnaaaarr  ddee  pprriijjss..
EEeerrddeerr  ddeeeedd  hhiijj  aall  mmeeee  mmeett  eeeenn
tteennnniissrraacckkeett  wwaaaarroopp  ddee  bbaallaaffddrruukk
zziicchhttbbaaaarr  wweerrdd  ggeemmaaaakktt  eenn  mmeett
eeeenn  bbrriill  wwaaaarrmmeeee  jjee  lliicchhtttthheerraappiiee
kkuunntt  oonnddeerrggaaaann..  
OOookk  ddeezzee  kkeeeerr  ggrreeeepp  ddee  ccrreeaattiieevvee
ssppoorrttlliieeffhheebbbbeerr  nnaaaasstt  ddee  pprriijjss..  DDee
NNaattiioonnaallee  SSppoorrtt  IInnnnoovvaattiiee  PPrriijjss
22000099  ggiinngg  nnaaaarr  eeeenn  ssppoorrttvvllooeerr  mmeett
lleedd--vveerrlliicchhttiinngg  oomm  eeeenndduuiiddiigg  ddee
lliijjnneenn  vvoooorr  eeeenn  bbeeppaaaallddee  ssppoorrtt  aaaann
ttee  ggeevveenn..  DDeezzee  iinnzzeennddiinngg  kkwwaamm
vvaann  hheett  bbeeddrriijjff  DDeessccooll  KKuunnssttssttooff
CChheemmiiee  uuiitt  DDeevveenntteerr..  ((TTJJ))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Honderd miljoen voor 
natuurkunde en scheikunde
Het ministerie van OCW gaat
over een periode van vijf jaar
honderd miljoen euro investe-
ren in wetenschappelijk onder-
wijs en onderzoek in de natuur-
kunde en scheikunde. De TU/e
is verheugd met die aankondi-
ging, maar maakt een voor-
behoud bij de randvoorwaar-
den die minister Plasterk stelt.

Veel faculteiten natuurkunde en
scheikunde hebben te maken
met dalende studentenaantallen
en bezuinigingen. De disciplines
zijn echter cruciaal voor het 
bedrijfsleven, zegt minister Plas-
terk, en liggen bovendien aan de
basis van een ‘gezonde 
wetenschappelijke infrastruc-
tuur’.
Plasterk maakt daarom tussen
2011 en 2016 jaarlijks twintig

miljoen euro vrij voor weten-
schappelijk onderwijs en onder-
zoek in de natuurkunde en
scheikunde. Veertien miljoen is
bestemd voor de faculteiten, die
zelf voorstellen mogen doen voor
de besteding van het geld. De rest
wordt via onderzoeksfinancier
NWO verdeeld over individuele
onderzoekers. Een commissie
onder leiding van Douwe
Breimer, oud-rector magnificus
van de Universiteit Leiden, zal
Plasterk in het voorjaar adviseren
over de verdeling van het geld. 
Prof.dr. Peter Hilbers (BMT) is
namens de TU/e hoofdindiener
van het eerste sectorplan voor
natuur- en scheikunde. Hij rea-
geert verheugd op het nieuws.
“Het is een goed signaal en voor
de kennissector heel belangrijk
dat er extra geld beschikbaar

komt.” Volgens Hilbers zal
achter de schermen een soort
‘ruilverkaveling’ ontstaan waar-
bij de universiteiten onderling
hun onderwijs en onderzoek
zullen afstemmen om elkaar niet
te dupliceren en de sterkte van
iedere instelling uit te buiten.

Hilbers maakt echter een voor-
behoud bij de randvoorwaarden
die de commissie Breimer stelt.
Zo zou een bacheloropleiding 
natuurkunde en scheikunde pas
levensvatbaar zijn bij een 
instroom van jaarlijks honderd
studenten. Voor een master-
studie zou dat minimaal twintig
moeten zijn. Dat zijn aantallen
waar veel, zo niet alle universi-
teiten niet aan kunnen voldoen.
“Het is de vraag wat de commis-
sie daarmee gaat doen.” (FvO)/.

TU/e-doctor wint Simon Stevin Gezelprijs
TU/e-doctor Rick Scholte heeft
donderdag 8 oktober de Simon
Stevin Gezelprijs 2009 van
STW gewonnen. Tijdens het
jaarcongres van deze techno-
logiestichting in Nieuwegein
koos het publiek hem uit drie
genomineerden. Scholte
ontvangt vijfduizend euro en
een kunstwerk.

Met zijn presentatie onder de titel
‘Sound Imaging voor een stillere
leefomgeving’ versloeg Scholte
de twee andere genomineerde
promovendi uit Delft en Twente.
Het drietal probeerde op het
congres met heldere presentaties
een publiek van zo’n driehon-
derdvijftig personen voor zich te
winnen. Dat beoordeelde hen op
kwaliteiten als ‘wetenschap-
pelijke excellentie, het communi-
catieve vermogen om mensen
het belang van hun onderzoek te
laten inzien en een actieve
bijdrage aan de toepassing van de
onderzoeksresultaten’. 
Scholte, die vorig jaar tweede

werd bij de STW Simon Stevin
Leerlingprijs, zegt ‘superblij’ te
zijn met de erkenning van STW
voor zijn promotiewerk. “Zeker
gezien het hoge niveau van de
concurrenten.”
STW kent de titel Simon Stevin
Gezel jaarlijks toe aan een zeer
veelbelovende jonge onder-
zoeker die het jaar ervoor gepro-
moveerd is op een STW-project
en een bijdrage heeft geleverd
aan de valorisatie van de resul-
taten uit het promotieonderzoek.
Met het uitreiken van deze prijs
wil STW technologisch toptalent
aanmoedigen om op de inge-
slagen weg voort te gaan en zo de
innovatiekracht van Nederland te
vergroten. 
Scholte promoveerde in 2008
aan de TU/e-faculteit Werktuig-
bouwkunde. Zijn onderzoek
richtte zich op sound imaging,
het in beeld brengen van geluid.
Met behulp van een meetrobot
wordt zeer nauwkeurig een 
geluidsbron opgespoord. Het
biedt ontwerpers de gelegenheid

om het ontwerp aan te passen,
waardoor een irritant geluid 
verdwijnt of in ieder geval
minder wordt. Scholte heeft
inmiddels zijn eigen bedrijf
Sorama opgericht. (FvO)/.

Cursor zoekt meedenkers
Als redactie willen we graag jouw mening over Cursor peilen. Wat
vind je van de manier waarop we het nieuws brengen? Komen bepaal-
de onderwerpen teveel aan bod, of juist te weinig? Deze en andere
vragen bespreken we in groepsgesprekken, die we tussen 2 en 
6 november houden. We willen graag in gesprek gaan met TU/e’ers
uit alle geledingen. 
Ben je als student of medewerker geïnteresseerd om mee te denken,
maak dit dan kenbaar via cursor@tue.nl. Je krijgt van ons dan zo
spoedig mogelijk een uitnodiging met de exacte datum.

ID-decaan wil overkoepelend
instituut voor industrieel ontwerp
De opleidingen die zich in
Nederland bezighouden met
industrieel ontwerp, zijn in
de ogen van prof.dr.ir. Jeu
Schouten, decaan van de
TU/e-faculteit Industrial
Design, te versnipperd bezig.
Het ministerie van OCW
studeert momenteel op een
aanvraag om er één overkoe-
pelend instituut voor op te
richten. Uit de FES-gelden,
extra middelen afkomstig uit
de aardgasbaten, is hiervoor
twintig miljoen euro aange-
vraagd.

Dinsdag 13 oktober meldde het
Eindhovens Dagblad dat wet-
houder Marriët Mittendorf
haar zinnen gezet heeft op de
oprichting van een Top
Technologisch Instituut voor

Design, dat gevestigd moet
worden in Eindhoven. De drie
technische universiteiten en de
Design Academy zouden de kar
moeten trekken bij dit top
instituut. 

Volgens Schouten is het echter
niet de bedoeling om een top-
instituut op te richten. “Waar
wij vanuit de drie TU’s naar
streven, is de oprichting van
één instituut dat de industrial
design-community in Neder-
land verbindt. Want die
gemeenschap is op dit moment
te versnipperd en ontbeert één
aanspreekpunt”, aldus de
decaan. “Bij OCW ligt op dit
moment een aanvraag om
daarvoor twintig miljoen euro
beschikbaar te stellen. Dat
bedrag zullen de partici-

perende kennisinstellingen en
bedrijven moeten matchen. “
Schouten ziet Eindhoven als dé
vestigingsplek voor dat insti-
tuut, “omdat we in een  regio
zitten waar op dat gebied
enorm veel gebeurt. Ook
Brainport heeft in het verleden
al een plan hiervoor gelan-
ceerd.” Volgens de decaan
komt er voor zo’n instituut
geen apart gebouw. “Het insti-
tuut moet voornamelijk een
goede structuur scheppen en
ook nieuw onderzoek stimu-
leren. Dat zal vooral gebeuren
door het aanstellen van promo-
vendi. Daarnaast willen de drie
TU’s op termijn een ontwerp-
school oprichten, die dan
onderdeel kan gaan uitmaken
van dat overkoepelend insti-
tuut.” (HK)/.

Rick Scholte tijdens zijn presentatie in
Nieuwegein. Foto: STW
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President Barack Obama van de VS
kreeg onlangs, tot grote verbazing van
velen, de Nobelprijs voor de Vrede toe-
gekend. Critici vinden dat de president
daarmee vooral wordt beloond voor
mooie beloften. Is de uitreiking van de
prijs terecht of voorbarig, en wat vinden
de Amerikanen er eigenlijk van?

“Dat Obama nog niets zou hebben
gepresteerd, vind ik onzin”, zegt prof.dr.
Ruth Oldenziel, hoogleraar Amerikaans-
Europese Techniekgeschiedenis. “Hij
heeft al heel veel gedaan. Al in de eerste
maanden na zijn verkiezing heeft hij een
nucleair verdrag gesloten met Rusland,
dat is heel concreet. Hij heeft dialogen
geopend met andere landen. Natuurlijk
moet hij nu een aantal dingen verzilveren,
maar zijn team laat toch heel duidelijk
zien hoeveel hij investeert in het buiten-
landse beleid. 
De Nobelprijs voor de Vrede is een erken-
ning van het diplomatieke offensief dat
Obama heeft ingezet. Het is heel onge-
bruikelijk voor een Amerikaanse presi-
dent om al in de eerste maanden na de
verkiezing meteen zo fors in te zetten op
de buitenlandse politiek. Een president
wordt er toch voornamelijk verkozen om
het binnenlandse dossier. Sinds het einde
van de Koude Oorlog willen net verkozen

presidenten hun politieke krediet niet
meteen besteden aan een buitenlands
dossier. Pas als het in het binnenland niet
zo goed gaat, gaan ze zich daarmee bezig-
houden. 
De Nobelprijs is gegeven voor zijn inzet,
niet voor gedane zaken. Je kunt je afvra-
gen of dat terecht is, maar de Nobelprijs
voor de Vrede heeft een lange geschiede-
nis. Het is vaker voorgekomen dat deze
werd toegekend tijdens een onderhande-
lingsproces. Het vredesinitiatief van
Arafat, Perez en Rabin in het Midden-
Oosten werd in 1994 met de prijs beloond
vanwege hun inzet, niet omdat er vrede
werd gesloten. Sterker nog, sindsdien is
het alleen maar slechter gegaan.
De laatste tien jaar hebben Amerikaanse
presidenten niet consequent aandacht
besteed aan vredesprocessen en buiten-
landse politiek. Dat Obama dat wél doet,
is heel positief. Dat is nog steeds geen 
garantie dat daarmee vrede op aarde
komt, maar hij toont wel de best mogelij-
ke inzet die we van een Amerikaanse 
president mogen verwachten. 
Amerikanen geven feitelijk weinig om de
prijs. Van republikeinse zijde hoor je
vooral gesneer en negatieve geluiden. Zij
hebben de kwestie meteen politiek uit-
gebuit. Ze zeggen: zie je wel, hij heeft
niets gepresteerd, Obama is slechts een

prima donna van Europa, een superster.
Over het algemeen associeert men de
Nobelprijs voor de Vrede vooral met een
erkenningsprijs die uit Europa komt.
Amerikanen geven daar niet veel om. Dat
geldt overigens niet voor de Nobelprijs

voor de wetenschap, want die gaat
meestal naar Amerikanen - en dat vinden
ze wél prestigieus.”  

Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke

’Amerikanen geven weinig om 
de Nobelprijs voor de Vrede’

Prof.dr. Ruth Oldenziel, hoogleraar 

Amerikaans-Europese Techniekgeschiedenis

‘‘UUvvAA  bbiijj  5500  bbeessttee  uunniivveerrssiitteeiitteenn’’,,  vvoollggeennss
eeeenn  kkoopp  oopp  NNOOSS  TTeelleetteekksstt;;  bblliijjkkbbaaaarr  eeeenn
nniieeuuwwttjjee  vvaann  nnaattiioonnaaaall  bbeellaanngg..  OOpp  ddee
ttoopp--220000--lliijjsstt  vvaann  TTiimmeess  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn
((TTHHEE))  wwoorrddeenn  ddee  eeeerrssttee  ttwwiinnttiigg  ppllaaaattsseenn
iinnggeennoommeenn  ddoooorr  EEnnggeellssttaalliiggee  uunniivveerrssii--
tteeiitteenn..  DDee  eeeerrssttee  ‘‘aalllloogglloottttee’’  uunniivveerrssiitteeiitt
iiss  ddee  EETTHH  iinn  ZZüürriicchh  ((2211,,  dduuss))..  NNBB::  hheett
wwoooorrdd  aalllloo--gglloott  bbeessttaaaatt::  aannddeerrssttaalliigg,,  vveerr--
ggeelliijjkk  aalllloo--cchhttoooonn;;  aaffbbrreekkeenn  mmooeett  ttaaaall--
kkuunnddiigg  vvóóóórr  ddee  cchh..  IInn  ddee  ttoopp--110000  ssttaaaann  5500
EEnnggeellssttaalliiggee  uunniivveerrssiitteeiitteenn,,  iinn  ddee  ttoopp  220000
ssttaaaann  eerr  9977..  HHeett  lliijjkktt  eerroopp  ddaatt  ddee  BBrriittssee
bbeeoooorrddeellaaaarrss  wweeiinniigg  kkeennnniiss  nneemmeenn  vvaann
rreessuullttaatteenn  iinn  hheett  bbuuiitteennllaannddss  ((aalllloogglloottss))..
HHooeevveeeell  bbaaaannbbrreekkeenndd  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk
wweerrkk  zzoouu  eerr  ggeeppuubblliicceeeerrdd  wwoorrddeenn  iinn  hheett
FFrraannss,,  SSppaaaannss,,  JJaappaannss,,  CChhiinneeeess,,  HHiinnddii  ooff
AArraabbiisscchh??
DDee  NNeeddeerrllaannddssee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  hheebbbbeenn
ggeemmiiddddeelldd  hhuunn  ppoossiittiieess  bbeehhoouuddeenn..  UUvvAA
nnuu  oopp  ppllaaaattss  4499,,  ‘‘wwiijj’’  oopp  112200,,  DDeellfftt  oopp  8833
eenn  TTwweennttee  hheeeefftt  ppllaaaattss  220000  wweetteenn  vvaasstt  ttee
hhoouuddeenn..  TTwweeee  NNeeddeerrllaannddssee  uunniivveerrssii--
tteeiitteenn  oonnttbbrreekkeenn  oopp  ddee  lliijjsstt..  IIkk  nnooeemm  ggeeeenn
nnaammeenn,,  mmaaaarr  zzoouu  hheett  ttooeevvaall  zziijjnn  ddaatt  bbeeiiddee
iinnsstteelllliinnggeenn  vvrrooeeggeerr  hheett  pprreeddiiccaaaatt  ‘‘kkaa--
tthhoolliieekk’’  vvooeerrddeenn??  SSiinnddss  HHeennddrriikk  ddee
AAcchhttssttee  zziijjnn  aallllee  AAnnggeellssaakksseenn  pprrootteessttaanntt
((WWAASSPPSS))!!
OOpp  ddee  lliijjsstt  vvaann  ddee  vviijjffttiigg  bbeessttee  iinnsstteell--
lliinnggeenn  oopp  hheett  tteerrrreeiinn  vvaann  ‘‘EEnnggiinneeeerriinngg
aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy’’  iiss  eeeenn
JJaappaannss  iinnssttiittuuuutt  ddee  bbeessttee  aalllloogglloott  ((ppllaaaattss
66))  ggeevvoollggdd  ddoooorr  ddee  EETTHH  ((ppllaaaattss  99))..  DDeellfftt
ssttaaaatt  oopp  ppllaaaattss  1155  eenn  ddee  TTUU//ee  oopp  4499;;
TTwweennttee  ((hhooeewweell  nniieett  kkaatthhoolliieekk))  oonntt--
bbrreeeekktt..  MMiisssscchhiieenn  kkaann  EEiinnddhhoovveenn  eeeenn
ppaaaarr  ppllaaaattssjjeess  ssttiijjggeenn  ddoooorr  mmeeeerr  vvrroouu--
wweelliijjkkee  hhoooogglleerraarreenn  ((‘‘llaaddyy  pprrooffeessssoorrss’’))  ttee
bbeennooeemmeenn..  HHeett  iiss  ooppvvaalllleenndd  ddaatt  iinn  ddeezzee
lliijjsstt  vveeeell  vvaann  ddee  aallggeemmeennee  uunniivveerrssiitteeiitteenn
tteerruuggkkeerreenn::  HHaarrvvaarrdd,,  PPrriinncceettoonn,,  OOxxffoorrdd

eenn  CCaammbbrriiddggee,,  mmaaaarr  nniieett  YYaallee  eenn  ggeeeenn
NNeeddeerrllaannddssee  aallggeemmeennee  uunniivveerrssiitteeiitteenn,,
zzeellffss  GGrroonniinnggeenn  nniieett..  DDee  kkaatthhoolliieekkee  ((!!))
uunniivveerrssiitteeiitt  LLeeuuvveenn  hheebbbbeenn  zzee  hheelleemmaaaall
oonnddeerraaaann  ggeezzeett..
IInn  ddee  rruubbrriieekk  ‘‘DDee  TTUU//ee  iinn  22002200’’  hheebb  iikk  nnoogg
ggeeeenn  ssttrreeeeffggeettaall  ggeezziieenn..  BBiijj  ddee  ooppeenniinngg
vvaann  hheett  llooppeennddee  aaccaaddeemmiisscchhee  jjaaaarr  wweerrdd,,
mmeeeenn  iikk,,  eeeenn  ppllaaaattss  iinn  ddee  ttoopp--55  ggeeooppppeerrdd,,
mmaaaarr  hheett  wwaass  oonndduuiiddeelliijjkk  iinn  ddee  ttoopp--55  vvaann
wwiiee  ooff  wwaatt..  GGeezziieenn  ddee  ttrraaggee  pprrooggrreessssiiee
vvaann  ddee  aaffggeellooppeenn  jjaarreenn  kkaann  ddaatt  nnoogg  wweell
eevveenn  dduurreenn..  MMiisssscchhiieenn  kkuunnnneenn  wwee  eeeenn
oommggeekkeeeerrdd  vvoooorrbbeeeelldd  nneemmeenn  aaaann  ddee
ttrraaggee  vveerrhhooggiinngg  vvaann  ddee  AAOOWW--lleeeeffttiijjdd::  aallss
wwee  eellkkee  mmaaaanndd  éééénn  ppuunntt  ssttiijjggeenn,,  zziijjnn  wwee
oovveerr  vviieerr  jjaaaarr  nnuummmmeerr  éééénn  iinn  ddee
EEnnggiinneeeerriinngg  ttoopp--5500  eenn  oovveerr  ttiieenn  jjaaaarr
nnuummmmeerr  éééénn  iinn  ddee  TTHHEE--ttoopp--220000..  NNeett  oopp
ttiijjdd  vvoooorr  DDee  TTUU//ee  iinn  22002200..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

Effe zeuren

‘Where innovation starts’ is
the motto of the TU/e. It
states that the TU/e aims at
being a nationally and inter-
nationally acknowledged
source of innovative ideas,
designs and research.
Innovation requires mixed
teams of talented people
with open minds who dare
to dream, imagine and
create: those who can mate-
rialize their visions. For this
purpose the TU/e needs top-
scientists diverse in quali-
ties, capacities, disciplines,
cultures, personalities and gender.
The WISE network (Women in Science
Eindhoven network) envisions a TU/e in
2020 with a minimum number of
female professors of fifteen percent and
higher numbers of women scientists in
higher positions. We realize that this
will be a challenging task for the TU/e.
The ‘Monitor Vrouwelijke Hoogleraren
2009’ published last week shows that
the TU/e has the lowest percentage of
female professors of all Dutch univer-
sities and that this percentage has not
changed in the last five years, while it
has increased in almost all other univer-
sities. We must establish that the Lisbon
agreement of 2000 (at least twenty-five
percent female professors in 2010 in the
EU), which was adapted by the Dutch
government to fifteen percent, has not
produced measurable effects at the
TU/e.
We feel that not only the TU/e but also
the Dutch research community and
society in general would benefit from a

broader presence of
talented female
scientists at higher
academic positions.
Access to qualified 
potential candidates is
not the issue as is
shown by the numbers
of female PhD-students
(twenty-eight percent)
and post-docs (twenty-
four percent) at the
TU/e. Therefore, we
think new initiatives are
needed, which include
coaching and mentoring

young scientists, improving general
awareness about gender-related precon-
ceptions, putting women in evaluation
committees (people tend to choose
people like themselves) and more.
One of the goals of the WISE network is
to support and stimulate female
scientists. To inform and encourage a
discussion on how to build a successful
scientific career (regardless of gender!),
the WISE network organizes the event
entitled ‘Preparing for a successful
scientific career’ on Tuesday the 20th of
October. For more information see
www.tue.nl/wise-network. 

Elise van den Hoven,
president WISE network

Add comments at
www.tue.nl/strategie2020. 

Foto: Bart van Overbeeke

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

De TU/e in 2020
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Zo’n twaalfhonderd warme
maaltijden per maand verzorgt
Albron in het Auditorium - 
exclusief de wokgerechten.
Overdag vinden de maaltijden
genoeg aftrek, maar ’s avonds
loopt het niet echt storm met
hongerige studenten en mede-
werkers. De ‘warme’ week-
menu’s zijn daarom vanaf deze
week te vinden in de Univer-
siteitsberichten in Cursor.

De kantine in het Auditorium is
vier dagen per week van vijf uur 

’s middags tot half acht ’s avonds
geopend en biedt dan keuze uit
drie soorten diners. “We probe-
ren ook te koken naar de monden
van de internationale studenten”,
zegt René Poierrié, eindverant-
woordelijke voor Albron-activi-
teiten aan de TU/e. 

Omdat opgemerkt werd dat er
steeds meer spaceboxbewoners
zijn die het moeten doen met één
kookplaatje en een magnetron, is
het Albron-assortiment sinds
vorig jaar uitgebreid met drie

soorten warme voedzame maal-
tijden. Iedere avond is er een een-
pansgerecht voor 4,33 euro, een
drie-componentenmaaltijd voor
5,95 en een luxe maaltijd voor
7,50. De eerste twee zijn, net als
de wok-hap van 2,95 euro, ook 
’s middags te verkrijgen.  Daar-
naast staan er maaltijdsoepen
klaar in kommen aan de counter.
De menucyclus wisselt om de
vier weken, het warme aanbod is
voortaan te vinden in de
Universiteitsberichten (zie pagi-
na 10 in deze Cursor). (NS)/.

Warme avondhap nog niet erg in trek

Aandacht voor vrije toegang onderzoek
Open access staat voor het stand-
punt dat onderzoek dat met 
publieke middelen is gefinan-
cierd, vrij toegankelijk moet zijn
voor dat publiek. Die filosofie
wint steeds meer terrein in de
wetenschappelijke wereld.
Volgende week, 19 tot 23 oktober,
wordt wereldwijd extra aandacht
besteed aan open access.

Ook de TU/e doet mee;  die week

reist een Open Access Roadshow
over de campus en donderdag
22 oktober is er een lunchlezing
door John Mackenzie Owen,
hoogleraar informatieweten-
schap aan de Universiteit van
Amsterdam, in de Dorgelozaal
(Traverse).
De Open Access Roadshow
behelst een informatiestand van
het Informatie Expertise
Centrum in de vorm van een

steiger met als thema ‘Werk in
uitvoering’, die elke dag tussen
11.00 en 15.00 uur kan worden
geraadpleegd.
De Open Access Week wordt in
Nederland georganiseerd door
SURF, waarin de Nederlandse
universiteiten, hogescholen en
onderzoeksinstellingen samen-
werken op ict-gebied.  
Zie www.tue.nl/openaccess voor
meer informatie. (TJ)/. 

Groep-één experimenteert met ‘praatpaal’
In aanloop naar de verkiezin-
gen voor de universiteitsraad
op 8 en 9 december, experi-
menteerde studentengroepe-
ring Groep-één donderdag 8
oktober in het Auditorium met
een zogeheten ‘praatpaal’.
Studenten konden in woord
en gebaar reageren op twee
stellingen. 

Fractielid Remi Verhoeven
noemt de test succesvol, al
bestond er bij de studenten nog
wel wat koudwatervrees om
zich uit te spreken tegenover
het gele gevaarte. “Studenten
hadden toch wat schrik om ‘out
of the blue’ iets in te spreken.” 
Studenten konden reageren op
twee vraagstellingen: ‘Hoe sta je
tegenover de mogelijke afschaf-
fing van de studiefinanciering?’
en ‘Is het een goede zaak
wanneer het hoger beroeps-
onderwijs en het wetenschap-
pelijk onderwijs steeds dichter
naar elkaar toegroeien?’. Ver-
hoeven: “Wanneer het aankomt
op een mening geven op de 
genoemde stellingen, denk ik

dat het in ieder geval een succes-
volle actie is geweest. De meeste
studenten hebben we toch aan
het denken kunnen zetten over
deze problematiek. En dat is
ook het doel dat we nastreven.” 
De leukste reactie kwam
volgens Verhoeven niet van een
individu, maar van een aantal
mensen, die erg verbaasd rea-
geerden op de vraag hoe van-
zelfsprekend goed onderwijs in
Nederland eigenlijk is en of ze
dit misschien niet onderschat

hadden. “Dus verbaasde gezich-
ten hebben we genoeg gezien”,
zegt Verhoeven. “Misschien dat
we er net genoeg van hebben
vastgelegd om daar een mooie
collage van te maken.”
Verhoeven denkt eerdaags wat
reacties op YouTube te kunnen
zetten, maar dat hangt nog een
beetje af van hoe bruikbaar het
donderdag verzamelde mate-
riaal is. (HK)/.
Foto: Niek Brunninkhuis/PHOTO40

Succesvol werken aan je

wetenschappelijke carrière
Hoe bevorder je succesvol je
wetenschappelijke carrière?
Dat thema komt dinsdag 
20 oktober uitvoerig aan bod
tijdens de najaarsbijeenkomst
van het WISE-netwerk. Het
WISE-netwerk spant zich in om
de vrouwelijke wetenschap-
pers aan de TU/e te onder-
steunen en met elkaar in
contact te brengen. De bijeen-
komst van volgende week richt
zich echter niet exclusief op
vrouwen. Ook veel mannen
hebben zich er al voor aan-
gemeld.

Dr.ir. Emilia Motoasca, als uni-
versitair docent werkzaam aan de
faculteit Electrical Engineering
en bestuurslid van het WISE-
netwerk (Women in Science
Eindhoven), benadrukt het nog
maar eens: “Onze bijeenkomst
staat open voor zowel mannen als
vrouwen uit onze wetenschap-
pelijke staf. Ik denk dan vooral
aan jonge universitair docenten,
die meer te weten willen komen
over hoe zij hun wetenschap-
pelijke loopbaan aan de TU/e
succesvol kunnen aanpakken.” 
Op het programma staat onder
meer een paneldiscussie, waar
aan de hand van diverse stel-
lingen over dit thema gediscus-
sieerd gaat worden. Volgens
Motoasca gaat het daarbij om
zaken als: hoe bouw ik een
netwerk op, moet ik een rolmodel

zoeken, wat kan of moet de rol
van de universiteit hierbij zijn?
Eén aspect van de ondersteuning
die de universiteit wil gaan aan-
bieden via de Dienst Personeel
en Organisatie (DPO), wordt ook
besproken: het mentorprogram-
ma. Momenteel draait hiervan
een pilotproject aan diverse
faculteiten.

Match
Motoasca: “De essentie is dat een
universitair docent een mentor
zoekt buiten zijn of haar eigen 
faculteit, bijvoorbeeld een hoog-
leraar, die ondersteuning biedt
bij allerlei zaken waar je als jonge
wetenschapper tegenaan loopt.
Het is de bedoeling dat DPO voor
een match zorgt op basis van de
aanvraag van degene die een
mentor zoekt.” Volgens Motoas-
ca hebben de Universiteit
Utrecht en de Universiteit van
Tilburg al goede ervaringen met
zo’n programma. Er komt op 
20 oktober dan ook iemand van
laatstgenoemde instelling vertel-
len over de ervaringen daarmee
in Tilburg. (HK)/. 
Tot en met morgen, vrijdag 16 oktober,
kan men zich nog inschrijven voor de
gratis bijeenkomst, die op dinsdag 
20 oktober om 15.30 uur van start gaat
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
Stuur een mail naar 
wise-network@tue.nl. 

ASML opent Kenniswerkerscentrum
Chipmachinefabrikant ASML
opent morgen, vrijdag 16
oktober, samen met TNO en de
TU/e een kenniscentrum dat is
opgezet vanuit de Regeling
Kenniswerkers. In het
centrum, met als locatie het
ASML-gebouw op het Flight
Forum, zullen tot eind 2010
zo’n honderdvijftig mensen
meedoen in het project
‘Metrology for 22nm’. 

Het gaat om vijfennegentig
medewerkers van ASML en vijf-
envijftig gedetacheerden. Deze
groep wordt aangevuld door tien
jonge onderzoekers die via de
kenniscentra van TNO en de
TU/e instromen. Beide kennis-

instituten nemen de begeleiding
van het project op zich.
Het metrologieproject richt zich
op de ontwikkeling van een
sensor om kleine structuren te
kunnen meten. ASML doet de
projectvoering en heeft de dage-
lijkse leiding in handen. Volgens
Erik Schoemaker van ASML
werd tijdens het schrijven van het
project de werkelijke omvang
duidelijk. “De TU/e zou het
project nooit in zijn geheel
kunnen hosten. Daarom is een
typische, pragmatische ASML-
oplossing bedacht: waarom orga-
niseren we het project niet
gewoon bij ASML? Afgelopen
zomer zijn op de ASML-campus
enkele nieuwe gebouwen opge-

leverd, waardoor in ons Gebouw
21 op het Flight Forum voldoende
ruimte vrijkwam om iedereen te
huisvesten. Inclusief cleanroom
en overige benodigde facili-
teiten.”
De kenniswerkersregeling is
door de overheid ingesteld zodat
bedrijven hooggeschoolde werk-
nemers maximaal anderhalf jaar
kunnen stallen bij kennisinstel-
lingen. Doel is om in de huidige
economische crisis kennis te 
behouden en op te vijzelen. Het
project van ASML krijgt tot en
met december 2010 overheids-
steun. Daarna bepalen de deel-
nemende partijen of de samen-
werking wordt voortgezet.
(TJ/FvO)/.

Diederendirrix aan de
slag met Ketelhuis
Het Eindhovense architecten-
bureau van Paul Diederen en
Bert Dirrix, beiden alumni van
de TU/e,  is uitverkoren om een
ontwerp te maken voor de ver-
bouwing van het Ceres-
gebouw. In dit gebouw wordt
medio 2011 het studie- en 
ontmoetingscentrum geves-
tigd van het Instituut voor
Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS). Voor de
totale verbouwing is een
budget vastgesteld van 2,6
miljoen euro.

Het Ceres-gebouw, beter bekend
onder de naam Ketelhuis, zal
over twee jaar onderdak moeten
bieden aan het ICMS, dat in april
2008 van start ging en momen-
teel gehuisvest is in het souter-
rain van het Hoofdgebouw.
Diederendirrix heeft opdracht
gekregen om er een ontwerp voor
te maken. 
Volgens Boudewijn Elmans, pro-
jectmanager bij Dienst Huis-
vesting, is het streven om eind
van dit jaar al een voorlopig
ontwerp klaar te hebben en om

medio 2010 van start te gaan met
de bouw. Van het totaalbudget
van 2,6 miljoen euro zal onge-
veer tweederde opgaan aan
bouwkundige en bouwfysische
aanpassingen van het bestaande
gebouw. Diederendirrix geeft ook
een advies voor wat betreft de 
interieurinrichting. De rest van
het budget zit in de installaties,
aldus Elmans.
Om te voorkomen dat met het
Ketelhuis dezelfde problemen
ontstaan als met de W-hal,
waarvan de bouw sterk vertraagd
werd door onenigheid over de
monumentale waarde van het
gebouw, moet diederendirrix
werken binnen een vooraf vast-
gesteld kader. Dat kader is
volgens Elmans gebaseerd op
een advies van onderzoeks-
bureau Urban Fabric, dat de
TU/e-bebouwing cultuurhisto-
risch heeft doorgelicht. Vandaag,
donderdag 15 oktober, heeft de
TU/e al een eerste gesprek met
medewerkers van de gemeen-
telijke commissie Ruimtelijke
Kwaliteit, zoals eerder al in een
protocol is afgesproken. (HK)/.

Boete voor parkeren op groenstrook
Iedereen die een auto parkeert in de berm bij het Fontys-gebouw
aan de Onze Lieve Vrouwestraat kan voortaan rekenen op een bon.
Dat heeft de lokale buurtbrigadier aangekondigd. Volgens hem
dreigt de groenstrook van de gemeente Eindhoven te verloederen
door alle voertuigen die er worden neergezet. Tot voor kort deelde
de politie waarschuwingen uit, maar vanaf nu worden meteen 
parkeerboetes uitgedeeld. De gewraakte groenstrook ligt aan de 
binnenste rondweg van Eindhoven die het TU/e-terrein en het
Fontys-gebouw aan de Ds. T. Fliednerstraat scheidt. (FvO) 
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De elektrische auto staat

voor de deur, hield ‘batterij-

enprof’ Peter Notten zijn

gehoor donderdag 8 oktober

voor op de zesde EnergyDay

van de TU/e. Allerlei techno-

logische ontwikkelingen

komen nú bij elkaar, vertelde

hij aan een vrijwel volle zaal

in De Zwarte Doos. En waar

de technologie wel nog

tekort schiet, haalt de pro-

fessor een ANWB-mantra van

stal: twee uur rijden,

kwartier rust. Kun je meteen

de lege batterijen opladen.

Het is weliswaar niet zo snel als even
tanken, maar batterijen opladen gaat wel
veel sneller dan
vroeger. En het ver-
ouderen is door de
voortschrijdende
technologie ook
steeds minder een
probleem. Je kunt
sommige batterijen
al negenduizend
keer opladen, met
behoud van capaciteit. Met een kleine 

rekensom houdt prof.dr.ir. Peter Notten,
hoogleraar aan de faculteit Scheikundige
Technologie en onderzoeker bij Philips,
zijn publiek voor dat je met een set
accu’s daardoor zo’n vierhonderd-
duizend kilometer kunt rijden voordat ze
vervangen moeten worden.
Grote vraag is natuurlijk: wat kost dat?
Met een even snelle rekensom komt de
hoogleraar op vijf euro voor een rit van
honderdveertig kilometer; globaal de
helft van wat je kwijt bent aan hetzelfde
ritje op benzine of diesel. Maar hét strui-
kelblok in de kosten is vooralsnog niet
het stroomverbruik, maar de aanschaf-
prijs van de batterijen. De honderd tot
tweehonderd kilo aan accu’s die nodig is
om honderdveertig kilometer te kunnen
rijden, kost zo’n tienduizend euro. “Maar
dat zal gaan dalen”, voorspelt Notten.

Honderdveertig kilometer, dat lijkt
weinig. Maar ook daarop heeft Notten
een antwoord. Hij laat een sheet zien
met onderzoeksresultaten uit de
Verenigde Staten. Daar rijdt tachtig
procent van de auto’s maximaal tachtig

kilometer per dag -
veel minder dan
honderdveertig dus.
En wil je verder
rijden, dan kun je
onderweg opladen.
Batterijen vervan-
gen is weliswaar een
snellere optie, maar
volgens Notten

heeft dat niet de toekomst. Dan moeten

de afmetingen gestandaardiseerd
worden en dat beperkt auto-ontwerpers
teveel in de vormgeving van hun auto’s.
Opladen dus en dan meteen dat ANWB-
kwartiertje rust nemen. Een andere 
oplossing die Notten wél ziet zitten: de
‘range extender’. Dat is een motortje dat
gaandeweg de accu’s oplaadt.
Dat de elektrische auto zoveel goedkoper
is per kilometer, komt grotendeels door
de inefficiëntie van de verbrandings-
motor. Slechts eenentwintig procent van
de energie die in de brandstof zit, bereikt

via de wielen het wegdek; de rest gaat
verloren in warmte. En als je de hele
cyclus bekijkt, van de winning van olie
tot energie op het wegdek, dan gaat zelfs
maar zeventien procent naar de bewe-
ging van de auto. Voor elektrische auto’s
is dat percentage twee keer zo hoog: 
vierendertig procent. En dat percentage
kan nog flink omhoog door over te
stappen van conventionele elektriciteits-
centrales naar duurzame energieproduc-
tie, met grotere efficiëntie.
In het kader van duurzame energie

ANWB-mantra past prima bij de 

De eerste stapjes van je kind,

die mooie zonsondergang op

Haïti. Mooie beelden om vast

te leggen met de video.

Alleen: daarna komt het

bewerken - voor de meeste

amateurs een moeilijk

technisch proces. Dr. Marco

Campanella maakte een

aanzet tot een systeem voor

de tv dat videobewerking

moet vergemakkelijken. Op 

7 oktober promoveerde hij

hierop. 

“Hier zie je hoe je eenvoudig scènes kunt
selecteren”, wijst Campanella op zijn
laptop waarop hij zijn systeem ‘Edit while
watching’ demonstreert. Slechts met een
paar drukken op de knop kun je frag-
menten selecteren, deleten of alsnog toe-
voegen. Onderin het scherm staat een
overzicht. De Italiaan beoogt met zijn
systeem een balans te vinden tussen auto-
matisering en controle die gebruikers zelf
kunnen uitoefenen. 

Amateurs maken, bewerken en versprei-
den volop video’s. De bewerkingstech-
nieken voor de homevideo staan echter
nog in de kinderschoenen. Pas eind jaren
tachtig waren computers geavanceerd
genoeg voor redelijke videobewerkings-
programma’s. Nog altijd is het geen sine-
cure om de beelden zelf te monteren. 

Campanella hield een onderzoek om te
achterhalen welke problemen gebruikers
ondervinden. Daaruit bleek al snel dat
eventuele frustratie vooral voortkomt uit
een (te) ingewikkeld technisch proces en
de hoeveelheid tijd die de bewerking kost.
Eén van de oorzaken hiervan is dat video’s
teruggespoeld moeten worden om

bekeken of aangepast te worden. Ook het
werken met de computer is niet voor
iedereen even gemakkelijk. De bestaande
systemen blijken te veel geautomatiseerd
of de gebruiker moet zelf te complexe
technische stappen uitvoeren. 
De Italiaan ontwikkelde verschillende
prototypes, waarbij het ene wat meer de

nadruk legde op automatisering en
waarbij de amateurs bij het andere proto-
type meer controle konden uitoefenen.
Uiteindelijk werkte hij een systeem uit
dat de balans tussen die twee in zich heeft
en dat zowel relatief gemakkelijk als snel
werkt. De gebruiker hoeft nog stukken
minder zelf te doen, maar heeft wel de

Gemakkelijker thuis video’s  

Peter Notten. Archieffoto: Bart van Overbeeke

Niet alleen 

focussen op 

lithium

Marco Campanella. Foto: Bart van Overbeeke
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Chronisch vermoeid door knaagdierenvirus
EEeenn  vvoooorrttdduurreenndd  ggeevvooeell  vvaann  uuiittppuuttttiinngg,,  ggeehheeuuggeenn--  eenn  ccoonncceennttrraattiieepprroobblleemmeenn  eenn  ppiijjnnlliijjkkee
ssppiieerreenn  eenn  ggeewwrriicchhtteenn::  hheett  cchhrroonniisscchh  vveerrmmooeeiiddhheeiiddssssyynnddrroooomm  ((CCVVSS))  iiss  eeeenn  oonnvveerrkkllaaaarrddee
aaaannddooeenniinngg  ddiiee  ddoooorr  ddee  mmeeddiisscchhee  wweerreelldd  ppaass  ddee  llaaaattssttee  jjaarreenn  aallss  eeeenn  sseerriieeuuzzee  zziieekkttee
wwoorrddtt  eerrkkeenndd..  AAmmeerriikkaaaannssee  wweetteennsscchhaappppeerrss  ddeennkkeenn  nnuu  eeeenn  mmooggeelliijjkkee  oooorrzzaaaakk  ggeevvoonnddeenn
ttee  hheebbbbeenn::  ttwweeeeddeerrddee  vvaann  ddee  ddoooorr  hheenn  oonnddeerrzzoocchhttee  CCVVSS--ppaattiiëënntteenn  wwaass  ggeeïïnnffeecctteeeerrdd  mmeett
hheett  kknnaaaaggddiieerreennvviirruuss  XXMMRRVV,,  ddaatt  oonnllaannggss  iinn  hheett  nniieeuuwwss  kkwwaamm  oommddaatt  hheett  ooookk  pprroossttaaaatt--
kkaannkkeerr  zzoouu  vveerroooorrzzaakkeenn..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ppuubblliicceeeerrddeenn  ddiiee  bbeevviinnddiinnggeenn  iinn  ddee  oonnlliinnee
eeddiittiiee  vvaann  hheett  ttiijjddsscchhrriifftt  SScciieennccee..  UUiitt  eeeenn  nnoogg  nniieett  ggeeppuubblliicceeeerrddee  vveerrvvoollggssttuuddiiee  bblliijjkktt  
bboovveennddiieenn  ddaatt  mmaaaarr  lliieeffsstt  9955  pprroocceenntt  vvaann  ddee  ppaattiiëënntteenn  aannttiilliicchhaammeenn  tteeggeenn  hheett  vviirruuss  iinn
hheett  bbllooeedd  hhaadd,,  tteeggeenn  sslleecchhttss  vviieerr  pprroocceenntt  vvaann  ddee  ccoonnttrroolleeggrrooeepp..  
XXMMRRVV  iiss  eeeenn  zzooggeehheetteenn  rreettrroovviirruuss,,  nneett  aallss  HHIIVV..  EErr  wwoorrddtt  ddaann  ooookk  aall  ggeessuuggggeerreeeerrdd  ddaatt
aaiiddss--mmeeddiicciijjnneenn  mmooggeelliijjkk  eeffffeeccttiieeff  kkuunnnneenn  zziijjnn  tteeggeenn  hheett  vveerrmmooeeiiddhheeiiddssssyynnddrroooomm..  

Schoon gas uit bio-olie
DDee  TTwweennttssee  pprroommoovveennddaa  BBeerrttaa  MMaattaass  GGüüeellll  hheeeefftt  eeeenn  mmeetthhooddee  oonnttwwiikkkkeelldd  oomm  sscchhoooonn
bbiiooggaass  ttee  mmaakkeenn..  DDiitt  ggaass  iiss  bboovveennddiieenn  sscchhoooonn  ggeennooeegg  oomm  hheett  ttee  kkuunnnneenn  oommzzeetttteenn  iinn  
wwaatteerrssttooffggaass,,  ddeennkkeenn  zzee  iinn  TTwweennttee..  HHeett  oommzzeetttteenn  vvaann  bbiioo--oolliiee  nnaaaarr  bbiiooggaass  iiss  llaassttiigg,,
oommddaatt  bbiijj  ddee  oommzzeettttiinngg  kkoooollssttooffddeeeellttjjeess  uuiitt  ddee  bbiioo--oolliiee  iinn  hheett  ggaass  tteerreecchhttkkoommeenn..
HHiieerrddoooorr  rraakkeenn  lleeiiddiinnggeenn  vveerrssttoopptt  eenn  iiss  hheett  oommzzeettttiinnggsspprroocceess  iinneeffffiicciiëënntt..  MMaattaass  GGüüeellll  
ggeebbrruuiikkttee  eeeenn  ssppeecciiaallee  kkaattaallyyssaattoorr  oomm  ddeezzee  kkoooollssttooffddeeeellttjjeess  aaff  ttee  vvaannggeenn  eenn  zzeettttee  ddee
kkooooll  ooookk  oomm  iinn  ggaass..
DDee  TTwweennttssee  vviinnddiinngg  mmaaaakktt  ooookk  ddee  wweegg  vvrriijj  oomm  hheett  sscchhoonnee  bbiiooggaass  mmeett  ssttoooomm  oomm  ttee  zzeetttteenn
nnaaaarr  wwaatteerrssttooffggaass,,  zzooddaatt  bbiioommaassssaa  zzooaallss  ssuuiikkeerrrriieett,,  mmaaïïss,,  kkoooollzzaaaaddoolliiee,,  ppaallmmoolliiee  eenn
ddiieerrlliijjkkee  vveetttteenn  aallss  bbaassiiss  kkuunnnneenn  ddiieenneenn  vvoooorr  ddee  eenneerrggiieevvoooorrzziieenniinngg  vvaann  mmeett  wwaatteerrssttooff
aaaannggeeddrreevveenn  aauuttoo’’ss..  

MMaaaakk  eeeenn  ssppaannnneennddee  ssppeeuurrttoocchhtt  ddoooorr  jjee
eeiiggeenn  oommggeevviinngg,,  aaaannggeessppoooorrdd  ddoooorr  vviirrttuueellee
ppeerrssoonnaaggeess  mmeett  eecchhttee  sstteemmmmeenn..  HHeett  nniieeuuwwee
ssppeell  vvaann  SSeerrggee  OOffffeerrmmaannss,,  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn,,  llaaaatt  kkiinnddeerreenn  eenn  oouuddeerrss  ssaammeenn
zzooeekkeenn  nnaaaarr  eeeenn  oonnzziicchhttbbaarree  kkaatt  iinn  hhuunn  hhuuiiss,,
mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn  eevveenn  oonnzziicchhttbbaaaarr  
sscchhootteellttjjee  mmeellkk..  
HHeett  ggeehheeiimmzziinnnniiggee  wweezzeennttjjee  DDiibbbbeell  iiss  zziijjnn  kkaatt
kkwwiijjtt  eenn  jjiijj  mmaagg  hheemm  ggaaaann  zzooeekkeenn..  DDaatt  ggaaaatt
zzoo::  rriicchhtt  jjee  jjooyyssttiicckk  nnaaaarr  aallllee  ppllaaaattsseenn  iinn  hhuuiiss
wwaaaarr  ddee  kkaatt  zzoouu  kkuunnnneenn  zziitttteenn..  AAllss  jjee  hheemm
vviinnddtt,,  hhoooorr  jjee  hheemm  mmiiaauuwweenn..  MMaaaarr  ppaass  oopp::  ddee
kkaatt  iiss  eerrgg  sscchhuuww..  JJee  mmooeett  dduuss  eeeerrsstt  oopp  zzooeekk
ggaaaann  nnaaaarr  LLiillllyy..  ZZiijj  ggeeeefftt  jjee  eeeenn  sscchhootteellttjjee
mmeellkk,,  wwaaaarrmmeeee  jjee  hheemm  kkuunntt  llookkkkeenn..  LLeett  wweell
oopp  ddaatt  jjee  ggeeeenn  mmeellkk  mmoorrsstt,,  wwaanntt  ddaann  mmooeett  jjee
wweeeerr  tteerruugg  nnaaaarr  LLiillllyy..  
HHeett  ccoonncceepptt  vvaann  hheett  ssppeell  iiss  ddooooddeeeennvvoouuddiigg,,
mmaaaarr  hheett  wweerrkktt..  GGeeeeff  eeeenn  kkiinndd  eenn  zziijjnn  oouuddeerr
iieeddeerr  eeeenn  jjooyyssttiicckk  iinn  hhaannddeenn  eenn  bbiinnnneenn  ddee
kkoorrttssttee  kkeerreenn  kkrruuiippeenn  zzee  bbeeiiddeenn  oovveerr  ddee  vvllooeerr,,
oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  kkaatt  ddiiee  zzee  nnooooiitt  ttee  zziieenn
zzuulllleenn  kkrriijjggeenn..  WWeell  hhoorreenn  zzee  hheemm  vviiaa  hhuunn
jjooyyssttiicckk  mmiiaauuwweenn..  EEnn  aallss  zzee  hheett  sscchhootteellttjjee
mmeellkk  kkrriijjggeenn,,  lliijjkktt  ddee  jjooyyssttiicckk  zzwwaaaarrddeerr  ttee
wwoorrddeenn..
““OOmm  hheett  ssppeell  ttee  tteesstteenn,,  hheebb  iikk  bbaakkeennss  iinn  ddee
rruuiimmttee  ggeeppllaaaattsstt  ddiiee  eeeenn  iinnffrraarroooodd  ssiiggnnaaaall
aaffggeevveenn””,,  zzeeggtt  OOffffeerrmmaannss..  ““EEeenn  sseennssoorr  iinn  ddee
jjooyyssttiicckk  vvaannggtt  ddaatt  oopp  eenn  ssttuuuurrtt  hheett  vviiaa
BBlluueettooootthh  ddoooorr  nnaaaarr  ddee  ppcc..  DDiiee  zzoorrggtt  eerrvvoooorr
ddaatt  hheett  jjuuiissttee  ggeelluuiidd  wwoorrddtt  aaffggeessppeeeelldd..  EEeenn

ggeewwiicchhttjjee  aaaann  ddee  bbiinnnneennkkaanntt  vvaann  ddee  jjooyyssttiicckk
kkaann  wwoorrddeenn  vveerrppllaaaattsstt,,  zzooddaatt  ddee  llaannggwweerrppiiggee
jjooyyssttiicckk  zzwwaaaarrddeerr  lliijjkktt  ttee  wwoorrddeenn..””
HHeett  ssppeell  mmooeett  ddoooorr  ttwweeee  ppeerrssoonneenn,,  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  oouuddeerr  eenn  kkiinndd,,  wwoorrddeenn  ggeessppeeeelldd..  OOmm  ddee
kkaatt  ttee  vvaannggeenn,,  mmooeetteenn  zzee  ssaammeennwweerrkkeenn::
tteerrwwiijjll  ddee  eeeenn  hheett  sscchhootteellttjjee  mmeellkk  rreecchhtthhoouuddtt,,
kkaann  ddee  aannddeerr  zzooeekkeenn..  DDee  pprrooeeffppeerrssoonneenn  ddiiee
hheett  ssppeell  aall  uuiitttteesstttteenn,,  ddrriiee  kkiinnddeerreenn  eenn  hhuunn
oouuddeerrss,,  rreeaaggeeeerrddeenn  ppoossiittiieeff  oopp  hheett  ssppeell..  ““HHeett
iiss  ttyyppiisscchh  oomm  ttee  zziieenn  hhooee  ddee  rroolllleenn  tteellkkeennss
wwoorrddeenn  vveerrddeeeelldd””,,  vveerrtteelltt  OOffffeerrmmaannss..  ““DDee
oouuddeerr  hhoouuddtt  hheett  sscchhootteellttjjee  mmeellkk  vvaasstt,,  tteerrwwiijjll
hheett  kkiinndd  ddee  kkaatt  zzooeekktt..””  
HHeett  ssppeell  zzoouu  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  uuiittggeebbrreeiidd  mmeett
nniieeuuwwee  vveerrhhaaaalllliijjnneenn  eenn  vveerrsscchhiilllleennddee
nniivveeaauuss..  ““HHeett  iiddeeee  iiss  ddaatt  kkiinnddeerreenn  hheett  ssppeell
kkuunnnneenn  ssppeelleenn  ttuusssseenn  hhuunn  vviijjffddee  eenn  nneeggeennddee
jjaaaarr..  HHeett  ssppeell  ggrrooeeiitt  dduuss  mmeeee  mmeett  hheett  kkiinndd..””
OOffffeerrmmaannss  oonnttwwiieerrpp  hheett  ssppeell  uuiitt  ffaasscciinnaattiiee
vvoooorr  vviirrttuueellee  wweerreellddeenn  aallss  SSeeccoonndd  LLiiffee,,  WWoorrlldd
ooff  WWaarrccrraafftt  eenn  TThhee  SSiimmss..  ““WWaatt  iikk  aaaann  ddiiee
ssppeelleenn  wwaaaarrddeeeerr,,  iiss  ddaatt  aalllleess  kkaann  eenn  ddaatt  hheeeell
vveeeell  wwoorrddtt  oovveerrggeellaatteenn  aaaann  ddee  ffaannttaassiiee..  HHeett  iiss
aalllleeeenn  zzoo  jjaammmmeerr  ddaatt  ddiiee  vviirrttuueellee  wweerreelldd  zziicchh
uuiittsslluuiitteenndd  bbeeppeerrkktt  ttoott  ddee  ccoommppuutteerr..  IIkk  wwiill
eeeenn  bbrruugg  ssllaaaann  ttuusssseenn  ddee  vviirrttuueellee  eenn  ddee
ffyyssiieekkee  wweerreelldd,,  zzooddaatt  ddee  ssppeelleerrss  ‘‘ss  aavvoonnddss
aaaann  ddee  kkeeuukkeennttaaffeell  nnoogg  oovveerr  hhuunn  ssppeell  kkuunnnneenn
nnaapprraatteenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

schotelt Notten het publiek nog een 
onverwacht voordeel van de elektrische
auto voor, naast de bekende voordelen
als milieuvriendelijkheid en minder
herrie. De beschikbaarheid van
duurzame energie is deels niet voor-
spelbaar -denk aan windenergie-, dus er
moet steeds meer elektriciteitsopslag
komen. Veel opslag: volgens berekenin-
gen maar liefst
twintig
procent van de
gehele stroom-
productie. En
daar komt de
elektrische
auto om de
hoek kijken.
Als er daarvan
miljoenen aan
het net hangen, heb je meteen de
gewenste buffer.
Alles wijst erop dat de Internal Combus-
tion Engine (kortweg ICE, ofwel
verbrandingsmotor) plaats gaat maken
voor de elektrische motor. Maar er zijn
ook potentiële bedreigingen, blijkt in het
verhaal van Notten. Lithium, nodig voor
lithium-ionaccu’s, is relatief schaars en
ook nog eens broodnodig voor die
andere toekomstige energiebron:
kernfusie. Daarom is het verstandig om
op lange termijn niet alleen op lithium
te focussen. Ook kan de overheid nog
roet in het eten gooien. Het kosten-
voordeel dat elektriciteit heeft op
fossiele brandstoffen, zit grotendeels in
de accijnzen op die laatste. Nemen die

inkomsten af, dan kan de overheid wel
eens op zoek gaan naar andere belas-
tingen, zegt Notten veelbetekenend. 

Notten was vorige week donderdag één
van de zes sprekers op de EnergyDay
over ‘Hydrogen & Fuel Cells’. Alle
EnergyDays van de TU/e gaan in op een
specifiek aspect van het thema ‘energie

en klimaat’.
Primaire
doelgroep
zijn aio’s die
niet aan ener-
gieonderzoek
werken en
masterstu-
denten in het
laatste jaar
van hun 

opleiding. Zo’n negentig mensen
kwamen op de dag af, op een capaciteit
van honderd. Volgens organisator dr.ir.
Geert Verbong van de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences worden de EnergyDays, die
vorig jaar van start gingen, altijd goed
bezocht. Verbong: “Dus de conclusie is
zonder meer dat het onderwerp leeft aan
de TU/e.” (IJ)/.

 elektrische auto

Vijf euro voor

een rit van 

140 kilometer

mogelijkheid om één en ander eenvoudig
aan te passen. Het bewerken kun je op
een televisie doen met een afstandsbedie-
ning in plaats van op een computer. 
‘Edit while
watching’
zorgt ervoor
dat de relatief
‘goede’
beelden auto-
matisch
worden gese-
lecteerd.
Technische
zaken
worden gro-
tendeels aan het systeem gedelegeerd.
Daarbij kijkt het systeem onder meer
naar helderheid, contrast en naar de mate
van bewegen -hoe schokkeriger, des te
groter de kans dat het beeld wordt weg-
gelaten. De instellingen hiervoor kunnen,
indien gewenst, worden aangepast. 

Het systeem knipt de film in ‘stukjes’, 
die de gebruiker onderin beeld in een
overzicht heeft. Met een klik op een
groene knop met de duim omhoog
kunnen scènes worden geselecteerd. Met
de variant met de rode knop met de neer-
waarts gerichte duim kun je deleten. Wil
je een gedeelte van het desbetreffende
segment bewaren, dan kun je dat met de
pijltoets op je afstandsbediening bepalen.
De gebruiker kan de beelden aanpassen
terwijl hij kijkt. Terugspoelen is dus niet
nodig. De videobewerker kan de beelden
op drie niveaus zien. Hij of zij heeft het
overzicht over de verschillende segmen-
ten, kan de shots binnen zo’n gedeelte 
bekijken en heeft de mogelijkheid de
tijdspanne van een fragment te zien en
aan te passen. De testgebruikers die de

Italiaan had gevraagd, bleken erg positief
over het gebruiksgemak.  

Campanella’s keus om zijn proefschrift
op videobe-
werking te
enten, kwam
niet voort uit
persoonlijke
frustratie.
Zelf is hij
geen fana-
tiek filmer;
zo nu en dan
maakt hij
opnames

met zijn camcorder. Maar het onderwerp
interesseerde hem en hij schreef er zijn
afstudeerscriptie over. In die periode
kwam hij in contact met Philips Research
in Eindhoven en daaruit kwam zijn aio-
schap voort. De Italiaan toog vier jaar
geleden naar Nederland, om zich binnen
Philips Research en de vakgroep Mens-
Techniek Interactie van de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences met het onderwerp bezig te
houden.  

Het systeem van Campanella is nog niet
perfect. Zo heeft de gebruiker in de
huidige versie nog beperkte mogelijk-
heden om muziek, tekst en foto’s eenvou-
dig toe te voegen. Ook een link leggen
met video’s op internet is vooralsnog niet
mogelijk met dit systeem, terwijl die
wens wel bestaat, zo bleek uit het onder-
zoek van de Italiaan. Voor Campanella is
het nog afwachten wat Philips verder met
zijn werk gaat doen. Zelf is hij onder-
tussen weer in zijn moederland, waar hij
als softwareontwikkelaar actief is.
(JvG)/.

bewerken

Videobewerking is

nog te complex en

kost te veel tijd
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Glansrol voor 
Mooi gebouw, dat Vertigo, maar de archi-
tecten hebben niet echt oog gehad voor de
praktische kanten van het schoonmaak-
gebeuren. Vraag het de Australiër Steve
Ferris en hij blíjft minpunten opsommen.
Hij is één van de negen voorwerkers die
de ruim honderdtwintig schoonmakers
op de campus aansturen. Ferris: “De toi-
letten zijn op de tussenetages, ik kan er
niet met een kar komen. De voorraad
handdoekrollen en wc-papier staat in de
kelder, dus moet ik alles meenemen op
mijn kar of heen en weer lopen. De
nieuwe kar van dit Q3E-systeem is daar
niet goed voor. De liften zijn negentig
procent van de tijd kapot.” 
Maar: “Schrijf er vooral bij dat ik niet
meer weg wil uit Vertigo. Want nu heb ik
het meeste op orde.” Zo heeft hij besloten
één van de oude karren te houden. De
nieuwe kar is namelijk niet groot genoeg
voor de zeven handdoekrollen en boven-
dien heeft hij water nodig voor de hard-
nekkige vlekken die de Bouwkunde- 
studenten in de werkplaats maken. Vraag
Ferris vooral niet of de studenten wel
eens troep maken. “Elke vrijdag zijn alle
toiletten van de Skybar verstopt. De hand-
doekrollen zijn van de muur getrokken en
over de hele ruimte uitgerold. En er ligt
kots. Elke vrijdagochtend!”
Hij werkt nu anderhalf jaar in dit ‘rot-
gebouw’. Samen met zes schoonmakers
mag hij er honderdvijftig uur in de week
over doen om Vertigo schoon te houden.
Het lukt. “Wel vervelend dat het elke dag
weer vies wordt”, zegt hij met een zwaar
Australisch accent. 
Het is de bedoeling dat eind oktober
nieuwe karren in gebruik worden
genomen. Deze week vinden de laatste
trainingen plaats.

Schoonmaakster Wioletta Coenen van het
Auditorium heeft de twee theorielessen al
gevolgd en heeft drie keer begeleiding op
de werkvloer gehad van schoonmaak-
bedrijf ISS. “Je moet toch weten hoe je de
nieuwe spullen moet gebruiken”, vindt
ze. De doekjes moeten driemaal gevouwd
worden zodat er een handbreed pakketje
overblijft. Hiervan kun je, door terug-
vouwen, achtmaal een schoon vlak
gebruiken. Over de microvezels begreep
ze het volgende: “De vezel is een soort
pootje dat het vuil vasthoudt. Bij de was
op zeventig graden gaat het pootje open
en laat het vuil los. Je mag geen zeep en
wasverzachter gebruiken, dat zou maar
op de plaats gaan zitten waar het vuil
hoort.” 
De vrouw die negen jaar geleden Polen
verliet om bij haar Nederlandse liefde te
kunnen zijn, is erg tevreden over de

nieuwe kar. “Ik hoef niet meer met
emmers water te sjouwen. De doeken
worden elke dag voor me gewassen.
Vroeger moest ik ze zelf uitspoelen of
meenemen naar huis voor mijn eigen
wasmachine. De kar rijdt veel fijner. Die
oude karren hadden wieltjes die soms een
andere kant op wilden dan ik.” 
Het grootste voordeel van het Q3E-
systeem vindt Wioletta toch wel de
nieuwe kleine rode mop die gebruikt
wordt bij sanitair. “Vroeger zat ik bij de
herentoiletten bijna met mijn hoofd in
het urinoir wanneer ik de vloer eronder
moest schoonmaken, met een doek in de
hand. Nu kan ik blijven staan.”
Op vrijdagochtend begint ze, net als alle
andere dagen van de week, met het
schoonmaken van vier collegezalen;
vloeren vegen, tafels afnemen, prullen-
bakken legen en koffiekopjes en ander

servies op de gangtafels zetten. Dat moet
voor half negen klaar zijn, want dan be-
ginnen de docenten. Tussen de colleges
door komt ze terug om de groene school-
borden schoon te maken. “Dit is het enige
gebouw waar ISS de borden schoonmaakt.
Professoren zijn soms verrast en bedank-
en ons voor de service.” Wat Wioletta
betreft mogen die borden wel verdwijnen;
ze geven veel krijtstof en zijn zo oud dat
ze wel eens vastzitten. Of ze maken een
knarsende herrie wanneer ze ze op
geschikte hoogte wil brengen en dan is ze
bang dat het bord naar beneden gaat
vallen. Gelukkig gebruikt niet iedere
docent ze; het kwartiertje pauze zou niet
lang genoeg zijn om ze allemaal met een
spons schoon te vegen. Zeker niet
wanneer een college uitloopt, zoals 
geregeld gebeurt.
Wat Wioletta in de collegezalen vindt,
brengt ze naar het Servicebureau in het
Auditorium. De truien, paraplu’s en
dassen tenminste; kapotte pennen gooit
ze weg, goede pennen gebruikt ze zelf.
Het Servicebureau probeert spullen terug
te bezorgen of legt ze in het glazen hok op
de begane grond van het Auditorium.
Daar liggen vooral veel sleutels, etuis en
usb-sticks.
Op maandag, woensdag en vrijdag maakt
ze na de collegezalen de kantoren van het
Auditorium schoon. Op de andere dagen
krijgen de trappen een beurt. Met kleine
zweetdruppeltjes op haar gezicht poetst
ze de bureaus en pakt ze met een
handveger de verzamelde zandkorrels en
snippertjes van de vloer. Voorwerker
Frans Bekkers heeft overzicht van wat er
uit de ruimtes wordt gehaald. “Iedere dag
komen er zes witte ISS-zakken vol
rommel uit de acht collegezalen. Dat zijn
grote zakken, daar kan misschien wel
tachtig liter in. Studenten laten flyers,
kranten, papier, blikjes en snoeppapier
liggen.”
Wioletta werkt, net als de meesten van
haar collega’s, van ’s ochtends half acht
tot ’s middags twaalf uur. Tussendoor is
er een kwartiertje koffiepauze. Ze sluit
haar werkdag af met het vervelendste
karwei, zelfs met haar geliefde nieuwe
mop: het schoonmaken van de heren-
toiletten./.

Schoonmaak TU/e/Norbine Schalij
Foto’s/Niek Brunninkhuis/PHOTO40

Sinds dit collegejaar gebruikt ISS aan de TU/e een nieuw

schoonmaaksysteem. Dat bracht een nieuw materiaal- en

middelenpark naar de campus, zoals Facility Services dat

mooi verwoordt. De operatie draagt de naam ‘Q3E’, dat staat

voor Quality, Employees, Effiency and Environment. 

Er zijn samengevat vier doelen: de gebouwen moeten

schoner, het moet sneller, de medewerkers moeten prettiger

werken en het milieu moet minder belast worden. De grootse

tastbare verandering is dat er vanaf nu zo min mogelijk water

en zeep gebruikt worden bij de schoonmaak.
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de microvezel
WWaatt  ooppvvaalltt  iiss  ddaatt  aallllee  sscchhoooonnmmaaaakksstteerrss
ddiiee  CCuurrssoorr  sspprreeeekktt,,  tteevvrreeddeenn  zziijjnn  oovveerr  ddee
nniieeuuwwee  mmiiccrroovveezzeellddooeekkeenn  eenn  mmooppppeenn,,
bbeehhaallvvee  wwaannnneeeerr  zzee  zzee  mmooeetteenn  ggeebbrruuiikkeenn
iinn  ddee  mmaannnneennttooiilleetttteenn..  DDee  CChhiinneessee
sscchhoooonnmmaaaakksstteerr  vvaann  hheett  LLaappllaacceeggeebboouuww,,
KKaann  HHoopp  CChheenngg,,  vveerrtteelltt  hheett  iinn  ggeebbrreekkkkiigg
NNeeddeerrllaannddss,,  mmaaaarr  mmeett  nniieett  mmiiss  ttee
vveerrssttaannee  ggeebbaarreenn..  ZZee  mmooeett  ddee  ppllaass  iinn  ddee
hheerreennttooiilleetttteenn  ooppnneemmeenn  mmeett  eeeenn  mmiiccrroo--
vveezzeellddooeekkjjee  ddaatt  eerr  ttee  ddrroooogg  vvoooorr  iiss..
DDaaaarroomm  ggiieett  zzee  eerr  wwaatteerr  bbiijj  eenn  mmooeett  zzee
ddaaaarrnnaa  ddee  ddooeekk  zzeellff  uuiittwwrriinnggeenn..  DDaatt
ssttiinnkktt!!  ZZee  ttrreekktt  hhaaaarr  nneeuuss  oopp  eenn  kkrriijjggtt  hheett
vvoooorr  eellkkaaaarr  oomm  ggeelliijjkkttiijjddiigg  ttee  rriilllleenn..  MMaaaarr
vvoooorr  ddee  rreesstt  iiss  ddee  wwaaggeenn  eeeenn  zzeeggeenn..  

HHuullpp,,  ppooeettss,,  wweerrkksstteerr,,  ppuuttzzffrraauu,,  wwaassddaammee,,
sscchhoooonnmmaaaakksstteerr,,  iinntteerriieeuurrvveerrzzoorrggsstteerr??
VVaann  ddee  sscchhoooonnmmaakkeerrss  aaaann  ddee  TTUU//ee  iiss  
oovveerriiggeennss  eeeennvviijjffddee  ddeeeell  vvaann  hheett  mmaannnneelliijjkk  
ggeessllaacchhtt..  
EEmmiinnee  BBüüllggeerr  ddiiee  ppooeettsstt  oopp  vvllooeerr  aacchhtt  vvaann
hheett  HHooooffddggeebboouuww  vviinnddtt  ddee  ppoolliittiieekk  ccoorrrreecc--
tteerree  wwoooorrddeenn  vvoooorr  zziicchhzzeellff  vveeeell  ttee  ddeeffttiigg..
““IIkk  bbeenn  ggeewwoooonn  sscchhoooonnmmaaaakksstteerr..””  IInn  vveeeell
ggeebboouuwweenn  hhoorreenn  ddee  sscchhoooonnmmaaaakksstteerrss  eerr  oopp
zzoo’’nn  mmaanniieerr  bbiijj  ddaatt  zzee  ‘‘oonnss……’’  wwoorrddeenn
ggeennooeemmdd..  ‘‘OOnnss  EEmmiinnee’’  wweeeett  ddaatt  wwaannnneeeerr  zzee
eerr  eeeenn  kkeeeerr  nniieett  iiss,,  ddaatt  ooppggeemmeerrkktt  wwoorrddtt  eenn
ddaatt  TTUU//ee’’eerrss  vvrraaggeenn  ooff  zzee  zziieekk  iiss  ooff  oopp
vvaakkaannttiiee..  ““IIkk  vvooeell  ddaatt  iikk  eerrbbiijj  hhoooorr..””

IInn  hheett  cceennttrraallee  mmaaggaazziijjnn  oopp  vveerrddiieeppiinngg  mmiinn  ttwweeee  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  ssttaaaann  ddee  rroolllleenn  ppaappiieerr,,
ddee  oouuddee  kkaarrrreenn  eenn  ddee  ttoottaallee  sscchhoooonnmmaaaakkvvoooorrrraaaadd  vvaann  ddee  TTUU//ee  ooppggeessllaaggeenn..  VVuuiillnniisszzaakkkkeenn,,
zzeeeepp  vvoooorr  ddee  vvllooeerreenn,,  ssttooffzzuuiiggeerrzzaakkkkeenn..  OOookk  lliiggggeenn  eerr  ttiieenn  bbllaauuwwee  ssnneeeeuuwwrruuiimmeerrss..  ““DDiiee
wweerrddeenn  hheett  llaaaattsstt  ggeebbrruuiikktt  bbiijj  hheett  sslloottffeeeesstt  vvaann  ddee  EEuurrooppeessee  WWeeeekk  oomm  ddee  vviieerrdduuiizzeenndd  
ggeebbrruuiikkttee  eenn  oopp  ddee  ggrroonndd  ggeeggooooiiddee  ppaassttiicc  bbeekkeerrss  bbiijjeeeenn  ttee  dduuwweenn””,,  vveerrtteelltt  vvoooorrwweerrkkeerr  FFrraannss
BBeekkkkeerrss..  SSiinnddss  ddeezzee  zzoommeerr  ssttaaaann  eerr  ooookk  ttwweeee  eennoorrmmee  wwaassmmaacchhiinneess..  DDeezzee  ddrraaaaiieenn  bbeeiiddee  aacchhtt
mmaaaall  ppeerr  ddaagg  eeeenn  wwaass  vvaann  eellkk  zzeevveenneennttwwiinnttiigg  kkiilloo,,  wwaatt  nneeeerrkkoommtt  oopp  mmeeeerr  ddaann  vviieerrhhoonnddeerrdd
kkiilloo  wwaass  ppeerr  ddaagg..  SSyyllvviiaa  SSttrriijjbb  wweerrkktt  ddiiee  wwaass  wweegg  --  iinn  vvoocchhttiiggee  ttooeessttaanndd..  DDaatt  iiss  hheeeell  bbeellaanngg--
rriijjkk,,  oommddaatt  ddaann  ddee  mmiiccrroovveezzeellss  hhuunn  wweerrkk  kkuunnnneenn  ddooeenn..  ZZee  ggeebbrruuiikktt  wweell  wwaassmmiiddddeell  ((eeeenn
bbeeeettjjee)),,  mmaaaarr  ddaaaarr  zziitt  bbeesslliisstt  ggeeeenn  bblleeeekkmmiiddddeell  iinn,,  aannddeerrss  ffuunnccttiioonneerreenn  ddee  vveezzeellss  nniieett  mmeeeerr..
EErr  wwoorrddtt  ggeewwaasssseenn  oopp  zzeevveennttiigg  ggrraaddeenn..  DDee  wwaassddaammee  vvoouuwwtt  ddee  vvoocchhttiiggee  ddooeekkeenn  eenn  mmooppppeenn
eenn  vvuulltt  ddaaaarrnnaa  ddee  bbaakkkkeenn  ddiiee  vvoooorrmmaann  BBeekkkkeerrss  nnaaaarr  ddee  ddeessbbeettrreeffffeennddee  ggeebboouuwweenn  bbrreennggtt,,
vvrrooeegg  iinn  ddee  mmiiddddaagg..  IInn  ddee  vviieerr  bbaakkkkeenn  vvoooorr  hheett  PPaavviilljjooeenn  ssttoopptt  SSttrriijjbb  zzeessttiigg  rrooddee  ddooeekkjjeess
((vvoooorr  ssaanniittaaiirr)),,  zzeessttiigg  bbllaauuwwee  ddooeekkjjeess  ((bbuurreeaauuss)),,  vveeeerrttiigg  kklleeiinnee  rrooddee  mmooppss  ((tteeggeellss)),,  vveeeerrttiigg
kklleeiinnee  bbllaauuwwee  mmooppss  ((ddeeuurreenn)),,  vviijjffttiigg  ggrroottee  rrooddee  mmooppss  ((ttooiilleettvvllooeerr))  eenn  vveeeerrttiigg  ggrroottee  bbllaauuwwee
mmooppss  ((ggaannggeenn))..  VVeerrddeerr  lleeggtt  BBeekkkkeerrss  eerr  aallttiijjdd  nnoogg  ddrrooggee  ggrrooeennee  mmooppss  eenn  ddrrooggee  hhooeessjjeess  mmeett
pplluummeeaauuffuunnccttiiee  bbiijj..
SSttrriijjbb  hheeeefftt  eeeenn  oopplloossssiinngg  ggeevvoonnddeenn  vvoooorr  hheett  ggrroooottssttee  nnaaddeeeell  ddaatt  zziijj  zzaagg  aaaann  ddee  mmiiccrroovveezzeell--
ddooeekkeenn;;  ddee  hhaarreenn  bblleevveenn  eerr  zzoo  iinn  ppllaakkkkeenn..  ““NNuu  ssttoopp  iikk  eeeenn  tteennnniissbbaall  iinn  ddee  ttrroommmmeell  eenn  ddaatt
hheellpptt  vvoollddooeennddee..””

HHeett  iiss  mmaaaarr  nneett  vvaann  wweellkkee  kkaanntt  jjee  hheett  bbeekkiijjkktt..  TTeerrwwiijjll  sscchhoooonnmmaaaakksstteerr  BBeeaa  DDiilleekk  aall  mmooppppeerreenndd
ddee  oonnttmmooeettiinnggssrruuiimmttee  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  GGEEWWIISS  ((oopp  ttiieenn  hhoooogg  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww))  llaaaatt
zziieenn,,  ssttaaaatt  vvaassttee  bbeezzooeekkeerr  JJeerrooeenn  vvaann  ddee  VVeenn  ((eeeerrsstteejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  iinnffoorrmmaattiiccaa))  oopp  zziijjnn
ggeemmaakk  eeeenn  bblliikkjjee  CChhooccoommeell  lleeeegg  ttee  ddrriinnkkeenn..  ““HHeett  vvaalltt  mmiijj  oopp  ddaatt  hheett  eerr  hhiieerr  aallttiijjdd  wweell  nneettjjeess
uuiittzziieett””,,  zzeeggtt  hhiijj..  ““DDee  bblliikkkkeenn  zziijjnn  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  uuiitt  hheett  zziicchhtt..  SSoommss,,  wwaannnneeeerr  eerr  ttiieenn  ppiizzzzaa’’ss
zziijjnn  bbeesstteelldd,,  ssttrroommeenn  ddee  pprruulllleennbbaakkkkeenn  wweell  oovveerr,,  mmaaaarr  ddaatt  bblliijjfftt  eecchhtt  nniieett  ttee  llaanngg  lliiggggeenn..
VVoollggeennss  mmiijj  rruuiimmtt  iieeddeerreeeenn  zziijjnn  ttrrooeepp  wweell  oopp..  EEnn  hheett  bbeessttuuuurr  ggeeeefftt  hheett  ggooeeddee  vvoooorrbbeeeelldd..””  
ZZiijjnn  lleeggee  bblliikkjjee  ggooooiitt  hhiijj  iinn  ddee  pprruulllleennbbaakk  ddiiee  BBeeaa  nneett  hheeeefftt  lleeeeggggeemmaaaakktt..
OOpp  ddeezzeellffddee  eettaaggee  wweerrppeenn  wwee  eevveenn  eeeenn  bblliikk  iinn  ddee  kkaammeerrss  1100..6644  eenn  1100..6611..  DDee  eeeerrssttee  iiss  lleeeegg  wwaatt
bbeettrreefftt  ppeerrssoonneenn,,  mmaaaarr  vvooll  wwaatt  bbeettrreefftt  zzaakkkkeenn  mmeett  lleeggee  ccoollaabblliikkjjeess..  VVoollggeennss  BBeeaa  ssppaarreenn  ddee
ssttuuddeenntteenn  ddiiee..  WWaatt  ooookk  ooppvvaalltt,,  zziijjnn  ddee  zzoooollaaffddrruukkkkeenn  oopp  ddee  --ooooiitt  wwiittttee--  wwaanndd  eenn  hheett  eeeennzzaammee
fflleessjjee  bbiieerr  oopp  ddee  rriicchheell  llaannggss  ddee  mmuuuurr..  
DDee  ttwweeeeddee  kkaammeerr  zziitt  vvooll  mmeett  zzeess  IInnffoorrmmaattiiccaassttuuddeenntteenn  ddiiee  zziicchh  bbuuiiggeenn  oovveerr  eeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss--
pprroojjeecctt..  ZZee  ttrrooffffeenn  ddee  kkaammeerr  vvaannddaaaagg  rreeddeelliijjkk  nneettjjeess  aaaann,,  ddaaaarroovveerr  hheebbbbeenn  zzee  nniieettss  ttee  kkllaaggeenn..
WWeell  zzoouuddeenn  zzee  ggrraaaagg  wwaatt  mmeeeerr  ssttooppccoonnttaacctteenn  zziieenn..  MMaaaarr  ddaaaarr  kkaann  IISSSS  nniieettss  aaaann  ddooeenn..

WWiioolleettttaa  CCooeenneenn..  ((eeiiggeenn  ffoottoo))

SStteevveenn  FFeerrrriiss..

Isil Cep met de nieuwe schoonmaakwagen.

Bijpraten tijdens de koffiepauze. In het midden Emine Bülger.



Algemeen
Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden 
Auditorium week 43

Maandag:
Bami goreng, atjar en kroepoek 
Alaska koolvis ‘mediterraan’, aardappel-
kroketten, gemengde salade 
Varkenshaas, stroganoffsaus, aardappe-
len met spekjes, peultjes

Dinsdag:
Rundvleesballetjes in tomatensaus, friet 
Hutspot met hachee
Kipfilet ‘Toscane’, Pommes Dauphine,
koolrabi-wortelmix 

Woensdag:
Thaise groene curry, witte rijst 
Kipschnitzel krokant, aardappelpuree,
spinazie 
Kabeljauwfilet, vissaus a l’ armoricain,
aardappelen met peterselie, bloemkool-
broccoli-mix 

Donderdag:
Pita Gyros, Griekse salade
Kaasgehaktbal, aardappelblokjes, Mexico-
mix 
Kalkoenrollade in gevogeltesaus, Djuvec
rijst, gegrilde groenten mediterraan 

Vrijdag:
Geen avondopenstelling 

Informatie 
Expertise Centrum
Open Access Week
Tijdens de Open Access Week van 19 tot
23 oktober wordt internationaal aandacht
besteed aan de voordelen van open toe-
gang tot onderzoeksresultaten. Nationaal
brengen alle universiteiten en diverse
hogescholen open access onder de aan-
dacht door middel van uiteenlopende
activiteiten.
Ook de TU/e doet mee aan de Open
Access Week. Het Informatie Expertise
Centrum houdt die week een Open
Access Roadshow langs diverse locaties
van de universiteit, waarbij belangstellen-
den geïnformeerd worden over open-
access publiceren, hoe eigen publicaties
te uploaden naar het Repository TU/e,
auteursrecht etc.  
Op donderdag 22 oktober is er in de
Dorgelozaal (gebouw Traverse) een
lunchlezing door John Mackenzie Owen
(hoogleraar Universiteit van Amsterdam,
Institute for Media Studies, lid Weten-
schappelijke Technische Raad van
SURF). Titel van zijn lezing is ‘Open
Access; de toekomst van wetenschappe-
lijk publiceren?’.
Voor meer informatie: www.tue.nl/
openaccess.

PF
Universiteitsraad
Hey you! Wil jij de student vertegen-
woordigen? Wil je meepraten over de
koers van de universiteit? Heb je altijd
een mening klaar? Dan is de universi-
teitsraad iets voor jou! Kijk op
www.pf.tue.nl.

Mensen
Promoties
Z. Sun verdedigt op maandag 19 oktober
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Travel Information Impact on
Activity Travel Patterns’. Sun promoveert
aan de faculteit Bouwkunde. De promo-
tor is prof.dr. H.J.P. Timmermans.

O.O. Sy verdedigt op dinsdag 20 oktober
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Computation of stochastic observa-

bles in electromagnetic interaction theo-
ry - Applications to electromagnetic com-
patibility’. De promotor is prof.dr. A.G.
Tijhuis. 

Ir. S.W.A. Reulen verdedigt op woensdag
21 oktober haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Multivalent peptides
and proteins for collagen imaging’.
Reulen promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr. E.W. Meijer. 

Drs. B.A.M. Raessens verdedigt op
woensdag 21 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 ‘De E-kubus - Een
analysemodel voor curricula’. Raessens
promoveert aan de Eindhoven School of
Education. De promotor is prof.dr.
W.M.G. Jochems. 

Ir. B. Hamers verdedigt op donderdag 22
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘The Potential of
Hydroaminomethylation - Directing the
Cascade’. Hamers promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. D. Vogt. 

Ir. A. Beune verdedigt op donderdag 22
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Analysis of high-pres-
sure safety valves’. Beune promoveert
aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. J.J.H.
Brouwers en Prof.Dr.-Ing. J. Schmidt.

Intreerede
Prof.dr.ir. P.H. den Ouden houdt op 
vrijdag 23 oktober haar intreerede. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van de
rede luidt ‘Het ontwerpen van
(meer)waarde’. Den Ouden is werkzaam
aan de faculteit Industrial Design. 

Studentenleven
Simon Stevin
Constructiewedstrijd
De constructiekennis van bijna tweehon-
derd toekomstige ingenieurs wordt op
woensdag 21 oktober getest tijdens de
jaarlijkse constructiewedstrijd. Deze
wordt georganiseerd door studievereni-
ging Simon Stevin in samenwerking met
de faculteit Werktuigbouwkunde. Tijdens
deze wedstrijd worden de kersverse 
eerstejaars traditiegetrouw gedoopt in
het Dommelwater. Dit spektakel vindt
vanaf 13.30 uur plaats op het grasveld bij
het Studentensportcentrum.
De constructiewedstrijd is één van de
eerste praktijkopdrachten van de toekom-
stige ingenieurs waarin zij kennismaken
met ontwerpen, simuleren, berekenen en
testen. De studenten moeten in teams
van acht personen een constructie van
smalle staven ontwerpen die zoveel
mogelijk kracht kan dragen. Alle con-
structies moeten in staat zijn om een wip
die boven de rivier De Dommel hangt, in
balans te houden. Zodra de constructie
bezwijkt, kantelt de wip en valt de hele
projectgroep die erop zit, in het water.
Op het sportveld is een feesttent voor
toeschouwers; ook staat hier een warme
kom erwtensoep klaar en verzorgt de tap-
commissie het goudgele studentenvocht. 

MATUE de Marketeer
Vierde lustrum
Op zaterdag 17 oktober viert MATUE de
Marketeer, de marketingvereniging van
de TU/e, haar twintigjarig bestaan met

een jubileumquiz in de Trafalgar Pub.
Alle studenten van de TU/e zijn van
harte welkom. Wie wil meedoen, kan
zich aanmelden via info@matue.nl. De
quiz begint om 20.00 uur. 
Zie www.matue.nl voor meer informatie
over de vereniging. 

Diversen 
Ontwerpwedstrijd
Amsterdam
Duurzaam drijvend wonen
Gezamenlijk de problemen op het gebied
van luchtkwaliteit en klimaat aanpakken.
Dat wil stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
in Amsterdam stimuleren met een ont-
werpwedstrijd voor drie drijvende wonin-
gen. Het stadsdeel daagt studenten en
professionals uit een zelfvoorzienende
gezinswoning te ontwerpen die geen
gebruik maakt van fossiele brandstoffen
en die volgens het cradle-to-cradle-
principe kan worden gebouwd. 
Met de wedstrijd zijn verschillende geld-
prijzen te winnen. De mooiste beloning
is dat het winnende ontwerp (of mis-
schien wel de twee of drie beste ontwer-
pen) wordt gebruikt voor de bouw van
drie woningen die een plek krijgen in de
Amstel. Deelnemers krijgen tijdens de
wedstrijd drie masterclasses over de
nieuwste ontwikkelingen. De wedstrijd
wordt begeleid door duurzaamheid-
specialist Maurits Groen. 
Inschrijven kan tot en met 11 december.
Deelnemers kunnen zich zowel in team-
verband als individueel aanmelden. In
het laatste geval zorgt de organisatie dat
teams geformeerd worden. De wedstrijd

start op 5 januari 2010 en duurt acht
weken. De winnaar wordt in maart 2010
bekendgemaakt. Meer informatie:
www.duurzaamoostamsterdam.nl

Vacatures
Medewerker Bestuurlijke
Informatievoorziening (V28.032),
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (0,8 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).

Postdoc ‘Health Monitoring of Systems-
of-Systems using Process Mining’
(V32.048), Archictecture of Information
Systems (AIS), department of
Mathematics and Computer science (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 cao Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

PhD student ‘Active Control of Thermo-
acoustic instabilities’ (CT) (V35.426),
Combustion Technology, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).

Postdoc ‘Active Control of Thermo-acous-
tic instabilities’ (CT) (V35.427),
Combustion Technology, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

PhD ‘Meso-scale models for heat and
vapor transport in storage materials’
(V35.441), Energy Technology, depart-
ment of Mechanical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 27 cao Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).

Post-Doctoral Researchers in Maxwell
Solvers for Computational Lithography
(V36.376), EM, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).

PhD position ‘Modeling of virtual natural
lighting solutions for buildings’
(V38.555), unit Building Physics and
Systems, department of Architecture,
Building and Planning  (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

PhD position within the project
‘Automatic Mental Health Assistant’
(V51.075), Designed Intelligence group,
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.
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Ben je uitwonend student en niet ouder dan 27 jaar, dan betaal
je slechts € 13,45 per maand voor een Volkskrant-abonnement.

Meer informatie: volkskrant.nl/studenten.

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

Buurman & Buurman

De actie loopt t/m 31 oktober 2009
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When taken? I took this photo
on Saturday 3rd October in a
museum in Utrecht where a 
celebration was held for a
Chinese traditional holiday
which is called mid-autumn day
in China. 

What do we see? This is the Eind-
hoven Chinese student dance
salon performing here. You can
see that every one of them is
holding a red fan. This dance is 
an exquisite Chinese Fan Dance
which combines the traditional
Chinese dance with modern

dance. They look so beautiful
and enthusiastic. 

Why this picture? When I had
just arrived in Eindhoven, I
hoped I could find something of
interest to enjoy my life here as
soon as possible. Then I was so
lucky to find this group. Every
week we are together and dance
together. Sometimes we give a
performance to promote the
Chinese culture. Thanks to the
common love of dance, we have
a lot of fun together. This has
been one of the most memorable
moments for me in the Nether-
lands till now.

Dujuan Yang (25) from China, a PhD 
student of Architecture and Urban Planning

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

The Ministry of Education,
Culture and Science (OCW) is
going to invest one hundred
million euros in university edu-
cation and research in physics
and chemistry over a period of
five years. TU/e is pleased with
that announcement, but makes
a reservation about the pre-
conditions set by Minister
Plasterk.

A large number of physics and
chemistry Departments are
coping with dropping student
numbers and budget cuts.
However, these disciplines are of
crucial importance to the busi-
ness community, says Minister
Plasterk, and, moreover, they are
the underpinning of a ‘sound
scientific infrastructure’.
For this reason Plasterk is reser-
ving twenty million euros every
year between 2011 and 2016 for
university education and 
research in physics and chemis-
try. Fourteen million has been
earmarked for the Departments,
which can make proposals them-
selves for the manner in which
the money will be spent. The rest
will be divided via research 
financier NWO among indi-
vidual researchers. A committee
led by Douwe Breimer, former
Rector Magnificus of Leiden
University, will advise Plasterk

next spring about the distribu-
tion of the money. 

Prof. dr. Peter Hilbers (BMT) is
the main submitter of the first
sector plan for physics and
chemistry on behalf of TU/e. He
is pleased about the news. “It is a
good signal and very important
for the knowledge sector that
extra funds should be made
available.” Hilbers thinks that
some kind of  ‘land consolida-
tion’ will take place in the wings,
whereby universities will
mutually attune their education
and research so as not to dupli-
cate each other and exploit the
strength of their individual insti-
tutions.
Hilbers does make a reservation
about the preconditions set by
the Breimer committee. Thus, a
Bachelor program in physics and
chemistry is alleged to be unvia-
ble unless the annual influx of
students is one hundred. For a
Master study this minimum
should be at least twenty. Those
are numbers that many, if not all
universities have trouble attai-
ning. “It remains to be seen what
the committee will do with this
given.” (FvO)/.

Millions for physics
and chemistry

Jorge (right photo) and Benjamin (left photo) got
to know each other in June 2007. 
Jorge: “A common friend was looking for two
more team mates for the Eindhoven marathon.
The idea appealed to both of us, so we started
training together.” And successfully so, for in
October 2007 they both reached the finish.
Although Jorge’s running shoes soon ended up
somewhere in a closet, the marathon did herald
the beginning of a close friendship. 

Meanwhile the two are mates as well as collea-
gues at the Industrial Design Department:
Benjamin is supervisor of Jorge’s PhD project.
They even share an office - which they say is a
popular refuge for colleagues at the Department.
“However, the sole reason for this may be that we
have a Nespresso machine”, they smile. 
Outside working hours Jorge and Benjamin also
spend time together on a regular basis. They only
need to cross the road for this, as their apart-
ments are located pposite each other. “And it so
happens that our partners are also good friends.

They used to live in the same student house in
Tilburg.” 

At the end of the day their work stays where it
should be: at the office. “At home we need to chill
out. We go and have coffee, go to the casino or
enjoy a meal”, says Benjamin. “And sometimes
we go to Burger King, when we are in need of an
unhealthy moment!”, adds Jorge with a laugh.

Cultural differences do not bother them. “We are
both foreigners in the Netherlands. Our families
are far away, so you need someone else to rely
on”, Jorge explains. “By now our friendship feels
as if we are family. It’s a safe feeling when you
know somebody is there for you.” Just like any
other family, the two argue occasionally. They
will shout at each other for a brief moment, but
after five minutes they laugh about it. Benjamin:
“It is healthy to argue, but also good to move on.
Laughing is the best way to solve things.”

Photos: Bart van Overbeeke

Although one is Portuguese and the other British, the lives of Jorge Alves Lino (30, PhD 
candidate Industrial Design) and Benjamin Salem (40, Assistant Professor Industrial Design)

are closely connected. They share the same scientific interest, but their sense of humor in 
particular is the deciding factor.

TU/e doctor wins Simon 

Stevin Apprentice Prize
On Thursday 8 October TU/e
doctor Rick Scholte won the
Simon Stevin Apprentice Prize
2009 awarded by STW (Techno-
logy Foundation). During the
annual conference of this
foundation in Nieuwegein the 
audience selected him from
three nominees. Scholte will
receive five thousand euros
and a work of art.

With his presentation entitled
‘Sound Imaging for a quieter
living environment’ Scholte out-
ranked the other two nominees,
PhD candidates from Delft and
Twente. At the conference the
threesome tried by means of
lucid presentations to win over an
audience counting some three
hundred and fifty listeners. The
audience assessed them accor-
ding to qualities such as
‘scientific excellence, the com-
municative skill to make people
understand the importance of
their research and an active con-

tribution to the application of the
research results’. 
Scholte, who was last year’s
runner-up for the STW Simon
Stevin Pupil Prize, says he is
‘elated’ by the recognition of
STW for his PhD work.
“Especially when you consider
the high level of the compe-
titors.”

STW annually awards the title of
Simon Stevin Apprentice to a
very promising young researcher
who obtained his PhD the year
before for an STW project and
has made a contribution to the 
valorization of the results from
the doctoral research. By pre-
senting this prize STW wants to
encourage technological top
talents to continue along the road
they have chosen and thus to
enhance the innovative power of
the Netherlands. 
In 2008 Scholte obtained his
PhD degree at the TU/e
Department of Mechanical

Engineering. His research con-
centrated on sound imaging,
making sound visible. By means
of a measuring robot a sound
source is traced with great pre-
cision. It enables design engi-
neers to adapt the design, so that
an irritating noise disappears or
is in any case reduced. Scholte
has meanwhile set up his own
enterprise Sorama . (FvO)/.

Rick Scholte during his presentation in
Nieuwegein. Photo: STW

Winner ‘Nobel Prize for computer science’ at large TU/e conference
The American computer scientist E. Allen Emerson,
who in 2007 won the Turing Award -also known as
the Nobel Prize for computer science- will on 
4 November present a lecture within the context of
the Formal Methods week (‘FM week’). From 2 thru
6 November TU/e is organizing the FM week, which
with a thousand expected visitors is the greatest
event in the world in this specialist field.

Software errors cost the global economy a great deal
of money and occasionally even pose a threat to 
security. Many of these complications can be
prevented with ‘formal methods’: ICT tools that
help untangle major software problems. 

For more information about the FM week:
www.win.tue.nl/fmweek. (JH/TJ)



Wetenschap en Pseudowetenschap, Risk
Society en Het tijdperk van complexiteit.
Het zijn een paar pakkende onderwerpen
waarmee het Platform Academische
Vorming (PAV) dit collegejaar op de prop-
pen komt. Intrigerende thema’s die aan-
zetten tot breder nadenken. En dat is
precies de bedoeling van de vijf nieuwe
kleinschalige colleges. Ze spelen in op de
nieuwsgierigheid van studenten - en met
succes. Van de zeshonderd derdejaars
studenten die dit semester hun minor
doen, hebben zich er ongeveer twee-
honderd ingeschreven voor één van deze
kleine universiteitscolleges. Of ze
alleen komen voor hun academi-
sche vorming, is niet helemaal
zeker. Want het bijwonen van één
van deze cursussen levert ook
twee waardevolle studiepunten
op. Wie er nog eens veertien 
lezingen van Studium Generale
aanplakt, komt uit op een totaal
van drie studiepunten.
Dat zijn evenveel punten als voor
het bestaande ‘Big History’ dat
sinds 2003 draait. Het gaat hierbij
om een korte, intensieve cursus
van negen hoorcolleges en een
tentamen over de oerknal tot het
heden. Big History biedt studen-
ten inzicht over het ontstaan en
de ontwikkeling van het heelal, de
aarde, het leven, de mens en de
maatschappij. De colleges worden
sinds de introductie goed bezocht.

Door het succes is in 2004 ‘Big
Images’ toegevoegd met negen
hoorcolleges over de aard en
werking van beelden. Het college
behandelt de vele lagen die hierin
een rol spelen, van fysica tot
semiotiek. Ook deze reeks is goed
voor drie studiepunten. Dit
semester hebben zich ongeveer
tweehonderd studenten inge-
schreven voor Big Images en een
zelfde aantal volgt Big History.
Een teken dat de colleges aller-
minst stoffig zijn en nog steeds
uitdagen, los van het aantal 
studiepunten dat is te vergeven. 
Beide ‘Biggen’ van Studium
Generale waren de eerste initia-
tieven om buiten de reguliere 
opleidingen te schaven aan de
‘algemene ontwikkeling’ van de
toekomstige academici. Het PAV
gaat met de kleine colleges weer
een stapje verder. Volgens dr. Tijn
Borghuis, projectmedewerker van
het PAV, zijn de thema’s van de
kleine colleges zodanig gekozen dat ze 
geschikt zijn voor de ‘brede’ student. Het
zou tijdens een lezing dus zomaar
kunnen dat een student van Industrial
Design aanschuift bij een Scheikunde-
student.

Over de reden van de nieuwe lezingen is
Borghuis duidelijk: “Academische
vorming zit eigenlijk al in de hele oplei-
ding, alleen worden sommige elementen
niet zo expliciet onder de aandacht 
gebracht. Het wordt wel onderwezen,
maar dat gebeurt niet altijd bewust door
de docenten. Waarom is een universiteit
academisch en het hbo niet? Binnen de
universiteit zijn steeds meer mensen zich
dat gaan afvragen. Opleidingen worden
tegenwoordig geaccrediteerd, we moeten
daarom de competenties van studenten
beschrijven in onze eindtermen. Ook 
academische vorming behoort daartoe.” 
Uit onderzoek bleek echter dat de ‘tempo-
rele en maatschappelijke context’ er

tijdens de reguliere opleiding maar
bekaaid vanaf kwam. Daarom is bij de 
invoering van de minor besloten om
hieraan
expliciet
aandacht
aan te 
besteden
door de
kleine
universiteitscolleges
te introduceren en te
eisen dat studenten
in elke minor ook drie stu-
diepunten hiervoor halen.
Het moet ervoor zorgen
dat iedere student zijn
horizon verbreedt en oog krijgt voor ethi-
sche, duurzame, geschiedkundige en
sociale thema’s.
Het PAV heeft aan de faculteiten 
gevraagd om voorstellen voor vakken te
doen. Sommige van de docenten die in
het verleden al onderwijs over relevante

thema’s gaven, is gevraagd om een voor-
stel voor een klein universiteitscollege
aan te leveren. Uiteindelijk zijn vijf

thema’s
gekozen.
Behalve de
drie hier-
voor ge-
noemde
thema’s,

is als vierde
gekozen voor
‘Het bouwen van

Europa op transnatio-
nale infrastructuur’. De
vijfde mag gerust als

uitsmijter worden betiteld: de Eindhoven
University Lectures 2009, die worden
verzorgd door gastdocent Tijs Gold-
schmidt. Deze schrijver en bioloog
promoveerde aan de Rijksuniversiteit
Leiden op een jarenlange studie naar de
chichliden; baarsachtige vissen die onder
meer leven in het Victoriameer en het

Tanganyikameer. Hij publiceerde hier-
over het boek ‘Darwins hofvijver. Een
drama in het Vicoriameer’. Daarin 
beschrijft hij op een boeiende manier hoe
hij steeds meer in de ban raakt van
Darwins evolutiegedachte.
Goldschmidt heeft al een paar colleges
gedaan voor studenten die zich hebben
ingeschreven, maar zal op woensdag 
16 december een publiekslezing houden
die voor iedereen toegankelijk is.
Al die verlokkelijke lezingen maken de
keuze van een student er niet gemakke-
lijker op. De hoorcolleges worden name-

lijk allemaal op het zevende en
achtste uur op maandag
gegeven. “Dat is een rooster-
kwestie”, verontschuldigt
Borghuis zich. Volgens hem
zullen de nieuwe kleine colleges
zich blijven ontwikkelen. “Er
komt telkens een heel levendige
discussie op gang, ook bij de
colleges Big History en Big
Images. Studenten komen zelf
met onderwerpen, werken zelf
opdrachten uit. Het is dus niet
alleen onderuit zitten en luister-
en. Bij de colleges van Gold-
schmidt schrijven de studenten
bijvoorbeeld zelf een essay. Je
krijgt niet zo vaak de kans om
dat te oefenen met een echte
schrijver.”
Borghuis vindt het belangrijk
dat studenten tijdens hun oplei-
ding ‘opzij stappen’ om vanuit
een ander perspectief te kijken
wat ze aan het doen zijn. “Ze
werken vaak met modellen die
zijn gebaseerd op aannames.
Een echte academicus gebruikt
de theorie en de modellen, maar
behoort ook te doorgronden
waar de aannames vandaan
komen.”
Nu opleidingen worden geaccre-
diteerd, dringt de vraag zich
steeds meer op welke competen-
ties studenten moeten hebben.
Borghuis meent dat daarbij de
invoering van het ‘Bologna-
model’ een grote rol speelt. “Het
bevorderen van mobiliteit en de
kans creëren dat bachelors
overal in Europa een master-
studie kunnen gaan volgen,
dwingt ons tot de vraag: wat
voor student leveren wij af? In
de beschrijving moeten we
kijken naar zowel de opleiding
als de competenties van de
student. Wat moet een student

kunnen en hoe proberen we die eisen in
onze opleiding te brengen?”

Natuurlijk spelen bij de vorming van een
homo universalis meer zaken. Zitting
nemen in een studentenbestuur, vrijwilli-
gerswerk, een nachtje doorzakken met de
vakgroep. Borghuis, lachend: “Dat zal
zeker een vormend effect hebben, maar
niet voldoende zijn om een curriculum
op te bouwen. Er is geen sluitende defini-
tie te geven voor academische vorming,
maar we hebben wel een ‘begrippenap-
paraat‘ met het boekje ‘Criteria voor
academische Bachelor en Master
Curriccula’ van de hand van Anthonie
Meijers, Kees van Overveld en Jacob
Perrenet van de TU/e. Daarmee kunnen
we in ieder geval een deel expliciet
maken. We werken eraan om komende
jaren faculteiten te helpen om hun oplei-
dingen in deze termen te beschrijven en
uitdrukkelijk na te denken over acade-
mische vorming.”/.
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Eindhovense academicus als 
homo universalis

Academische vorming/Frits van Otterdijk
Illustratie/David Ernst

De TU/e wil niet alleen vakbekwame mensen afleveren die

hun kennis verzilveren. De universiteit streeft ernaar om van

de Eindhovense academicus een homo universalis te maken;

iemand die begrijpt hoe kennis en maatschappij zijn ver-

vlochten en die ziet welke kansen en beperkingen dat op-

levert. Om deze academische houding bij studenten aan te

scherpen, heeft het Platform Academische Vorming dit

collegejaar een reeks kleinschalige colleges ingevoerd.

‘Faculteiten helpen 

na te denken over 

academische 

vorming’



Onderwijsmodel ID weerspiegelt zich in expositie ID‘09

Acht jaar geleden ging aan de
TU/e de faculteit Industrial
Design (ID) van start. Komende
week wordt voor de eerste
maal een grote overzichts-
expositie getoond van recent
afstudeerwerk van de master-
studenten. De tentoonstelling
moet de buitenwacht inzicht
verschaffen in het bijzondere
onderwijsmodel dat men aan
deze faculteit hanteert. 

“Voor het onderwijs van ID is
een nauwe samenwerking met
de industrie van cruciaal
belang. De oprichting van de 
faculteit is destijds ook in nauw
overleg met de industrie tot
stand gekomen”, zegt Jeanette
Schoumacher, communicatie-
medewerkster van de faculteit.
“Een ander belangrijk begrip is
innovatie. We richten ons bij ID
op het ontwerp van intelligente

systemen en intelligente pro-
ducten en de daaraan verbon-
den diensten. De gebruiker
staat daarbij steeds centraal. We
onderscheiden ons daarmee
zeer nadrukkelijk van bijvoor-
beeld het onderwijsmodel van de
Design Academy.”

Morgen, vrijdag 16 oktober, gaat
in de hal van het Hoofdgebouw
de expositie ‘ID’09’ van start.

De tentoonstelling is gedurende
de hele Dutch Design Week, die
plaatsvindt van 17 tot en met 25
oktober op diverse locaties in
Eindhoven, te zien.
Schoumacher: “In het verleden
hebben we al exposities georga-
niseerd met de opleidingen van
de twee andere technische uni-
versiteiten, maar nu concen-
treren we ons helemaal op ons
eigen werk. Het leuke is dat de

bezoekers ook daadwerkelijk
aan de slag kunnen met de 
producten die tentoongesteld
worden.” (HK)/.

Foto’s: Bart van Overbeeke 
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Hoofd Studium Generale dr. Lucas Asselbergs:

“Hoe krijgen we de student uit zijn comfort zone?”
Studium Generale biedt de 
studenten aan de TU/e een
mooi, divers en verbredend
programma, aldus het nieuwe
bureauhoofd dr. Lucas
Asselbergs. Maar door die
brede programmering liggen
hun keuzes vaak nog te dicht
bij hun vakgebied. Asselbergs
wil dat ze echt over de grenzen
heen gaan kijken. 

Tijdens zijn sollicitatiegesprek
werd hem al snel gevraagd wat
hij bij Studium Generale (SG) 
allemaal zou bewaren wat goed
was. Want de afgelopen jaren is
zijn voorganger drs. Maarten
Pieterson erin geslaagd om SG
een prominente plek te geven
binnen de universiteit en zelfs
binnen het onderwijsprogram-
ma. Asselbergs, die van 1991 tot
1998 als programmamaker al
actief was bij SG, is ook de eerste
om te constateren dat de organi-
satie sinds die tijd aanzienlijk
geprofessionaliseerd is. “Zo 
beschikt SG inmiddels over drie
uitstekende locaties om activi-
teiten te organiseren: het
Auditorium, het Gaslab en De
Zwarte Doos. Daar kunnen we
in de toekomst nog beter
gebruik van maken. Ook hecht
ik veel waarde aan het vierde uur
op woensdag dat weer nadruk-
kelijk vrijgehouden moet
worden voor de activiteiten van
SG. Een derde kroonjuweel is de
mogelijkheid die studenten
hebben voor het vergaren van
studiepunten door het volgen
van de universiteitscolleges en
lezingen die SG aanbiedt.”
Asselbergs is op zich een groot

voorstander de brede program-
mering -“de productie daarvan
heeft een enorme vlucht
genomen”-, maar plaatst er ook
een kanttekening bij. “Omdat
we zo breed en veel program-
meren, is het voor de student
nog steeds eenvoudig om nu
juist die zaken te kiezen die
dicht bij zijn vakgebied liggen.
Er moet voor ieder iets van zijn
of haar gading zijn, is het idee.
Wat ik echter wil, is dat stu-
denten geïnspireerd worden om
over de grenzen van hun vak-
gebied te kijken. Dat is ook het
eigenlijke doel van SG. Ik wil
trachten ze uit hun ‘comfort
zone’ te halen. De vraag is nu
hoe we ze daartoe kunnen ver-
leiden.”

Een ander belangrijk punt voor
de oud-beleidsmedewerker van
Industrial Design is het
verhogen van de studentenparti-
cipatie. “Ik denk dat de tijd
voorbij is dat een student
langdurig deel uitmaakt van één
van onze commissies. We willen
meer studenten intensiever 
betrekken bij onze program-
ma’s. Laat ze erover meedenken,
laat ze er actief aan meewerken
en laat ze het na afloop ook
evalueren.” 
Ook moeten de lezingen van SG,
als het aan het hoofd ligt, meer
discussie gaan losmaken. “Er is
nog te vaak sprake van een een-
richtingsverkeer van de kant van
de spreker. Die verzorgt dan wel
een goed verhaal, maar je wilt
ook weten wat dat nu teweeg-
brengt bij de student. En dat zie
je eigenlijk pas als er een debat

op gang komt. Bij een discussie
over de vrijheid van menings-
uiting ontstond onlangs wel
flink wat discussie, maar de stu-
denten namen daaraan nog te
weinig deel. Wellicht zouden 
docenten voorafgaand aan een
lezing al samen met een groep
studenten vragen kunnen
formuleren. De TU/e ontbeert
een debatcultuur. SG kan daarin
een belangrijke rol spelen.” 

Onder de huid
Authentiek zijn is voor
Asselbergs het sleutelbegrip bij
alles wat SG doet. “We moeten
alleen beloven wat we kunnen
waarmaken.” Asselbergs maakt
de komende tijd een rondgang
door de universiteit, bij zowel de
studentenverenigingen als bij de
wetenschappelijke staf, “om
elkaars krachten nog beter te 
benutten. Het is heel mooi dat
we zoveel ondersteuning krijgen
van het College van Bestuur,
maar ook de lagen daaronder
moet je mee zien te krijgen in
dat enthousiasme. Ik wil onder
de huid van de ontvanger zien te
kruipen. En over het hardnek-
kige beeld dat veel van onze pro-
gramma’s voornamelijk bezocht
worden door altijd dezelfde
‘grijze koppen’ uit de stad, wil ik
het ook hebben. Want wie nu
een SG-lezing bijwoont, ziet in
overgrote meerderheid studen-
ten. Voor mij is dit geen belang-
rijk issue meer en bovendien
zijn ouderen uit de stad zonder
meer welkom bij SG.” 
Een duidelijke ambitie formu-
leert Asselbergs aan het eind van
het gesprek: “SG moet eens per

jaar een echte topper als spreker
binnenhalen; iemand waarmee
je de TU/e écht op de kaart zet.
Daarbij denk ik aan iemand van
het kaliber Gorbatsjov of Kofi

Annan. De contacten daarvoor
hebben we zeker.”
(HK)/.
Foto: Bart van Overbeeke

Interactieve frisdrankautomaat van Guus Baggermans die reageert op het keuzegedrag van de gebruiker. Koptelefoon van Brain Garret die volledig aangepast kan worden aan de muzieksmaak van de gebruiker.
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En hoe is het in New York?

Wat doet een TU/e-
student op een Consulaat
Generaal? Die vraag
wordt mij regelmatig
gesteld sinds ik stage loop
bij het Consulaat Gene-
raal in New York (CGNY).
Het is inderdaad geen

vanzelfsprekende stage,
als masterstudent Opera-
tions Management &
Logistics, maar zeker een
hele leuke! 

Mijn stage bestaat uit
twee verschillende 
opdrachten. Allereerst
doe ik een onderzoek dat
betrekking heeft op de 
biotechnologiesector. In
het resort van het CGNY
bevinden zich twee van de
vijf grootste biotechnolo-
gieclusters in de Verenig-
de Staten: Boston en New
Jersey/New York. Omdat
de biotechnologie voor
Nederland mogelijkheden
schept voor economische
groei, heeft de sector prio-
riteit bij het CGNY. Ik 
onderzoek hoe het CGNY
de sector in Nederland zo
goed mogelijk kan onder-

steunen in de samen-
werking met partners.
Behalve dit onderzoek
heb ik nog een andere 
opdracht gekregen. Het is
namelijk dit jaar vier-
honderd jaar geleden dat
Henry Hudson, onder de
vlag van de VOC, Nieuw
Amsterdam ontdekte. Het
hele jaar worden allerlei
activiteiten georgani-
seerd, met als hoogtepunt
de NY400-week. 
Een korte samenvatting
van mijn taken: door NY
fietsen op een NY400-
Personal Bike (fantasti-
sche fiets!), het bijwonen
van de onthulling van het
door Ben van Berkel ont-
worpen New Amsterdam
Pavillion, handje schud-
den met Prinses Máxima,
dansen op Armin van
Buuren met fantastisch

uitzicht op de skyline van
NY, kletsen met premier
Balkenende, meevaren op
een Nederlands marine-
fregat en het bijwonen
van een show tijdens de
Fashion Week. Daarnaast
moest er ook nog hard
gewerkt worden: met de
andere stagiaire heb ik er
gedurende deze week
voor gezorgd dat de sig-
nage (bewegwijzering) op
het juiste moment op de
juiste plek stond.
Ik geniet in mijn vrije tijd
voornamelijk van het
wonen in NY. Ik woon in
een complex met drie-
honderd meisjes in de
straat van de Empire State
Building en Macy’s. Met
huisgenoten en collega’s
van het CGNY of de
Verenigde Naties doe ik 
’s avonds en in de

weekenden
veel leuke
dingen, ga ik
naar clubs en
barretjes en
probeer ik
zoveel moge-
lijk van de stad,
die echt nooit
slaapt, te zien. 
Het is mis-
schien geen
vanzelf-
sprekende
stage voor een
TU/e-student,
maar ik geniet
des te meer van
alle bijzondere
ervaringen!

Karen-Ann
Voorbraak, student master

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.

Mr. Jo van Ham, lid van
het College van Bestuur,
had vorige week de eer
om de nieuwste aanwinst
van de Eindhovense stu-
dentenroeivereniging
Thêta op vloer 1 van het
Hoofdgebouw te dopen.
Na een goedgemikte
plens kanaalwater was
de nieuwe lichte acht
‘Theia’ een feit. Theia is
in de Griekse mythologie
de koningin van het licht. 

Het gevaarte van zeventien
en een halve meter lang is
bedoeld voor de ‘echt veel-
belovende lichte ploegen’,
vertelt materiaalcommis-
saris Luc van Dort. De
Thêtanen sluisden het 
gevaarte in twee delen via
het Auditorium het Hoofd-
gebouw in. Normaal 
gesproken wordt de doop
aan het water gehouden,
maar omdat de activiteit nu
was ingebed in de kroegen-
tocht vanwege het 35-jarig
bestaan van de vereniging,
was de TU/e tot doopplek
gebombardeerd. Volgens
Van Dort is deze boot veel
steviger en robuuster, door
de vernieuwde riggers
(“dat zijn die dingen waar
de riemen in zitten”) die
een vleugelachtige vorm
hebben. De komende tijd
moet uitwijzen wie aan de
roeiriemen van Theia
mogen trekken. Alleen
degenen die kans maken
op een eerste prijs in een
roeiregatta, valt die eer ten
beurt. 
De vereniging koopt eens

in de vijf à zes jaar een
nieuwe ‘Acht met stuur-
man’. Theia is de zevende
in het rijtje. Uit traditie
moest de boot met kanaal-
water worden ingewijd. De
doop was één van de activi-
teiten vanwege het 35-jarig
bestaan van Thêta. De
aftrap van het lustrumjaar
was op woensdag 7 okto-
ber, toen de Thêtanen met

honderd man het record
Palmpjes drinken probeer-
den te verbreken. Met 1450
getapte Palmbiertjes staat
het record inmiddels op
hun naam. Het vorige
record stond op 1350. 
Thêta houdt komend
weekend de Herfstregatta
op het Eindhovensch
Kanaal. (JvG)/.

Koningin van het licht

Wippen op het water
Simon Stevin, de studievereniging van
Werktuigbouwkunde, houdt woensdag 21
oktober haar jaarlijkse constructiewedstrijd
bij de Dommel. Met die activiteit wordt het
nieuwe jaar voor de bijna tweehonderd 
eerstejaars ingeluid. De kans dat de stu-
denten het droog houden, is uiterst gering. 
De deelnemers hebben de afgelopen weken
een constructie met smalle staven
gemaakt, die ze woensdagmiddag zelf
testen. Die constructie moet een wip die

boven de Dommel hangt, in balans
houden. Zodra de constructie bezwijkt,
kantelt de wip en valt de hele groep in het
water.
De studenten met de sterkste constructie
worden tot winnaars uitgeroepen. Ook in
een pechprijs en een originaliteitsprijs is
voorzien. De wedstrijd wordt woensdag-
middag vanaf 13.30 uur gehouden op het
grasveld bij het Studentensportcentrum
van de TU/e. (JvG)

Acht TU/e’ers in top tien BRAINS
Maar liefst acht TU/e’ers
dingen mee naar de
eerste prijs in de BRAINS-
competitie. In deze wed-
strijd riep de gemeente
Eindhoven studenten op
om een ontwerp te maken
dat een beter woon-,
werk- en leefklimaat
moet creëren in de stad.
Deze week werd de top
tien bekend, gekozen uit
zestig inzendingen. 

Peter van Ruijven, master-
student Werktuigbouw-
kunde, werkte voor
BRAINS (Brainport for
Innovative Students) een
concept uit waarbij zonne-
panelen in de Lichtjesroute
worden gebruikt. “Ik vroeg
me af wat Eindhoven het
meest typeert. Ik kwam al
snel op Eindhoven licht-
stad en daarmee de Licht-
jesroute.” Van Ruijven

zocht naar duurzame ener-
giebronnen en legde de
link met het technologisch 
karakter van Eindhoven en
de TU/e in het bijzonder.
Zijn idee vindt gehoor bij
de organisatie van de
Lichtjesroute, die zelf al
wel met led-verlichting
bezig is. “Ze krijgen veel
ideeën binnen, maar
willen wel naar mijn
concept kijken. Binnen-
kort houd ik er een praatje
over.” 
Celine de Waal Malefijt
(Industrial Design) maakte
een ontwerp voor de voet-
gangerstunnel bij Fellen-
oord (zie onderste illustra-
tie). Verlichting en
geluiden worden geacti-
veerd zodra er mensen
doorheen lopen. Het
patroon en de hoeveelheid
geluid hangen af van de
drukte en van de plekken

waar de mensen lopen. 
Jordy Wubbels (Industrial
Design) ontwierp een
‘lichtsticker’, een zelfkle-
vende kunststof strip die
dient als fietsverlichting,
met leds en zonnecellen
(zie bovenste afbeelding).
Bouwkundestudent Joep
Radermacher bedacht een
plan voor leegstaande ver-
diepingen in de binnen-
stad. Lissa Kooijman
(Industrial Design) diende
haar plan in voor een bord
dat meet hoeveel en hoe
snel je eet. 
Ruud van Ginneken
(Bouwkunde) is genomi-
neerd voor zijn uitwerking
van ‘flexibele starterswo-
ningen’. Cedric Nugteren,
student Embedded Sys-
tems, diende een concept
in voor een bewegings-
sensor die voetgangers en
fietsers kan detecteren.
Kati Brock, Ruud Görtz,
Rik Hermans en Josien van
Rijswijk (Industrial Design)
ontwierpen een glas bier
dat met led-verlichting
aangeeft hoe gehorig het in
een ruimte is. (JvG)/.
De uiteindelijke winnaars
worden 19 november bekend
gemaakt. Van 11 oktober tot en
met 17 november kunnen
mensen hun stem voor de 
publieksprijs uitbrengen via
www.brainseindhoven.nl. 

Jo van Ham doopt de nieuwe Thêta-boot. Foto: Paul Bloemen. 

opleiding Operations Management & Logistics
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HHeett  eeeerrssttee  wwaatt  JJeennss  ooppvvaalltt,,  iiss
ddee  kkaaaarrtt  vvaann  EEuurrooppaa  mmeett
aalllleerrlleeii  rroouutteess  eerroopp..  DDeezzee
ssttuuddeenntt  mmooeett  wweell  vvaann  rreeiizzeenn
hhoouuddeenn!!  VVeerrddeerr  iiss  ddee  kkiicckk--
aassss  oolliiffaanntteennkkaappssttookk  aaaann  ddee
mmuuuurr  eerrgg  aaaannwweezziigg..  JJeennss
ddeennkktt  ddaatt  hhiieerr  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
eeeenn  vvrroouuww  wwoooonntt,,  vvaannwweeggee
ddee  kklleeuurreenn,,  kknnuuffffeell  eenn  ddee
vvrroolliijjkkee  ppaannttooffffeellttjjeess..  HHiijj
ggookktt  oopp  eeeenn  ddeerrddeejjaaaarrss
BBoouuwwkkuunnddee  ooff  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn..  HHaaaarr  ggrroooottssttee  hhoobbbbyy
iiss  lleezzeenn,,  vvaannwweeggee  hheett  ggrroottee
aaaannttaall  ttiijjddsscchhrriifftteenn..  HHaaaarr
ssppoorrtt  zzaall  iieettss  vvaann  oouuttddoooorr
zziijjnn,,  ssuurrvviivvaall,,  rraafftteenn  ooff  kklliimm--
mmeenn,,  vvaannwweeggee  ddee  hheellmm  eenn
ggrroottee  rruuggzzaakk..  HHaaaarr  mmuusstt--
hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn  ttiijjddsscchhrriifftt  ooff

eeeenn  SSuusskkee  &&  WWiisskkee--ssttrriipp--
bbooeekk,,  zzooddaatt  zzee  aallttiijjdd  vveerrss
lleeeessvvooeerr  bbiijj  zziicchh  hheeeefftt..  

DDee  kkiikkkkeerrssllooffffeenn  vvoooorr  ddee
bbaannkk  wwoorrddeenn  aallss  eeeerrssttee
ggeessppoott  ddoooorr  ddee  wweerrkkttuuiigg--
bboouuwweerrss..  DDee  mmaannnneenn  ggeelloovveenn
mmeetteeeenn  ddaatt  ddiitt  eeeenn  kkaammeerr iiss
vvaann  éééénn  vvaann  ddee  bbuurreenn  ((hheett
bbeessttuuuurr  vvaann  SS..VV..  BBMMTT  PPrroottaa--
ggoorraass)),,  wwaanntt  SSttiijjnn  wweeeett  ddaatt
zzee  hhiieerrnnaaaasstt  pprreecciieess  zzuullkkee
ssllooffffeenn  oonnddeerr  hheett  bbuurreeaauu
hheebbbbeenn  ssttaaaann..  WWaatt  vvoooorr
ggrroottee  hhiillaarriitteeiitt  zzoorrggtt  bbiijj  ddee
jjoonnggeennss,,  iiss  hheett  bbeedd  ddaatt  zzoo
ddiicchhtt  bbiijj  hheett  ppllaaffoonndd  kkoommtt..
AAllss  jjee  rreecchhttoopp  ggaaaatt  zziitttteenn,,
ssttoooott  jjee  kkeeiihhaarrdd  jjee  hhooooffdd..  DDuuss
ddeezzee  ppeerrssoooonn  zzaall  aallttiijjdd  wweell

ppaarraacceettaammoolllleettjjeess  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn,,  ddeennkktt  BBaarrtt..  
ZZee  ddeennkkeenn  ddaatt  hhiieerr  éééénn  vvaann
ddee  vvrroouuwweelliijjkkee  bbeessttuuuurrss--
lleeddeenn  vvaann  PPrroottaaggoorraass  wwoooonntt..
ZZee  zzaall  dduuss  eeeenn  vvrriieenndd  hheebbbbeenn,,
mmaaaarr  ddee  rreellaattiieess  zzuulllleenn  nnooooiitt
llaanngg  dduurreenn  aallss  jjee  eellkkee  oocchhtteenndd
iinn  zzoo’’nn  bbeedd  wwaakkkkeerr  mmooeett
wwoorrddeenn..  BBaarrtt  vviinnddtt  hheett  mmeeeerr
eeeenn  mmaannnneennkkaammeerr,,  zzeellffss  ddee
pplliinntteenn  zziijjnn  ggrrooeenn  ggeevveerrffdd..
EEéénn  vvaann  ddee  ffoottoolliijjssttjjeess  mmaagg
wweell  wwaatt  rreecchhtteerr  aaaann  ddee  mmuuuurr
ggeehhaannggeenn  wwoorrddeenn..  DDee  ggrrooeennee
pplliinntt  ddooeett  JJooss  aaaann  ddee  ssllaanngg
vvaann  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoolloo--
ggiiee  ddeennkkeenn::  hhiijj  wweeeett  nnaammeelliijjkk
ddaatt  ssllaannggeenn  ddaaaarr  aallss  hhuuiissddiieerr
eerrgg  ggeelliieeffdd  zziijjnn..  
AAllss  hhoobbbbyy  hheeeefftt  ddeezzee

ppeerrssoooonn  bbeerrggbbeekklliimmmmeenn..  EErr
lliiggggeenn  SSuusskkee  &&  WWiisskkeess  iinn  ddee
lleeeessmmaanndd  eenn  ooookk  eeeenn  bbllaadd
mmeett  aallss  ooppddrruukk  ‘‘WWaatt  iiss  jjee
pprroobblleeeemm’’  --  JJooss  vvrraaaaggtt  zziicchh  aaff
wwaatt  hheett  pprroobblleeeemm  ddaann  ttoocchh
zzoouu  kkuunnnneenn  zziijjnn..  EErr  hhaannggtt
ooookk  eeeenn  pprriijjzzeennlliinnttjjee;;  SSttiijjnn
wweeeett  ddaatt  ddiitt  iieettss  mmeett  ppaaaarrddeenn
ttee  mmaakkeenn  hheeeefftt..  ZZee  wweetteenn  nnoogg
nniieett  hheelleemmaaaall  zzeekkeerr  ooff  hheett
hhiieerr  nnuu  oomm  eeeenn  mmaann  ooff  vvrroouuww
ggaaaatt  eenn  zzee  nneemmeenn  ccoonnttaacctt  oopp
mmeett  hheett  bbeettrreeffffeennddee  bbeessttuuuurr..
DDiiee  vveerrzzeekkeerreenn  ddaatt  ddee  ssllooffffeenn
vvaann  eeeenn  mmaannnneelliijjkk  bbeessttuuuurrss--
lliidd  zziijjnn..  DDee  kkeeuuzzee  iiss  ggeemmaaaakktt::
ddiitt  mmooeett  ddee  kkaammeerr  zziijjnn  vvaann  ddee
vvoooorrzziitttteerr  vvaann  PPrroottaaggoorraass..

RRiinnkkaa  vvaann  DDoommmmeelleenn  iiss  2222
jjaaaarr  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkee--
lliijjkk  uuiitt  RRoossmmaalleenn..
IInnmmiiddddeellss  iiss  zzee  zzeessddeejjaaaarrss
ssttuuddeennttee  BBoouuwwffyyssiiccaa..  ZZee  iiss
eeeenn  ffaannaattiieekk  ssppoorrttsstteerr..  ZZee
iiss  lliidd  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ssttuuddeenntteennsscchhaaaattssvveerreennii--
ggiinngg  IIssiiss,,  wwaaaarr  zzee  vveeeell
ooeeffeenntt  vvoooorr  ddee  aaffssttaannddeenn
llaannggee  bbaaaann  eenn  sshhoorrttttrraacckk..
EEeenn  aannddeerree  ggrroottee  ppaassssiiee
vvaann  RRiinnkkaa  iiss  ppaaaarrddrriijjddeenn  bbiijj
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn--
rriijjvveerreenniiggiinngg  CCoonnccoorrddee..
OOookk  ggeeeefftt  zzee  ttwweeee  kkeeeerr  ddrriiee
mmaaaannddeenn  ppaaaarrddrriijjlleess  iinn  ddee
VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn..  VVeerrddeerr  iiss
zzee  lliidd  vvaann  ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee
PPFF  eenn  ddee  EEuurrooppeessee  ssttuuddeenn--
tteennvveerreenniiggiinngg  AAEEGGEEEE..  HHaaaarr
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn
rroooodd--wwiittttee  ppeett..  VVeerrddeerr
mmooeett  zzee  aallttiijjdd  ccooookkiiee--
ddoouugghh  iiccee--ccrreeaamm  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn..  

Het sleutelgat

SSoommss  wwaass  mmiijjnn  ppllaannnniinngg
vvoooorr  tteennttaammeennss  wwaatt  aaaann  ddee
kkrraappppee  kkaanntt..  IIkk  lleeeerrddee  ddaann
ttoott  55..0000  uuuurr,,  ggeevvoollggdd  ddoooorr
ddrriiee  uuuurrttjjeess  ssllaaaapp,,  eeeenn  kkoopp
kkooffffiiee  eenn  ddaann  oomm  99..0000  uuuurr
nnaaaarr  hheett  tteennttaammeenn..  SSoommss
ddrroonnkk  iikk  ooookk  ttwweeee  kkooppppeenn,,
ooff  mmookkkkeenn,,  eenn  hheett  lliieeffsstt  zzoo
sstteerrkk  mmooggeelliijjkk..  DDaatt  wweerrkkttee
pprriimmaa..  AAffggeezziieenn  vvaann  wwaatt
ttrriilllleerriiggee  aarrmmeenn  --hhoooogguuiitt
sslleecchhtt  vvoooorr  mm’’nn  hhaanndd--
sscchhrriifftt--  kkoonn  iikk  mmiijj  uuiittssttee--
kkeenndd  ttoott  1122..0000  uuuurr  ccoonncceenn--
ttrreerreenn..  
MMaaaarr,,  iikk  bbeenn  eeeenn  oouuddee  bbaall,,
eenn  kkooffffiiee  iiss  zzóó  22000088..
TTeeggeennwwoooorrddiigg  ggeebbrruuiikktt  ddee
hhiippppee  ssttuuddeenntt  RRiittaalliinn,,  eeeenn
mmeeddiicciijjnn  ddaatt  nnoorrmmaaaall  
ggeesspprrookkeenn  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt
bbiijj  kkiinnddeerreenn  mmeett  AADDHHDD..  UUiitt
oonnddeerrzzooeekk  iiss  ggeebblleekkeenn  ddaatt
mmaaaarr  lliieeffsstt  éééénn  oopp  ddee
vveeeerrttiieenn  ssttuuddeenntteenn  RRiittaalliinn
ggeebbrruuiikktt..  IIkk  sstteell  mmee  zzoo
vvoooorr  ddaatt  ddiitt  bbeeddaacchhtt  iiss
ddoooorr  eeeenn  ssttuuddeenntt  mmeett  eeeenn
kkrraappppee  ppllaannnniinngg,,  ddiiee  ooookk
nnoogg  oopp  zziijjnn  hhyyppeerraaccttiieevvee
nneeeeffjjee  mmooeesstt  ppaasssseenn..  HHuupp,,
nneeeeffjjee  aaaann  ddee  RRiittaalliinn  eenn
nnaaaarr  bbeedd..  HHuupp,,  ssttuuddeenntt
aaaann  ddee  RRiittaalliinn  eenn  lleerreenn..  EEnn
wwaaaarroomm  ooookk  nniieett??  EEeenn
tteennttaammeenn  iiss  oovveerr  hheett  aallggee--
mmeeeenn  nniieett  ccoommppeettiittiieeff,,  dduuss
eeeenn  bbeeeettjjee  ddooppiinngg  kkaann  
eeiiggeennlliijjkk  ggeeeenn  kkwwaaaadd..  
UUiitt  hheettzzeellffddee  oonnddeerrzzooeekk
bblliijjkktt  ooookk  ddaatt  ssttuuddeenntteenn
RRiittaalliinn  vvoooorraall  ggeebbrruuiikkeenn
vvoooorr  ddee  llooll..  WWaatt  ddee  llooll  iiss
vvaann  eeeenn  vveerrhhooooggddee  ccoonn--
cceennttrraattiiee,,  wweeeett  iikk  nniieett..
MMiisssscchhiieenn  iiss  hheett  eeeenn
uuiittkkoommsstt  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn
ddiiee  ‘‘MMeemmeennttoo’’  nniieett  kkuunnnneenn
vvoollggeenn,,  ooff  vvoooorr  ddee  mmeennsseenn
ddiiee  eeiinnddeelliijjkk  eeeenn  kkeeeerr
‘‘UUllyysssseess’’  wwiilllleenn  uuiittlleezzeenn..  

HHeett  oonnddeerrzzooeekk  iiss  ttrroouuwweennss
ggeeddaaaann  ddoooorr  eeeenn  aaffssttuu--
ddeeeerrddeerr,,  ddoooorr  mmiiddddeell  vvaann
eeeenn  eennqquuêêttee  mmeett  hhoonnddeerrdd--
ddeerrttiigg  rreessppoonnddeenntteenn..
ZZooaallss  ddaatt  nnuu  eeeennmmaaaall  ggaaaatt
bbiijj  aaffssttuuddeeeerroonnddeerrzzooeekkeenn,,
zziijjnn  ddeezzee  hhoonnddeerrddddeerrttiigg
mmeennsseenn  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  
aalllleemmaaaall  vvrriieennddeenn  vvaann
eellkkaaaarr  eenn  ddaaaarrmmeeee  eeeenn  bbiijj--
zzoonnddeerr  sslleecchhttee  sstteeeekkpprrooeeff..
HHeett  ffeeiitt  ddaatt  ddeezzee  jjoonnggeenn  iiss
ggeessttaarrtt  mmeett  hheett  oonnddeerrzzooeekk
iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee,,  lliijjkktt  mmee
aall  eeeenn  tteekkeenn  aaaann  ddee  wwaanndd..  

IIkk  ddeennkk  ddaatt  hheett  nnoogg  wweell
mmeeeevvaalltt  mmeett  hheett  RRiittaalliinn--
ggeebbrruuiikk  oonnddeerr  ssttuuddeenntteenn..
BBoovveennddiieenn  iiss  kkooffffiiee  vveeeell
lleekkkkeerrddeerr..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell,,  
pprroommoovveenndduuss  bbiijj
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

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

Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor
elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat Jens
Wolthuis (vierdejaars Technische Natuurkunde), Stijn Bertens, Jos Feijen en Bart
Welling (een afvaardiging van het 53e bestuur van W.S.V. Simon Stevin). Zij bekijken
de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.  

GGeehheeeell  iinn  ssttiijjll--  mmeett  LLeeddeerr--
hhoosseenn,,  ggrrooeennee  hhooeeddjjeess  eenn
ddee  ttyyppiisscchhee  vvrroouuwweelliijjkkee
‘‘ddiirrnnddll’’-- jjuurrkkeenn--  hhiieellddeenn
zzoo’’nn  vviijjffeennddeerrttiigg  VVKKOO’’eerrss
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee
mmeett  JJaappiiee--  bbeessttuuuurrsslleeddeenn
eeeenn  OOkkttoobbeerrffeesstt..  DDee
ssttuuddeenntteenn  ddeeddeenn  zziicchh
mmaaaannddaagg  1122  ookkttoobbeerr  iinn
FFOORRTT,,  ddee  bboorrrreellrruuiimmttee  vvaann
JJaappiiee,,  eeeerrsstt  tteeggooeedd  aaaann
BBrraattwwüürrssttee  eenn  KKaarrttooffffeell--
ssaallaadd..  ““WWee  hheebbbbeenn  vvaann
aalllleess  bbiijj  ddee  AAllddii  ggeehhaaaalldd  oomm
hheett  mmaaaarr  zzoo  DDuuiittss  mmooggeelliijjkk
ttee  hhoouuddeenn””,,  vveerrtteelltt  EEvveerrtt
CCoorrnneelliisssseenn  vvaann  JJaappiiee..
““MMeett  hheett  eetteenn  hheebbbbeenn  wwee
eeeenn  bbooddeemmppjjee  ggeelleeggdd..””  
DDaatt  bbooddeemmppjjee  kkwwaamm  ggooeedd
vvaann  ppaass,,  wwaanntt  eerr  ggiinngg  ddaaaarr--
nnaa  nnoogg  hheeeell  wwaatt  bbiieerr  ddoooorr--
hheeeenn..  ““WWee  hhaaddddeenn  iinn  ttwweeee
uuuurr  ttiijjdd  zzoo’’nn  zzeessttiigg  lliitteerr
WWeeiihheennsstteepphhaanneerr  WWeeiissssee

oopp””,,  vveerrtteelltt  CCoorrnneelliisssseenn..
““EEnn  ddaaaarr  kkwwaamm  nnoogg  zzoo’’nn
ddeerrttiigg  lliitteerr  aannddeerr  bbiieerr  aacchh--
tteerraaaann..””  OOnnddeerrttuusssseenn
mmooeesstteenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  ooookk
nnoogg  vvrraaggeenn  ggooeedd  bbeeaanntt--
wwoooorrddeenn  iinn  eeeenn  qquuiizz..  ZZoo
mmooeesstteenn  ddee  BBuunnddeesslläännddeerr
wwoorrddeenn  ooppggeennooeemmdd  eenn
wweerrdd  eerr  ggeevvrraaaaggdd  nnaaaarr  ddee
ggrroooottssttee  hhiitt  vvaann  JJaann  SSmmiitt  iinn
DDuuiittssllaanndd..  DDee  aavvoonndd  kkrreeeegg
ttoocchh  nnoogg  eeeenn  NNeeddeerrllaannddss
ttiinnttjjee,,  ttooeenn  ddee  ppoolloonnaaiissee
wweerrdd  iinnggeezzeett..  VVoollggeennss
CCoorrnneelliisssseenn  hheeeefftt  iieeddeerreeeenn
zziicchh  ggooeedd  vveerrmmaaaakktt..  ““HHeett
wwaass  ggooeedd  ddaatt  ddee  VVKKOO’’eerrss
eeeenn  kkeeeerr  eeeenn  eeiiggeenn  aaccttii--
vviitteeiitt  hhaaddddeenn..  DDaatt  ggeebbeeuurrtt
nniieett  zzoo  vvaaaakk..””  ((JJvvGG))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Wat Nou?
HHooeewweell  wweeiinniigg  mmeennsseenn  eerr
iieettss  vvaann  mmeeeekkrreeggeenn,,  iiss  ddee
kklliimmaaccttiiee  oopp  hheett  SSttaaddhhuuiiss--
pplleeiinn  oopp  zzoonnddaagg  1111  ookkttoobbeerr
vvoooorr  EESSAACC  ssuucccceessvvooll
ggeewweeeesstt..  IInn  ooppddrraacchhtt  vvaann  ddee
ggeemmeeeennttee  rroollddeenn  lleeddeenn  vvaann
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn
AAllppeenn  CClluubb  eerr  vviijjff  ssppaannddooee--
kkeenn  mmeett  ‘‘WWaatt  NNoouu??’’  vvaannaaff  ddee
ddaakkeenn  nnaaaarr  bbeenneeddeenn..  HHeett  
mmaatteerriiaaaall  ddaatt  zzee  ddaaaarrvvoooorr
mmooeesstteenn  aaaannsscchhaaffffeenn  ((oopp
kkoosstteenn  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee)),,
mmaagg  ddee  cclluubb  hhoouuddeenn..
DDee  aaccttiiee,,  ddiiee  ppllaaaattssvvoonndd
ttiijjddeennss  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  
mmaarraatthhoonn,,  wwaass  bbeeddooeelldd  oomm
aaaannddaacchhtt  ttee  vveessttiiggeenn  oopp  ddee
nniieeuuwwee  ccaammppaaggnnee  oomm  jjeeuuggdd--
wweerrkklloooosshheeiidd  iinn  ZZuuiiddoooosstt
BBrraabbaanntt  aaaann  ttee  ppaakkkkeenn..
PPrreecciieess  ttuusssseenn  ddee  bbuuiieenn  ddoooorr
hheebbbbeenn  ddee  kklliimmmmeerrss  ddee
ssppaannddooeekkeenn  kkuunnnneenn  bbeevveess--
ttiiggeenn  aaaann  ddee  mmuurreenn  vvaann  ddee
ggeebboouuwweenn  rroonnddoomm  hheett
SSttaaddhhuuiisspplleeiinn..  IInn  eeeenn
kkwwaarrttiieerr  wwaass  hheett  ggeeppiieepptt..  DDee
vvoooorrbbeerreeiiddiinngg  vveerrggddee  uurreenn
((oopp  hheett  ddaakk))  eenn  ddaaggeenn  ((oomm  ddee
ooppeerraattiiee  ttee  ppllaannnneenn))..  HHeett
ggrroooottssttee  ddooeekk  hhaannggtt  tteeggeenn
hheett  GGGGDD--ggeebboouuww,,  hhoonnddeerrdd
vviieerrkkaannttee  mmeetteerrss  ggrroooott..
KKlliimmccoommmmiissssaarriiss  RRooeell
JJoorrddaannss  hhiinngg  ddee  llaapp  mmeett  eeeenn
kklliimmmmaaaatt  oopp..  ““GGeewweellddiigg  oomm
ttee  aabbsseeiilleenn  oopp  pplleekkkkeenn  wwaaaarr
hheett  aannddeerrss  nniieett  mmaagg..  DDaatt  ddee
ggeemmeeeennttee  ddee  vveerrzzeekkeerriinngg
vvoooorr  hhaaaarr  rreekkeenniinngg  nnaamm  eenn
oonnss  ddee  mmaatteerriiaalleenn  tteerr  wwaaaarrddee
vvaann  vviijjffttiieennhhoonnddeerrdd  eeuurroo  llaaaatt

hhoouuddeenn,,  iiss  hheelleemmaaaall  mmooooii..
JJaammmmeerr  ddaatt  ddee  mmeennsseenn  oopp
hheett  pplleeiinn  nniieett  nnaaaarr  bboovveenn
kkiijjkkeenn..””
VVaannwweeggee  ddee  rreeggeenn  wwaass  hheett
zzoonnddaaggmmiiddddaagg  nniieett  ddrruukk  oopp
hheett  SSttaaddhhuuiisspplleeiinn..  OOpp  ddee
ffoonnddsseennwweerrvveerrss  vvaann
‘‘PPrrooeeffddiieerrvvrriijj’’  hheeeefftt  ddee  aaccttiiee
iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  nniieett  vveeeell
iinnddrruukk  ggeemmaaaakktt..  TTeerrwwiijjll

TTyyrroonnee  HHuunnttee  uuiitt  AAmmsstteerrddaamm
bbeezziigg  wwaass  eeeenn  mmeevvrroouuww  oovveerr
ttee  hhaalleenn  ddoonnaatteeuurr  ttee  wwoorrddeenn,,
kkeeeekk  zziijj  wweell  sstteeeeddss  oommhhoooogg..
HHaaaarr  ddoocchhtteerr  ssttoonndd  nnaammeelliijjkk
oopp  hheett  ddaakk,,  kkllaaaarr  oomm  nnaaaarr
bbeenneeddeenn  ttee  zzeeiilleenn..  HHuunnttee::  ““IIkk
hheebb  ggeeeenn  iiddeeee  wwaaaarr  ddee  aaccttiiee
vvoooorr  iiss  ..””

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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ZZiitt  hheett  EEiinnddhhoovveennss  SS
ttuuddeenntteenn  CCoorrppss  ((EE..SS

..CC..))  ddaann
zzoo  ggooeedd  iinn  ddee  ssllaappppee  ww

aass  ddaatt  hheett  nnaaaasstt  hheett  aaaann
--

sscchhaaffffeenn  vvaann  eeeenn  mm
oonnuumm

eennttaaaall  ppaanndd  iinn  ddee  bbiinnnneenn
--

ssttaadd  ooookk  nnoogg  ddee  aacchhtteerrppaaggiinnaa  vvaann  CCuurrssoorr  hheeeefftt  
ooppggeekkoocchhtt??  DD

aatt  iiddeeee  lleeeefftt  sscchhiijjnnbbaaaarr  oonnddeerr  ddiivveerr--
ssee  ssttuuddeenntteennggrrooeeppeenn  aaaann  ddee  TTUU

//ee..  DD
ee  aaffggeellooppeenn

jjaarreenn  ww
aass  ddee  bbeennaamm

iinngg  vvaann  ddee  aacchhtteerrppaaggiinnaa  ‘‘RRuuiiss’’,,
mm

aaaarr  ssiinnddss  bbeeggiinn  sseepptteemm
bbeerr  iiss  hheett  ‘‘EEssccaappee’’,,  ww

aatt
ggeessyymm

bboolliisseeeerrdd  ww
oorrddtt  ddoooorr  ddee  vveellee  eesscc--ttooeettsseenn  oopp

ddee  ggeerreessttyyllddee  ppaaggiinnaa..  DD
ee  ttiitteell  ‘‘EEssccaappee’’  iiss  ggeekkoozzeenn

oomm
  aaaann  ttee  ggeevveenn  ddaatt  ddeezzee  ppaaggiinnaa  zziicchh  oonnttttrreekktt  aaaann

ddee  ‘‘sseerriieeuuzzee’’  rreesstt  vvaann  hheett  bbllaadd..  HH
eett  ‘‘EESS

CC’’  oopp  ddee

ttooeettsseenn  ww
oorrddtt  nnu u  eecchhtteerr  ggeezziieenn  aallss  ddee  aaffkkoorrttiinngg

vvaann  eeeerrssttggeennooeemm
ddee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  --  ddiiee  eerr

oovveerriiggeennss  zzeellff  aallttiijjdd  zzeeeerr  ssttrriikktt  oopp  ttooeezziieett  ddaatt
ttuusssseenn  ddee  lleetttteerrss  EESS

CC  ppuunntteenn  ww
oorrddeenn  ggeeppllaaaattsstt..

BB
eessttuuuurrddeerrss  vvaann  SS

SS
RR

EE  eenn  DD
eemm

ooss::  ww
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Je desktop als
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top op en praatm

etde gebruiker.


