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Ontmoetingsruimte
voor internationale
studenten TU/e
Het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) wil een
ontmoetingsruimte opzetten
voor internationale studenten
én medewerkers. Dit initiatief
staat volgens STU los van de
recente ontwikkelingen rond
de borrels van studieverenigingen Van der Waals en Japie, die
hebben besloten mensen van
buiten hun faculteit te weren.
Inge Adriaans, beleidsmedewerker Internationalisering bij
STU, benadrukt dat de behoefte
aan een ontmoetingsruimte voor
internationale studenten en
medewerkers al enige tijd bij
STU bekend is. “We zijn daarom
met Dienst Personeel en
Organisatie en Dienst Huisvesting in overleg om een ontmoetingsplek op de campus te
creëren. We verwachten dat daar
nog dit kalenderjaar een besluit
over genomen wordt.” Over de
locatie en inrichting kan
Adriaans nog niets zeggen. “De
ruimte krijgt een multifunctioneel karakter, maar de uiteindelijke inrichting gaan we met de
gebruikers verkennen.”
De afgelopen tijd liep het storm
op de borrels bij Japie en Van der
Waals, de studieverenigingen
van Scheikundige Technologie
en Technische Natuurkunde. De
borrelruimtes waren zo vol met
bezoekers van buiten de faculteit
dat een deel van de ‘eigen’ studenten wegbleef. Volgens Jesper
van Berkel, voorzitter van de
Federatie van Studieverenigingen Eindhoven (FSE), wordt de
drukte bij de borrels voor een
groot deel veroorzaakt door
groepen internationale studenten: “Blijkbaar voelen internationale studenten zich, zeker
als ze met weinig zijn, niet altijd
thuis aan de eigen faculteit. Ze
gaan dan met z’n allen naar één
borrel.”
Hij reageert dan ook positief op

het plan van STU: “We hopen wel
dat de internationale studenten
betrokken blijven bij de studieverenigingen van hun eigen
faculteit, dat gaat nu ook uitstekend bij CHEOPS en GEWIS
(studieverenigingen van respectievelijk Bouwkunde en Wiskunde & Informatica, red.). Maar
het is goed dat ze daarnaast de
gelegenheid hebben om met
andere internationale studenten
bijeen te komen. “

Binding

STU-medewerkster
Adriaans
denkt overigens niet dat internationale studenten zich niet thuis
voelen aan hun faculteit. “Ze
hebben naast contacten aan hun
eigen faculteit ook veel contact
met elkaar over de verschillende
faculteiten heen. Ze hebben
binding door bijvoorbeeld hun
land van afkomst.”
In recent FSE-overleg kwam naar
voren dat andere studieverenigingen tot nu toe nog geen problematische drukte hebben meegemaakt. Mocht dat alsnog
gebeuren, dan zullen ook zij
besluiten om alleen eigen studenten en medewerkers binnen
te laten, zo laat FSE weten.
Ook het Eindhovens Studenten
Corps is van plan in te spelen op
de ontwikkelingen: de vereniging wil donderdagmiddagborrels gaan houden in de kelderbar van haar sociëteit in de
Bunker, waar expliciet ook internationale studenten welkom
zijn. “Iedereen met een collegekaart mag komen; het zou
vreemd zijn als in Eindhoven
Studentenstad de internationale
studenten nergens terechtkunnen”, laat vicepresident
Willem Bongers weten. “En we
willen ook wel kijken of we met
het STU kunnen samenwerken
op dit vlak.” (SK,TJ)/

Lenige lijven
Tientallen lenige lijven demonstreerden afgelopen
weekend hun vaardigheden in de Braziliaanse bewe gingskunst capoeira. Het Studentensportcentrum en
de Bunker waren het decor voor het internationale
festival Capoeirage VI. Daaraan deden ook verschil lende TU/e-studenten mee.
Capoeira is een uitwisseling van aanvals- en verdedi gingstechnieken op muziek, waarbij de ‘verdedigen de’ partij laag gebukte, ontwijkende bewegingen
maakt. De deelnemers kwamen niet alleen uit Neder land, maar ook uit landen als België, Frankrijk, Duits land, de Verenigde Staten en Brazilië. De aanwezigen
konden van vrijdag tot en met zondag meedoen aan
workshops, die gegeven werden door ervaren leraren
capoeira.

Zaterdagavond was er een kampioenschap, vooraf gegaan door een diner. Die avond eindigde in een
feest, met typisch Braziliaanse dansen als de samba,
foho en zouk. Ook de cocktaildrank caipirinha
ontbrak niet.
Danail Hristov, TU/e-student Electrical Engineering,
volgt geregeld capoeiralessen bij het Studenten sportcentrum en was er dit weekend bij. Hij is enthou siast over het evenement. “Het is een mooie gelegen heid om mensen uit allerlei landen te ontmoeten en
te horen waarom zij capoeira beoefenen. Je kunt met
mensen oefenen die meer ervaring hebben en dat is
heel inspirerend.” (JvG)
Foto’s: Rien Meulman
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Lees meer over de borrels op pag. 8 en 9

TU/e-alumnus Vroomen Ingenieur van het Jaar 2009
TU/e-alumnus ir. Gérard
Vroomen (38), eigenaar en
oprichter van het fietsenbedrijf
Cervélo, is dinsdag 3 november
door ingenieursvereniging KIVI
NIRIA uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar.
De jury had veel lof voor hoe hij
technisch vernuft weet te combineren met een goed zakelijk
instinct en een bovengemiddelde
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dosis doorzettingsvermogen en
lef. Vroomens Cervélo is een
wereldwijd opererende producent van high end racefietsen en
triatlon fietsen. De oprichter studeerde aan de TU/e-faculteit
Werktuigbouwkunde van 1989
tot 1995 en voor zijn afstudeerproject maakte hij aan de
Canadese McGill University met
zijn Canadese medestudent -en
huidig compagnon- Phil White
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het ontwerp van een aerodynamische tijdritfiets. In 1997 werd
Cervélo geboren; anno 2009 een
wereldwijd opererende speler
met tachtig werknemers en vestigingen in Neuchâtel en Toronto.
Cervélo is de enige fietsenfabrikant met een eigen wielerploeg, met onder meer de
winnaar van de Tour de France in
2008, de Spanjaard Carlos
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Sastre, en een eigen online tvstation.
De jury bestond uit voorzitter Jan
Dekker (president KIVI NIRIA),
Henk Kool (wethouder Den
Haag), Joop Sistermans (voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid),
Arthur van der Poel (voorzitter
Van der Poel Sharity Fund) en
Saskia Rijtema (Ingenieur van
het Jaar 2008). Het Van der Poel
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Sharity Fund stelt Vroomen een
prijs van twintigduizend euro ter
beschikking voor een project
naar keuze dat laat zien hoe
techniek kan bijdragen aan een
betere wereld. Daarnaast ontving
Vroomen een kunstwerk van
Annemarie Petri. (HK)/

.

Zie pagina 14 voor een uitgebreid
interview met Vroomen.
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Rafy Al Khayat
‘Ik mis het lawaai van Irak’
Judith van Gaal
Fotomontage: Rien Meulman
Tussen Bakhdida in Irak en
Baarlo in Noord-Limburg,
hemelsbreed zo’n vierduizend
kilometer, gaapt een wereld
van verschil. Eerstejaars TU/estudent Electrical Engineering
Rafy Al Khayat (24) overbrugde
de afstand in 2006 om in
Nederland asiel aan te vragen.
Rafy Al Khayat (24) kijkt je
slechts af en toe aan als hij
spreekt. Toch komt hij niet
verlegen over. Zijn neerwaarts
gerichte blik lijkt eerder een
manier om naar woorden te
zoeken en zijn zinnen bedachtzaam te formuleren. Zijn
Nederlands is hier en daar nog
aarzelend, maar hij weet zijn
gedachten goed te verwoorden.
Later vertelt hij dat hij met zijn
Roemeense vriendin Andreea
een eigen vorm van het Nederlands heeft ontwikkeld. “Het
klopt grammaticaal niet, maar

we begrijpen elkaar”, zegt hij
lachend.
Rafy leerde Andreea kennen
tijdens een cursus Nederlands
aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Het duurde lang
voordat hij eindelijk een studie
kon oppakken - of überhaupt iets
kon doen in Nederland. Pas na
twee jaar had hij zijn verblijfsvergunning op zak. Rafy reisde
in augustus 2006 met zijn broer
naar Nederland vanuit Bakhdida, een plaats met zo’n
twintigduizend inwoners. Zijn
moeder -die als lerares onmogelijk nog kon werken in Irak-, zijn
zus en andere broer gingen hen
twee jaar eerder voor. Het hele
gezin werd pas in 2008
herenigd, met de komst van
vader Al Khayat.
Het was niet gemakkelijk om als
familie apart te leven, maar Rafy
en zijn broer wilden in hun
geboorteland verder met hun
studies, vertelt de Irakees, die in
zijn land tot een christelijke
minderheid hoort. Van eind

2002 tot begin 2006 stond hij
ingeschreven aan de universiteit
van Mosoel voor de studie
Elektrotechniek.
Daarvan wist hij één jaar succesvol af te ronden. Het geweld in
Irak bemoeilijkte de reis naar de
universiteit. “In Mosoel zijn veel
verschillende religieuze en etnische groeperingen en na de
oorlog verslechterden de onderlinge verhoudingen. Bussen in
Mosoel zijn bijvoorbeeld aangevallen, alleen omdat ze vanuit
mijn dorpje kwamen.”
Om toch verder te kunnen
studeren, maakten de broers de
tocht naar Nederland. Een verblijfsvergunning in Nederland
regelen bleek geen sinecure.
Rafy’s aanvraag werd in 2006
geweigerd. “Ze zetten me in
feite op straat, maar ik besloot
toch te blijven. Het frustreerde
me dat ik weinig kon doen. Ik
heb dagenlang naar het plafond
zitten staren. Door te sparen
voor een computer, kon ik later
wel gamen, muziek luisteren en
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Op het dak van Traverse treffen we op
maandagochtend Chris van den Broek en
Remko Tilburg. In opdracht van
Consolidated Nederland vervangen ze de
dakbedekking.
Het leukste aan dakdekken is dat het goed
betaald wordt, vindt Van den Broek (rechts
op de foto). Tilburg voegt er onmiddellijk
aan toe dat dat ook wel mag, omdat het
zwaar werk is. In de afgelopen twee weken

films kijken. Op een gegeven
moment hoorden we van een
nieuwe regeling en heb ik het
opnieuw geprobeerd.”
Rafy kreeg zijn verblijfsvergunning in 2008 en ging daarop
snel actief aan de slag. Hij
volgde een intensieve cursus
Nederlands en deed staatsexamen in wis- en natuurkunde.
De Irakees spendeerde verder
tijd aan vrijwilligerswerk. Hij
assisteerde bij inburgeringscursussen en voerde reparaties uit
bij een lokale radio-omroep.
Op dit moment heeft hij
vanwege zijn studie nauwelijks
nog tijd voor nevenactiviteiten.
Met ondersteuning van de
Stichting voor VluchtelingStudenten UAF kon Rafy dit jaar
aan de TU/e beginnen. Hij koos
voor deze universiteit, omdat hij
een technische studie wilde
doen, Eindhoven relatief dichtbij
zijn woonplaats Baarlo is en hij
goede verhalen had gehoord
over de opleiding. De eerste

hebben ze de westzijde van Traverse
voorzien van nieuw bitumen. Nu brandt
Van den Broek op de oostkant het laatste
dakleer voor dit moment vast. Tilburg
rookt even een sjekkie. Voordat ze het allerlaatste stuk mogen doen, moeten ze
eerst een aluminium randbeveiliging aanbrengen. Op de foto is te zien dat die nu
nog ontbreekt. Daarna moeten ze het dak
droog zuigen, het insmeren met een
hechtmiddel en daarop de rollen bitumen
vastbranden. Voor de 1250 vierkante
meter dakoppervlak van Traverse zijn 274
rollen nodig.
Het is koud op het dak. Radio 538 doet zijn
best, maar komt niet boven het geluid van
de brander uit. Gelukkig is het nog droog;
voor vanmiddag is regen voorspeld.
“Water en vuur gaan niet samen”, zegt
Tilburg. “Als het regent, wachten we in het
ketelhuis tot het weer droog is. Als het
ernaar uit ziet dat het blijft regenen, gaan
we naar huis.” Eerder heeft hij de daken
op Vertigo en Potentiaal gelegd. Het

indruk is goed, alhoewel hij het
niet gemakkelijk heeft. “De taal
is nog altijd een barrière. Verslagen moeten in het Nederlands
en dat kost me behoorlijk wat
moeite. Ik begrijp mijn medestudenten wel, maar het is bijvoorbeeld lastig om op het juiste
moment een grap te maken.
Daar komt bij dat ik vijf jaar
ouder ben dan de meesten.”
Volgens Rafy heeft de Nederlandse student meer praktische
vaardigheden dan de Irakese.
“Hier leren ze eerder hoe je een
presentatie geeft en is er meer
ruimte voor discussie. Ik merk
wel dat ik in de theorie wat
verder ben.”
Het meest aan Nederland
bevallen hem de vrijheid van
meningsuiting en de kansen om
verder te komen. En wat mist hij
aan Irak? Een glimlach: “Dat
vroeg mijn vriendin me laatst
ook. Ik dacht eerst aan het eten
en het weer, maar wat ik eigenlijk het meeste mis, is het lawaai.
Hier is het vaak zo stil.”/

.

hoogste dak dat hij bedekte (105 meter),
ligt op de woontoren van Winkelcentrum
Woensel.
De dakdekkers zijn tevreden. Hoogste tijd
voor een bak koffie. (NS)
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Goede huisvesting
gegarandeerd voor
bewoners spaceboxen
De 84 spaceboxen die in 2005
op het TU/e-terrein zijn
gebouwd en die voornamelijk
worden bewoond door internationale studenten, zouden
maar vijf jaar op die locatie
mogen staan. Dat betekent dat
ze in 2010 weg moeten, zo
meldde studentensite Shift040
vorige week. Universiteitssecretaris ir. Harry Roumen
garandeert de studenten die er
nu in zitten, een fatsoenlijke
oplossing.
Collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist betitelde het in
september 2005 bij de opening al
als een klein minpuntje: het
tijdelijke wooncomplex van 84
spaceboxen zou maar vijf jaar op
die plek aan de Dommel mogen
staan. Dat was conform de
afspraak die het huisvestingsbedrijf Vestide, onderdeel van
Woonbedrijf,
erover
had
gemaakt met de gemeente. Door
de boxen twee meter op te
schuiven, zou echter sprake zijn
van een nieuwe locatie en zou de
TU/e er nog langer van kunnen
genieten, zo opperde de inventieve voorzitter destijds.

Onwenselijk

In 2008 kwamen er nog 102 extra
units bij, waardoor het aantal
opliep tot 186. Broodnodig, want
door een jaarlijkse toename van

het aantal buitenlandse studenten is het voor Vestide en de TU/e
elk jaar weer een enorme klus om
alle nieuwkomers gehuisvest te
krijgen. Dit jaar werden zelfs
studieverenigingen aangeschreven om mogelijk een bijdrage te
leveren aan extra woonruimte.
Het lijkt dan ook zeer onwenselijk om in september 2010 de
‘oude’ 84 spaceboxen af te
breken.

In gesprek

Universiteitssecretaris Roumen
laat zich niet uit over het vraag of
men nog een verlenging van de
vergunning gaat aanvragen bij de
gemeente. “Dat is in eerste
instantie een zaak voor Vestide,
waar de TU/e natuurlijk wel
nauw bij betrokken is”, aldus
Roumen. “We hebben met de
gemeente ook een convenant
afgesloten voor de studentenhuisvesting (in 2003 - red.) en we
zijn voortdurend met alle
partijen over dit onderwerp in
gesprek.”
Het enige dat Roumen er nu over
kwijt wil is dat voor alle bewoners
die in de ‘oude’ spaceboxen
zitten, een fatsoenlijke oplossing
wordt gevonden. “Nu en in de
toekomst zullen we ervoor
zorgen dat onze buitenlandse
studenten
goed
gehuisvest
worden.” (HK)/

.

European Graduate School trapt af
In conferentieoord De Kapellerput in Heeze kwamen
afgelopen week 65 onderzoekers bij elkaar voor de
eerste bijeenkomst van de European Graduate School
on Sustainable Energy. De Graduate School, waarin
63 projecten zijn ondergebracht, is voortgekomen uit
de alliantie die de TU/e in 2008 aanging met de
Technische Universität München (TUM) en de
Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Het College van
Bestuur van de TU/e steekt jaarlijks 350.000 euro in
dit samenwerkingsverband.
De drie congresdagen waren gevuld met ruim twintig
lezingen van onderzoekers van de drie instellingen,
die zich op verschillende terreinen bezighouden met
duurzame energie. Het is de bedoeling dat onderling
resultaten worden uitgewisseld en men kan zich

TU/e-hoogleraar verklaart reuzenbliksems
Sprites, enorme elektrische
ontladingen veertig tot negentig kilometer hoog in de atmosfeer, plaatsen de wetenschap
al enige tijd voor allerlei
vragen. Prof.dr. Ute Ebert, deeltijdhoogleraar aan de TU/efaculteit Technische Natuurkunde, is er met computersimulaties achter gekomen wanneer
sprites ontstaan, hoe snel ze
zich voortplanten en waarom
ze vaak gepaard gaan met een
‘halo’.
Ebert voerde het onderzoek uit
met een collega, dr. Alejandro
Luque, bij het Centrum voor
Wiskunde & Informatica in
Amsterdam. Ebert en Luque zijn
op dit moment de enigen in de
wereld die ontladingen op lengteschalen van twee meter tot

negentig kilometer goed kunnen
simuleren. In hun computersimulaties hebben ze de omstandigheden in de lage ionosfeer -de
luchtlaag tussen veertig en
negentig kilometer boven het
aardoppervlak, waar moleculen
door de zon worden geïoniseerdrealistisch weten te modelleren.
Ebert en Luque publiceerden de
uitkomsten van de simulaties op
de website van het tijdschrift
Nature Geoscience.
De simulaties laten zien hoe aan
de onderkant van de ionosfeer
-de luchtlaag in de dampkring
waarin elektrisch geladen deeltjes voorkomen- eerst een brede,
schotelvormige halo ontstaat:
een zwak lichtschijnsel dat zich
over tientallen kilometers in het
horizontale vlak uitstrekt. De

‘schotel’ beweegt naar beneden
en ontwikkelt een steeds
scherpere onderkant. Door de
lokale elektrische krachten wordt
die scherpe onderkant instabiel
en breekt open.
Daaruit
schiet
dan
met
snelheden tot tienduizend kilometer per seconde een ontladingskanaal van honderden
meters in diameter, een reuzenbliksemschicht, naar beneden.
Enkele kilometers lager splitst
het ontladingskanaal zich vervolgens in een aantal kanalen.
Dat levert de grillige vertakte
structuur op die uit de waarnemingen van sprites bekend is.
De simulaties van Luque en Ebert
kunnen het hele ontstaansproces
en de grote snelheden en diameters nu voor het eerst goed
reproduceren. (CWI/STW, TJ)/

.

Slechts één Veni-subsidie voor TU/e
Dr. Vincent Lagendijk (faculteit
Industrial Engineering & Innovation Sciences) is dit jaar de
enige recent gepromoveerde
onderzoeker aan de TU/e die
erin slaagde een Veni-subsidie
binnen te slepen. Dat is teleurstellend, aangezien de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
dit jaar een recordaantal van
143 Veni-subsidies toekent.
Concurrenten Delft en Twente
sleepten respectievelijk zeventien en vijf Veni’s binnen. De
subsidie
bestaat
uit
een

persoonsgebonden budget van
een kwart miljoen euro om drie
jaar onderzoek mee te doen.
Dr.ir. Ties Leermakers, beleidsmedewerker onderzoek van de
Dienst Algemene Zaken van de
TU/e, beaamt dat de score tegenvalt. “We zijn op zoek naar de
oorzaken. Dit resultaat heeft de
sterke aandacht van het College
van Bestuur, ook omdat we vorig
jaar slechts twee Veni’s hadden.
Een reden zou kunnen zijn dat er
te weinig gebruik wordt gemaakt
van de ondersteuning die de
TU/e biedt bij subsidieaanvragen.” Volgens Leermakers is

er geen enkele reden waarom de
TU/e niet meer Veni’s zou
kunnen
binnenhalen.
Hij
verwijst naar de Vidi- en Vici-subsidies, de grote broertjes van de
Veni. “Bij de Vidi scoren we gemiddeld en bij Vici-aanvragen
scoren we zelfs heel goed.”
In totaal vroegen achthonderd
jonge onderzoekers een Veni
aan. NWO wil niet prijsgeven
hoeveel TU/e’ers hierbij waren.
De Eindhovense Veni-winnaar
Lagendijk gaat onderzoek doen
naar de rol van internationale
rivieren in politiek instabiele
gebieden. (TJ)/

.

oriënteren op de mogelijkheid om enige tijd aan een
andere instelling te gaan kijken. Van de TU/e spraken
onder meer kernfusiespecialist prof.dr. Niek Lopes
Cardozo, ‘batterijprof’ prof.dr. Peter Notten en prof.dr.
Hans Niemantsverdriet, hoogleraar Oppervlakte chemie en aan de TU/e de kartrekker van dit initiatief.
Ook de Deense katalyse-expert prof. Jens Nørskov,
tevens eredoctor van de TU/e, gaf een lezing.
Volgens Niemantsverdriet stond tijdens deze eerste
bijeenkomst vooral het elkaar leren kennen voorop:
“Mensen hebben kort verteld waar ze mee bezig zijn
en iedereen is woensdagmiddag weer zeer tevreden
en enthousiast huiswaarts gegaan.” (HK)
Foto: Bart van Overbeeke

Ach en Wee
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Opinie TU/e
Vox Academici
Prof.dr. Remco van der Hofstad, hoogleraar Kansrekening en Statistiek

‘Neem voorspellingen over ziekteverspreiding met een korrel zout’
Op hoeveel besmettingen en dodelijke
slachtoffers van de Mexicaanse griep
moet Nederland zich voorbereiden?
Niemand kan het met zekerheid zeggen,
maar experts werken voortdurend aan
modellen die het verspreidingspatroon
van de ziekte beschrijven. Hoe gaan ze
te werk en hoe betrouwbaar zijn deze
modellen?
“Ik bekijk voorspellingen op basis van
een model altijd heel kritisch”, zegt
Remco van der Hofstad, hoogleraar
Kansrekening en Statistiek aan de faculteit Wiskunde en Informatica. “De verspreiding van een ziekte over een wereldpopulatie van zes miljard mensen is een
onmogelijk moeilijk probleem. Mijn vertrouwen in de conclusie hangt dan ook
sterk af van hoe goed de modellering is.
Ik heb hierover juist een artikel voor me
liggen van gerenommeerde wetenschappers. Een simulatie op basis van
hun model suggereert dat als dertig
procent van de mensen met de griepsymptomen antistoffen krijgt, de piek van
de besmetting vier weken wordt uitgesteld. Dat is genoeg tijd om grootschaliger vaccinatieprogramma’s op te
zetten.
De onderzoekers hebben de wereldbevolking van zes miljard mensen opge-

deeld in 3.362 subpopulaties in 220 verschillende landen. Ze verzamelden
informatie over het besmettingsrisico, de
sterftefactor en het aantal besmettingen
van de Mexicaanse griep in 2009. Eerst
hebben ze een simulatie gemaakt die de
ziekteverspreiding binnen een beperkt
geografisch gebied zo goed mogelijk
voorspelt. Daarna verzamelden ze statistische gegevens over het reisgedrag van
mensen tussen de gebieden. Die namen
ze tenslotte mee in het uiteindelijke
model.
De ziekte wordt dus meestal losgekoppeld
van een populatiemodel. In zo’n model
gaat veel tijd zitten, maar het is vrij stationair; het verandert niet zo heel erg snel.
Ziekten wel, die veranderen voortdurend.
Een tijdje geleden hadden we SARS, nu
de Mexicaanse griep en elk jaar heerst er
weer een ander soort herfstgriep. Het
populatiemodel dat je in vele jaren hebt
opgebouwd, vul je aan met schattingen
van de parameters die van belang zijn
voor de specifieke ziekte. Op basis
daarvan maak je simulaties.
Of zo’n simulatie voorspellende waarde
heeft, hangt af van de gevoeligheid van de
simulatie. In hoeverre verandert de
uitkomst als de parameters veranderen?
Bij een weinig gevoelige simulatie kun je
veel waarde hechten aan de uitkomst.

Prof.dr. Remco van der Hofstad.

Verder moet je je afvragen hoe goed je de
parameters statistisch kunt schatten.
Het is heel lastig om zoveel mogelijk
aspecten in het model te verwerken en er
tegelijkertijd voor te zorgen dat het allemaal nog berekenbaar blijft. Het is altijd
moeilijk om die balans te vinden. Je gaat
er bijvoorbeeld vanuit dat alle mensen
dezelfde kans hebben om een ander te
besmetten, ook al is dat natuurlijk niet zo.
Sommige mensen, zoals collega’s, zie ik
vaker dan anderen. Zulke gegevens kun je
niet meenemen in een model, dat zou te

complex worden. Je moet simplificeren,
schattingen maken en hopen dat je toch
een zo gefundeerd mogelijk antwoord
geeft op vragen omtrent het verspreidingspatroon van de ziekte. Daarom moet je
een dergelijk antwoord altijd met een
korrel zout nemen.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Archieffoto: Bart van Overbeeke

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

Zojuist alweer mijn
mediale alternatieven
laatste college kwantumvoor de man-met-hetmechanica gegeven in dit
krijtje in de grote collekwartaal. Ik keek de zaal
gezaal. En vervolgens
in naar een honderdtal
moeten we luidkeels van
studenten en dacht na
de daken schreeuwen over 2020. Wat zijn over
dat heet nu ‘outreach’,
tien jaar onze wedergeloof ik- dat de TU/e de
zijdse verwachtingen en
mooiste plek is om het
hoe kan de TU/e daarop Henk Swagten. Foto: Rob Stork
beste onderwijs te
inspelen? Om maar
genieten.
meteen met de deur in huis te vallen: we
moeten er echt alles aan doen om de
Ook in de masterfase liggen er enorme
nieuwe regionale aanwas (het is niet
uitdagingen, nog even afgezien van topanders, uit die vijver moeten we vissen)
onderwijs geven. Hoe krijgen wij het
een bijzonder aantrekkelijke universiteit
wereldwijd ‘beschikbare’ bèta-intellect
te bieden waar toponderwijs wordt gegenaar de TU/e? We kunnen het een
ven. Ik zie in gedachten dan een schittestudent uit Chili of China toch niet
rende, groene en autovrije campus met
kwalijk nemen dat ze Eindhoven niet
op vele plekken prachtige (nieuwe) archiweten te vinden tussen vele andere
tectuur. Vol met inspirerende studentexcellente universiteiten? Maar, de TU/e
(en vrouw)vriendelijke leer- en leefomheeft wel het voordeel van een uitgesprogevingen waar docenten en studenten
ken ‘hightech’ omgeving. We kunnen de
elkaar bijna vanzelfsprekend treffen.
studenten perfect uitleggen wat de maatschappelijke relevantie is van wetenZelf heb ik de kwaliteit van het onderwijs
schappelijk toponderzoek en hoe zich
aan de TU/e de afgelopen twee decennia
dat vertaalt in een aantrekkelijk mastergeweldig zien groeien, indrukwekkend!
programma met uitstekend carrièreperMaar het kan nog veel beter, denk ik, met spectief. Aan mij de uitdagende taak om
in het achterhoofd de briljante Michael
bij te dragen aan hun academische
Faraday die de Royal Institution Christvorming, uiteraard met een complemenmas Lectures verzorgde onder het
taire mix van toponderwijs en topondermotto: “The lecturer should give the
zoek. Ik kan niet wachten op 2020!
audience full reason to believe that all
his powers have been exerted for their
Henk Swagten, hoogleraar Technische
pleasure and instruction.” We moeten
Natuurkunde en uitgeroepen tot beste
actief doorgaan met de didactische opleimasterdocent 2009
ding van wetenschappers. We zullen
open moeten staan voor de veranderenReageer op www.tue.nl/strategie2020.
de behoefte van studenten aan multi-

Zou er wel eens een proefschrift zijn ver schenen over seks in de Amerikaanse
(VS) literatuur? Misschien iets voor één
van de leden van het voormalig Talen centrum. Toch weer 80.000 euro. Ik geef
een voorzetje.
Onlangs heb ik, wachtend op een besteld
boek, Portnoy’s Complaint herlezen;
Philip Roth. Het is meeslepend geschre ven en gaat tot vervelens toe over seks;
eerst honderd pagina’s masturbatie,
daarna tweehonderd bladzijden strapat sen met allerhande vrouwen, maar geen
‘ware liefde’. Tussen alle seks door
klaagt hij -tegen zijn psychiater- over zijn
Joodse opvoeding; een overbezorgde
moeder en een chronisch geconstipeerde
vader: ‘I never move my bowels’. Portnoy
vindt zijn Waterloo in Tel Aviv: ‘I can’t get
a hard-on in this country’.
In mijn geheugen zitten allerlei fragmen ten die meer of minder braaf met seks te
maken hebben. Het braafste fragment is
uit een boek van de jaren veertig. De
jongens en meisjes uit een schoolklas
hebben seksuele voorlichting gehad en
zijn daarna gaan roeien - één kunne per
bootje. De jongens spatten met water en
de meisjes beklagen zich - maar een
jongen zegt: ‘We can’t help we have
functions’. De seksuele voorlichter heeft
verteld dat jongens ‘functions’ hebben;
het natspatten van meisjes is daar een
onderdeel van.
In een heel ander, tamelijk sociaal boek
staat een man voor zijn huis. Hij klaagt
over de condooms (van de jaren veertig! ):
‘taking so much of the feeling’. Als er een
aantrekkelijke vrouw langs paradeert,
mompelt hij: ‘She needs six inches of
something’. In hetzelfde boek, geloof ik,

ontkleedt een vrouw zich ombekommerd
in het zicht van haar echtgenoot. Die
zegt: ‘How do you expect to keep your
womanly secret, sticking your butt op at
me like that’. Womanly secret! Had je
toen.
In het minst brave fragment, uit Sexus
(Nexus of Plexus) beschrijft Henry Miller
(getrouwd geweest met Marilyn Monroe)
iemand die heel anders met zijn vrouw
omgaat. Hij komt thuis na een expliciet
beschreven seksorgie, maar heeft er nog
geen genoeg van. Hij kruipt bij zijn
slapende vrouw in bed en doet het met
d’r: ‘Fucking your own wife like a dead
horse. She likes it, the bitch’.
Dit komt uit mijn herinnering boven drijven. Niet mijn teksten! Het is al bijna
een proefschrift. Je kunt er vast wel pro fessor mee worden; Roth heeft immers
ook ‘The professor of Desire’ geschreven.
En: 80.000 euro!
Fred Steutel
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Drie ton gemeente
voor startersgebouw
De gemeente Eindhoven stelt
drie euroton beschikbaar voor
het startersgebouw Catalyst,
dat vanaf het tweede kwartaal
van 2010 moet verrijzen op het
TU/e-terrein. In het najaar van
2011 moet het complex opgeleverd zijn.
Ir. Wim Bens, directeur van het
TU/e Innovation Lab, is blij met
het commitment van de gemeente. “Hiermee is de financiering
helemaal rond. Het is vooral
prettig dat de gemeente gelooft in
dit project.” Het businessplan
ligt klaar en de bouwvergunning
en het bestemmingsplan voor
het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw zijn in de maak, zo laat
hij weten.
De beoogde locatie voor Catalyst,
dat zo’n vierduizend vierkante
meter groot moet worden, is het
braakliggende stuk grond tussen
het Multimediapaviljoen (MMP)
en het Twinning Center. De totale
investering bedraagt ongeveer
veertien miljoen euro. Dit bedrag
wordt door acht partijen opgebracht. Naast de gemeente zijn
dit onder meer het Samen-

werkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de provincie. Het
leeuwendeel van de gelden zijn
subsidies, de rest komt uit een
lening. De universiteit draagt
financieel een klein bedrag bij.
De TU/e stelt de grond en parkeerterreinen beschikbaar.
Catalyst moet plek bieden aan
circa veertig technostarters, uit
de hoek van Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde. Het
gebouw biedt daarvoor labs en
kantoren. Bens: “Dat is ook het
verschil met bestaande bedrijfsverzamelpanden als Connector,
het MMP en Twinning. Dit zijn
echte kantoorgebouwen.”
De Innovation Lab-directeur liet
eerder weten dat het potentiële
belang van technostarters groot
is. Zo zou twee procent van de
Nederlandse starters tot deze
categorie behoren, maar daarvan
slechts tien tot vijftien procent
doorgroeien. Het aandeel van
technostarters in de productiviteitsgroei van de vaderlandse
economie zou echter aanzienlijk
zijn, namelijk zo’n dertig
procent. (TA)/

.

TU/e-onderzoeker maakt
stolling glas helder
In vaktijdschrift Nature verschijnt vandaag, donderdag 5 november, een artikel van dr. Hans
Wyss en zijn collega’s over het
verband tussen het gedrag van
kleine zachte bolletjes in een
vloeistof en het stollen van glas;
een proces dat na eeuwen nog
altijd slecht wordt begrepen.
Wyss is sinds dit jaar werkzaam
aan de faculteit Werktuigbouwkunde en het Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen
(ICMS) van de TU/e. Hij voerde
het onderzoek uit toen hij nog
aan de Amerikaanse Harvarduniversiteit samenwerkte met
prof.dr. David Weitz, die onlangs
aan de TU/e een ‘Lezing aan de
Dommel’ gaf.
Glasblazers weten al eeuwen dat
verschillende soorten glas met

heel verschillende snelheden
stollen, maar wetenschappers
tasten nog altijd in het duister
over de oorzaak hiervan. Wyss
heeft nu aangetoond dat je het
stollingsproces van glas goed
kunt nabootsen met een vloeistof
met hierin opgelost kleine plastic
bolletjes (colloïden). Door de
hoeveelheid van de bolletjes in de
oplossing te veranderen en de
zachtheid van de bolletjes te
variëren, namen Wyss en collega’s dezelfde veranderingen in
stollingseigenschappen waar die
ook glasblazers zien bij verschillende soorten glas. De colloïden
zijn echter veel makkelijker te
bestuderen dan de glasmoleculen
en bieden volgens Wyss daardoor
veel inzicht in het stollen van
glasachtige materialen. (TJ)/

.

Oud-hoogleraar Doorman overleden
Oud-hoogleraar filosofie Joop
Doorman is maandag 2 november op tachtigjarige leeftijd overleden.
Doorman
studeerde
wiskunde en filosofie aan de
UvA. In 1960 verzorgde hij aan
de toenmalige THE zijn eerste
colleges bij de onderafdeling der
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Ook maakte hij
in die tijd naam als regisseur van
de studententoneelgroep Asjera.
In 1967 werd hij benoemd tot
lector Analytische filosofie aan
de THE. Doorman, zoon van de
legendarische schout bij nacht
Karel Doorman, maakte in 1972
de overstap naar de TH Delft,

Rechtgezet

waar hij benoemd werd tot hoogleraar Filosofie en aan de wieg
stond van de invoering van het
vak Ethiek. Bij zijn afscheid in
1994 was Ethiek een verplicht
vak voor masterstudenten.
In december 1997 keerde hij
terug naar de TU/e als voorzitter
van de bestuurscommissie Techniek en Ethiek. In Matrix, het
kwartaalblad van de TU/e, zei hij
drie jaar later dat het er vooral om
zou moeten gaan om studenten
zodanig op te leiden dat ze later
in hun beroepspraktijk leren om
ethische problemen te herkennen en er een oplossing voor te
formuleren. (HK)/

.

In Cursor 7 van 22 oktober stond in het artikel ‘Op pad voor Open
Access’ dat de TU/e jaarlijks zevenhonderdduizend euro kwijt is voor
het kunnen aanbieden van een breed scala aan wetenschappelijke tijdschriften. Dat is echter het bedrag dat aan Elsevier Reed wordt betaald.
In totaal spendeert de TU/e er jaarlijks twee miljoen euro aan.

Scholieren meten kosmische straling
Dertien vwo-scholieren van de Philips van Horne
Scholengemeenschap uit Weert bouwden deze week
bij de faculteit Electrical Engineering een deeltjes detector om kosmische straling met extreem hoge
energie te kunnen meten. Het bezoek maakt deel uit
van HiSPARC, een samenwerkingsproject van middel bare scholen en wetenschappelijke instellingen. Dit
‘High School Project on Astrophysics Research with
Cosmics’ heeft als doel scholieren te laten kennis maken met onderzoek. Voor de TU/e is het een
manier om de bezoekers warm te krijgen voor een
wetenschappelijke studie.
Volgens scholieren Daan Creemers en Paul Heuvel mans is dit wel iets anders dan dat ze gewend zijn op
de middelbare school. “We moeten veel zelf uitzoe ken; op school krijg je alles stap voor stap uitgelegd.

Het is juist wel leuk om naar oplossingen te moeten
zoeken.”
De zogeheten scintillator detectoren komen eind
deze week op de daken van de middelbare scholen te
staan. Onze aarde ondergaat voortdurend een
deeltjes-bombardement vanuit het heelal. Een fractie
hiervan bezit enorm veel energie. Er is nog maar
weinig bekend over de oorsprong van deze deeltjes.
Voor detectie hiervan moet je op een oppervlak van
honderd vierkante kilometer of meer de deeltjes dichtheid meten. De gemiddelde afstand tussen
middelbare scholen blijkt aardig overeen te komen
met de gewenste onderlinge afstand tussen de meet stations. (JvG)
Foto: Bram Saeys

Industrial Design gaat samenwerken
met Japanse topuniversiteit
De TU/e tekende maandag 26
oktober in Japan een samenwerkingsovereenkomst met de
gerenommeerde Keio University. De faculteit Industrial
Design (ID) wil kennis en
mensen gaan uitwisselen met
deze Japanse universiteit. De
ondertekening valt samen met
een bezoek van premier
Balkenende en onderwijsminister Plasterk aan Tokio.
De TU/e werd in Japan vertegenwoordigd door ID-hoogleraren
prof.dr.ir. Jeu Schouten (decaan)
en prof.dr. Matthias Rauterberg.
De faculteit ID gaat samen met

de Graduate School of Media
Design van Keio University
onderzoek doen op het gebied
van intelligente omgevingen en
gezondheidszorg.

Joint PhDs

De samenwerking, waarvoor
vorige week de eerste stap werd
gezet, moet vooral tot uitdrukking komen in de uitwisseling
van kennis en personen. Zo
kunnen docenten straks dubbelbenoemingen krijgen. Studenten en promovendi kunnen
kiezen voor joint PhDs en joint
masters, met een diploma van
zowel Keio als de TU/e.

De bekrachtiging van de nog
prille samenwerking vond plaats
tijdens een bezoek van premier
Balkenende en minister Plasterk
van OCW aan Japan in het kader
van vierhonderd jaar JapansNederlandse betrekkingen. Balkenende ontving tijdens dit
bezoek een eredoctoraat van Keio
University, de oudste hoger
onderwijsinstelling van Japan en
beschouwd als één van de meest
prestigieuze universiteiten van
het land. De oprichter van de
universiteit (1858) had al nauwe
banden met Nederland en was
zelfs de Nederlandse taal
machtig. (FvO)/

.

IL-directeur Bens topman bij Dinalog
Ir. Wim Bens, directeur van het
TU/e Innovation Lab, is
benoemd tot algemeen directeur van het Dutch Institute for
Advanced Logistics (Dinalog) in
Breda. Hij gaat in april aan de
slag bij het logistieke topinstituut. De nieuwe voorman werd
afgelopen dinsdag voorgesteld
aan de landelijke pers.
Bens is blij met zijn aankomende
functie. “Ik was toe aan een
nieuwe uitdaging. Het is een fantastische opdracht om dit instituut mee te helpen opbouwen.”
Dinalog, dat binnenkort wordt
geopend, gaat onder meer gere-

nommeerde opleidingen aanbieden en onderzoek doen naar
innovatieve logistieke concepten.
Ook kunnen onderwijspartners,
bedrijven, kennisinstellingen en
overheid er hun kennis delen en
hun krachten bundelen. Een
belangrijk onderdeel van het
instituut is de opzet van een
Supply Chain Campus langs de
A16 bij Breda. Dit moet een plek
worden waar afdelingen van
grote logistieke bedrijven straks
hun supply chains aansturen. In
totaal komt de komende vier jaar
voor Dinalog en de campus zestig
miljoen euro beschikbaar. Het
grootste gedeelte wordt opge-

bracht door het Rijk en decentrale overheden. Het topinstituut is verbonden aan het
Innovatieprogramma Logistiek
& Supply Chains. Dit project
moet ervoor zorgen dat Nederland in 2020 de Europese marktleider wordt voor de regie op
goederenstromen. Bens kijkt nu
al met veel genoegen terug op de
afgelopen zes jaar. “We zijn hier
in die periode echt pioniers
geweest door samen met overheid en bedrijfsleven actieve
kennisvalorisatie in de breedste
zin van het woord vorm te geven.”
Het is nog niet bekend wie Bens
gaat opvolgen. (TA)/

.
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Muziekclips maken vanuit je
Wie naar een concert gaat,
vindt vaak binnen de
kortste keren fragmenten
van het optreden terug op
YouTube. Bezoekers liggen
vanuit alle hoeken met
mobieltjes en camcorders
in de aanslag. De afzonderlijke filmpjes zijn doorgaans bedroevend:
beroerde kwaliteit en halve
opnames van een liedje
zorgen voor een hinderlijk
schouwspel. Prarthana
Shrestha ontwikkelde een
manier om het
versnipperde aanbod automatisch te compileren en
op te vijzelen tot een
samenhangende
registratie.
Foto: Dierk Hendriks

Met het aanbod van betaalbare, handzame en kwalitatief goede camcorders is
het aantal videoamateurs de laatste jaren
enorm gegroeid. Ook de komst van
mobieltjes en fototoestellen waarmee
gefilmd kan worden, heeft bijgedragen
aan een nieuwe cultus: video sharing. Dit
staaltje exhibitionisme komt vooral tot
uiting op websites als YouTube, dat sinds
2005 bestaat. Iedere scheet wordt tegenwoordig uitgelicht. Misschien authentiek
en leuk voor de liefhebber, maar zelden
interessant. Zeker voor een buitenstaander; die heeft meestal meer behoefte aan

een ‘verhaal’ dan een enkele losse flodder.
Een goed voorbeeld is de eindeloze rij
concertfilmpjes vanuit het publiek. Van
één song bestaan soms twaalf, dertien
verschillende versies, maar geen enkele
daarvan is afzonderlijk het bekijken
waard. Te statisch, niet compleet, slechte
kwaliteit en ga zo maar door. Maar bij
elkaar opgeteld bevatten de filmpjes
genoeg materiaal voor een aardig
overzicht. In haar proefschrift noemt
Prarthana Shrestha een mooi voorbeeld:
‘Nothing else matters London Metallica
2009’. Wie deze zoekwoorden op

YouTube invoert, krijgt achttien clips van
een halve minuut tot zelfs acht minuten
die op ongeveer hetzelfde moment zijn
gemaakt van metalband Metallica. Ze
allemaal afkijken, kost veel tijd en is een
saaie bedoening, want constant hetzelfde
camerastandpunt. Met populaire software
zoals Adobe Première, Ulead en iMovie
valt manueel wel wat te verbeteren. Maar
de gemiddelde videoliefhebber begint
daar nauwelijks aan. De genoemde programma’s zijn voor veel gebruikers
behalve gecompliceerd ook vrij tijdrovend.

Shrestha ontwikkelde tijdens haar vier
jaar durende PhD-onderzoek bij Philips
Research Eindhoven een systeem dat
automatisch opnames van meerdere
camera’s bundelt tot een vloeiende videostream, een zogeheten ’mashup’.
Shrestha: “De mashup is ook geschikt
voor bruiloften, sportwedstrijden of
andere evenementen waarbij meerdere
camera’s aanwezig zijn. Maar in mijn
vooronderzoek bleek echter dat concertgangers veruit de grootste groep vormen
die aan video sharing doet, dus heb ik me
daarop gericht.”

Magneetbolletjes voor in biosensoren
Minuscule magneetbolletjes kun je met
een elektromagneet je wil opleggen.
Heel handig en binnenkort wellicht te
vinden in biosensoren voor medische
diagnoses. Promovendus ir. Xander
Janssen van Technische Natuurkunde
liet de bolletjes naar zijn pijpen dansen.
De aanstaande promotie van Xander
Janssen (28) is niet alleen voor hem persoonlijk een heugelijke gebeurtenis: hij is
de eerste uit zijn vakgroep die zal promoveren. De onderzoeksgroep Molecular
Biosensors for Medical Diagnostics is
namelijk pas enkele jaren geleden opgericht door de faculteit Technische Natuurkunde, in nauwe samenwerking met
Philips Research
Eindhoven. Janssen:
“Daar waar Philips
meer productgericht
is, houden wij ons
bezig met de fundamentele kennis
achter de biosensoren, op het
niveau van de wisselwerking tussen
moleculen en cellen, en tussen moleculen onderling. En dat alles uiteraard
met een fysische insteek.”
Die fysische -natuurkundige- insteek is in
het onderzoek van Janssen eenvoudig te
vinden: hij maakt namelijk gebruik van
één van de fundamentele natuurkundige

krachten: magnetisme. Middels die
kracht verschaft hij zich toegang tot de
wereld van het -bijna- onzichtbare: de
moleculen die centraal staan in biosensoren, zoals glucosemeters voor
suikerpatiënten of zwangerschapstests
voor vermoedelijke aanstaande moeders.
“Ik heb gewerkt met zogeheten superparamagnetische bolletjes, kleine plastic
bolletjes met ijzeroxidedeeltjes erin. Die
bolletjes zijn niet van zichzelf magnetisch. Dat wil je ook niet, want dan
zouden ze gaan samenklonteren.” Pas als
je een magneetveld aanlegt, worden de
bolletjes magnetisch en kun je -door de
eigenschappen van het magneetveld zorgvuldig te kiezen- aan de bolletjes trekken,
of de ze om hun
as laten draaien.
Janssen gebruikte magneetbolletjes met een
doorsnede van
ongeveer een
micrometer, een
duizendste van
een millimeter niet zichtbaar
met het blote oog, maar nog net wel met
een gewone microscoop. En dat is essentieel, vertelt hij: “Omdat je de moleculen
die je wilt detecteren zelf niet kunt zien,
moet je in biosensoren altijd iets wat je
wél kunt zien aan de moleculen vastplakken: je moet ze labelen. In een zwan-

Met een magnetisch
pincet kun je aan
moleculen sjorren
en trekken

gerschapstest is dat de kleurstof die het
bekende streepje veroorzaakt, maar dat
label kan ook radioactief zijn, of een lichtgevend molecuul. In ons geval is dat dus
een magneetbolletje.”
Maar met een magnetisch label kun je
uiteraard meer dan alleen
maar de concentratie
bepalen van de stof
waarnaar je op zoek bent.
De magneetbolletjes
maken zogeheten functionele biosensoren mogelijk: door aan de magneetjes te trekken, trek je ook aan de
moleculen waaraan de bolletjes zijn vastgeplakt. Je hebt dan in feite een magnetisch pincet gecreëerd, waarmee je aan
moleculen kunt sjorren en trekken. Door
de beweging van de magneetbolletjes
zorgvuldig te bestuderen, kun je ook veel
te weten komen over de hieraan vastgeplakte moleculen: zijn ze makkelijk uit te
rekken, of ‘op te winden’ door ze om hun
as te draaien? En verandert dat als je aan
de oplossing -de experimenten spelen
zich af in een flinterdun laagje vloeistofandere stoffen toevoegt?
Janssen: “Een deel van de testen hebben
we gedaan met de speciale chips van
Philips Research, maar doordat deze
chips geïntegreerde sensoren hebben,
zijn ze relatief duur. Zeker omdat je ze
maar één keer kunt gebruiken. Voor de
ontwikkeling van nieuwe meetmethodes

zijn we daarom overgestapt naar glasplaatjes. Daarvan gaan er soms vele tientallen per dag doorheen. De glasplaatjes
hebben bovendien het voordeel dat ze een
veel groter oppervlak hebben, zodat we
vele honderden deeltjes tegelijk kunnen
bestuderen.”

Het is alsof je op
de tast de weg
moet vinden

De bewegingen
van de magneetdeeltjes worden
vastgelegd met
een hogesnelheidscamera, die
tussen de driehonderd en duizend
plaatjes per seconde schiet. Deze worden
in het geheugen van de camera vastgelegd en naderhand uitgelezen en
geanalyseerd met behulp van speciale
software, die ook de rotatie van de deeltjes
herkent. “Daarbij hadden we geluk dat
het oppervlak van de bolletjes relatief ruw
bleek te zijn. Bij perfect ronde en gladde
bolletjes is het onmogelijk om te zien of
ze draaien.” Dat bleek toen de fabrikant
bij een latere bestelling wél gladde bolletjes leverde. “Die hebben we toen zelf
maar ruwer gemaakt door ze te beplakken
met kleine niet-magnetische bolletjes”,
lacht Janssen.
Het is niet eenvoudig om conclusies te
trekken over moleculen die je slechts heel
indirect waarneemt; het is alsof je op de
tast een weg moet vinden in een onbekende omgeving. Soms blijkt uit
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luie stoel
De onderzoekster uit Nepal startte met de
netelige kwestie: wat bepaalt de kwaliteit
van een film? Een vraag waarop veelal een
subjectief antwoord volgt. Maar na vele
interviews onder zowel professionele
filmers als videoamateurs rolde er toch
een soort consensus uit die als leidraad
kon gelden voor haar systeem. Onder
meer beeld, variatie en synchronisatie
werden algemeen beschouwd als
bepalende elementen voor de kwaliteit. Aan de hand
hiervan zette
Shrestha een drietrapsmodel op:
pre-processing,
mashup-composition en postprocessing. In haar
onderzoek heeft ze zich gericht op de
eerste twee stappen van het model:
“Gezien de beperkte onderzoekstijd
waren die wetenschappelijk het meest
interessant,” verklaart ze.
Voor pre-processing ontwikkelde ze een
methode om meerdere films op één
tijdlijn te synchroniseren, om te voorkomen dat beeld en geluid uit de pas
lopen. Een verschijnsel dat al optreedt bij
een afwijking van 1/25ste seconde, uitgaande van een filmsnelheid van 25
beelden per seconde.
Ze bedacht drie oplossingen: één op basis
van beeldanalyse (lichtspots, flitslicht et
cetera) en twee met behulp van geluidsanalyse. Bij de eerste audiomethode
worden verschillende opnames vergeleken aan de hand van unieke ‘vingerafdrukken‘ die ieder geluidsfragment met
zich meedraagt. De tweede manier is
gebaseerd op de zogeheten ‘audio-onset‘
die pieken op de geluidslijn herkent,
veroorzaakt door bijvoorbeeld een
drumbeat of het begin van een song. De
drie synchronisatietechnieken zorgen
voor een volledige ‘dekking’ van een
concert. De audiotechnieken blijken het
meest geschikt voor het maken van een
automatische mashup.

Als alle opnames op één lijn staan, is de
volgende stap de compositie van de
mashup. Gebaseerd op de eerdere interviews formuleerde Shrestha een algoritme, first-fit, waardoor als vanzelf een
film ontstaat volgens de beperkingen,
regels en voorkeuren die professioneleen amateurfilmers vooraf hadden aangegeven. Als benchmark voor de automatische mashup paste ze nog twee andere
manieren van
monteren
toe. Als
eerste de
zogeheten
‘naïeve’
methode,
waarbij
opnames
lukraak
werden gemonteerd zonder te letten op
de kwaliteit van de beelden (schokkerig,
onderbelicht et cetera). In het tweede
geval ging het om een manual, een
mashup die door een professionele editor
werd samengesteld.
“Tijdens een objectieve evaluatie scoorde
first-fit hoger dan beide andere montages. Maar we wilden ook taxeren hoe onze
doelgroep, de videoamateurs, het systeem
zou waarderen.” Veertig proefpersonen
tussen twintig en dertig jaar beoordeelden de montages. Op alle fronten vonden
ze de naïeve methode het minst, terwijl
first-fit en manual ongeveer even hoog
scoorden. “Daar moet ik wel aan toevoegen dat de kwaliteit van een mashup
altijd erg afhankelijk is van de aangeboden filmpjes. Met stabiele opnames
vanuit verschillende hoeken, veraf, dichtbij, krijg je natuurlijk veel meer variatie
en daardoor een plezierige kijkervaring.
“Maar hoe goed of slecht een mashup ook is;
als iemand een artiest of lied waardeloos
vindt, wordt het filmpje ook niet gewaardeerd”, relativeert ze met een lach. (FvO)/

Buitenstaander heeft
meestal meer
behoefte aan een
‘verhaal’

.

Ir. Prarthana Shrestha verdedigt donderdag 19 november op de TU/e haar proefschrift ’ Automatic
mashup generation of multiple-camera videos’.

Hoe sneller de transistoren in een chip
kunnen schakelen, des te efficiënter wordt
onze computer of mobiele telefoon. Het
materiaal waarvan de transistor is gemaakt,
vormt een belangrijke sleutel tot de verbe tering van de prestaties. Augusta Goedhart,
studente Technische Natuurkunde, bestu deert het transport van elektrische ladingen
door verschillende organische transistor materialen.
Een transistor is te vergelijken met een licht knopje waarmee je een lamp aan en uit kunt
zetten. Het bevat een materiaal waarop een
elektrische spanning wordt gezet.
Afhankelijk van de spanningswaarde laat het
materiaal wel of geen stroom door. Zo func tioneert de transistor als een schakelaar.
“De transistor is één van de belangrijkste
uitvindingen van de twintigste eeuw”, zegt
Augusta Goedhart. “Een chip bevat vaak dui zenden tot soms wel miljarden transistoren.
Meestal zijn die gemaakt van anorganische
halfgeleiders. Organische transistoren zijn
echter makkelijker en goedkoper te produ ceren.”
Hoe het ladingstransport in organische mate rialen precies plaatsvindt, is niet helemaal
duidelijk. Om meer inzicht te krijgen in dit
proces, bestudeert Goedhart twee materia len: zinkoxide en thiophene. De experiment en met het thiophene moeten nog beginnen.
Zinkoxide is een halfgeleidend materiaal dat
in laagjes van 8 tot 25 nanometer dik kan
worden aangebracht op een siliciumplaatje.
In een zo dun mogelijk laagje zit weinig

vervuiling door andere moleculen, zodat de
experimenten uitsluitend iets vertellen over
de eigenschappen van zinkoxide.
Op de transistor in het experiment zijn twee
contacten aangesloten, waartussen een
stroom kan lopen. Tussen die contacten ligt
een laagje zinkoxide. Op het zinkoxide wordt
een bepaalde spanning gezet door een derde
contact, onder het materiaal. Goedhart meet
de spanning aan het oppervlakte van het
materiaal met behulp van atoomkrachtmicro scopie (atomic force microscopy, AFM),
waarbij een soort naald het atoomoppervlak
verkent.
“Die spanning aan de oppervlakte zegt iets
over wat er in het materiaal gebeurt”, legt de
studente uit. “De contacten waar de stroom
in- en uitgaat, vormen bijvoorbeeld een soort
bottlenecks, weerstanden. Door over het
gehele oppervlak te meten en de spanning te
variëren, bekijk ik welk deel van de weer stand veroorzaakt wordt door het materiaal,
en welk deel door de contacten.”
Het doen van dergelijk fundamenteel onder zoek bevalt Goedhart prima. “Ik vind het fijn
te weten dat mijn onderzoek iets toevoegt”,
zegt Goedhart. “Kennis over ladingstrans port is bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor
het verbeteren van zonnecellen. De resul taten hebben dus op meerdere gebieden
relevantie.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Lettergrepen lezen beter
Lezen leer je het snelst in talen waarvan het schrift op lettergrepen is gebaseerd. Dat heeft
de Tilburgse promovendus Yonas Mesfun Asfaha ontdekt door onderzoek te doen naar
leren lezen en schrijven in Eritrea, een land in Oost-Afrika met negen verschillende talen en
drie verschillende schriften. Het syllabische schrift van de taal Tigrinya, bestaande uit 245
symbolen die elk een lettergreep representeren, bleek makkelijker te leren dan het
Kunama, dat wordt geschreven met slechts 25 Latijnse letters, die elk een bepaalde klank
weergeven. Blijkbaar is de lettergreep een natuurlijkere eenheid van taal dan losse klanken
en is het daarom eenvoudiger om in syllabisch schrift te leren lezen. (TJ)
Foto: Bart van Overbeeke

experimenten dat je een heel verkeerd
beeld hebt van wat er gebeurt, geeft
Janssen toe. “Maar dat houdt je scherp. Je
moet veel controle-experimenten doen,
waarin je als het ware probeert je eigen
ongelijk te bewijzen.”
Het magnetische pincet wordt al in vele
laboratoria toegepast om de mechanische
eigenschappen van DNA te onderzoeken.
In het type biosensoren dat Janssen voor
ogen heeft, draait het echter om het herkennen en analyseren van veel kleinere
moleculen, zoals eiwitten of antigenen
(indicatoren voor de aanwezigheid van

een virus of bacterie). Hij was in staat om
de torsiemodulus -ofwel de ‘draaistijfheid’- van een complex van eiwitmoleculen te bepalen door deze aan het ene
uiteinde vast te zetten en het andere
uiteinde aan een magneetbolletje te
plakken en deze te laten roteren. “Naar
ons weten is het voor het eerst dat de
torsiemodulus van zo’n klein moleculair
complex is bepaald. Dit soort metingen is
al wel aan DNA gedaan, maar die moleculen zijn al snel honderd keer zo lang.
Het is best opzienbarend dat we dit
hebben kunnen meten.” (TJ)/

.

Onbewust gemotiveerd
Door mensen onbewust een hoge beloning te laten waarnemen, kun je ze aanzetten tot een
grotere inspanning. Dat concluderen psychologen van de Universiteit van Utrecht die
onderzoek hebben gedaan naar een omstreden fenomeen: subliminale boodschappen.
De voormalige Amerikaanse president George W. Bush is beschuldigd van het gebruik van
subliminale boodschappen in zijn verkiezingscampagne tegen Al Gore: in spotjes gericht
tegen de democraten kwam het woord ‘bureaucrats’ groot in beeld, met hier tussendoor
het woord ‘rats’ - te kort om bewust te worden opgemerkt. Hoewel potentieel een belangrijk
wapen om de massa te beïnvloeden, was er nog weinig bewijs dat subliminale bood schappen ook echt werken.
De Utrechtse onderzoekers plaatsten proefpersonen nu voor een monitor waarop de ene
keer een waarneembaar plaatje van een muntstuk verscheen en de andere keer hetzelfde
plaatje zo kort getoond werd dat de deelnemers het niet bewust konden waarnemen. In
beide gevallen bleek het tonen van vijftig eurocent de proefpersonen tot grotere inspan ning aan te sporen bij een daaropvolgende taak dan plaatjes van slechts een eurocent. (TJ)
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De donderdagmidda
Intermate: het moet niet te druk worden

n mei verhuisde met de subfaculteit
Technische Innovatiewetenschappen, en
daarmee ook studievereniging Inter mate, van het Paviljoen naar het IPO-gebouw. De borrelplek is een
gezellige ruimte met een bar, een zithoek, een tafelvoetbalspel en
een apart kantoortje voor het bestuur. Jassen en tassen mogen niet
mee naar binnen, want ook hier wordt het brandweervoorschrift
netjes nageleefd. Het is vol binnen, maar het is nog prima te doen. Er
is geen tap, maar wel een bar met zo’n vijfendertig soorten speciaal
bier; het derde grootste assortiment na Van der Waals en Japie. Een
aantrekkelijke plek dus voor ongenode gasten met een voorkeur
voor bijzondere bieren.
Willem Giesbers, voorzitter van de borrelcommissie, is borrel kaarten aan het uitprinten. Wat vindt hij ervan dat mensen
overwegen om hierheen te komen als ze niet meer bij Japie
binnen mogen? “Als het er een paar zijn, heb ik daar geen problemen
mee - zolang het maar niet uit de hand loopt. Het moet natuurlijk niet
te druk worden hier, want dan is het voor onze eigen leden niet meer
leuk. We hebben tot nu toe nog nooit meegemaakt dat het te vol
werd.”
Volgens Giesbers was de vorige borrelruimte van de vereniging een
stuk kleiner: “Toen kwam het nog wel eens voor dat mensen op de
gang stonden. Maar hier past het prima. Over het algemeen komen
hier tot nu toe alleen mensen van onze eigen faculteit, die nemen wel
regelmatig vrienden mee. Dat mag, zolang men niet een hele

I

Borrels/Rac
Foto’s/Bart va
De donderdagmiddagborrel: n
medewerkers van de eigen facu
biertje. Heel gezellig. Bij sommig
beetje té gezellig. Groepen m
Campus en studenten van Fonty
de weg naar een aantal borrels o
lieten zich er graag -voor bijna
speciale biersoorten. Het gevolg
en een overv
Op het moment dat eigen leden
Begin oktober voerde studieveren
Natuurkunde) een pasjessystee
ook niet meer mogelijk voor b
vereniging Japie (Scheikundige
Cursor nam op de valreep nog e
biertje

Veilig b
Aan welke veiligheidseisen moeten borrelruimtes eigenlijk voldoen en hoe is
het gesteld met de veiligheid van de verschillende borrelruimtes aan de TU/e?
middelbareschoolklas mee naar binnen
neemt. Een controlesysteem hebben we niet,
in principe kan iedereen hier gewoon in- en uitlopen. Als het aan ons
ligt, blijft dat zo, maar we zullen het wel zien.”
Later die avond komt een groep van een man of veertig van buitenaf
naar de borrelruimte van Intermate. Zij mogen niet binnen aangezien
ze met teveel zijn en de brandveiligheid van de kleine ruimte zo niet
gewaarborgd kan worden.

Commandant van de TU/e-brandweer
Mario de Roij van Zuijdewijn: “Alle
ruimtes vallen onder de gemeentelijke
gebruiksvergunning voor het gebouw
waarin ze gevestigd zijn. Ze hebben
allemaal een horecavergunning, met alle
eisen en voorwaarden van dien. Net als in
een kroeg op het Stratumseind dus. Niet
roken dus, geen tassen op de grond, een
goede vluchtweg, dat soort dingen. Het
maximum aantal bezoekers hangt af van
de grootte van de ruimte. Natuurlijk
bezoeken wij, de beheerders en huis-

Van der Waals: weer zo gezellig als voorheen
oor de ingang van de borrelruimte van Van der Waals
staat een rij stoelen met daarop een aantal bestuurs leden van de natuurkundige studievereniging. Aan de
muur hangt in dr ie talen de waar sc huwing dat alleen mensen
met een geldige ledenpas de ruimte binnen mogen: een plastic
pasje met foto, dat spec iaal wer d gemaakt v oor studenten en
medewerkers van de faculteit Technische Natuurkunde.
Gijs ten Haaf, voorzitter van de studievereniging: “De portier
checkt of de foto klopt bij de persoon die naar binnen wil.
Sindsdien komen er alleen nog leden binnen en introducés na tuur lijk. Het wer d gewoon v eel te dr uk hier met mensen v an
buitenaf. Een paar is niet zo erg, maar het waren er op een
gegeven moment zoveel, dat onze eigen leden wegbleven.
Sommigen veroorzaakten behoorlijk wat problemen. Ze
werden heel erg dronken en wilden niet weg als de borrel was

V

afgelopen. Omdat onze ingang midden in het gebouw is,
gingen mensen dus ladderzat door het gebouw dwalen, dat
was vervelend. Mensen van onze faculteit weten
dat ze moeten gaan als de borrel
stopt, dat hoef je
niet te vragen.
Nu we met pasjes
werken, is het
leuker geworden
hier. Mensen zijn
gelukkig terug gekomen.”
Binnen wordt druk
gepraat, gezongen
en tafelvoetbal

gespeeld. Het zit behoorlijk vol, maar er is nog ruimte om je voort te bewegen. Een groepje
jongens en meisjes, met Belgische bieren in de hand, is blij met het nieuwe deurbeleid. “Eerst
was het zo druk, dat we degenen met wie we hadden afgesproken, meestal niet eens konden
vinden. Die mensen van buitenaf kwamen in grote groepen hierheen en namen het vervolgens
helemaal over. Ze kwamen alleen maar om goedkoop dronken te worden, niet eens om een
praatje te maken met mensen van hier. Ik heb in ieder geval nog nooit een woord met ze
gewisseld. Wij zijn zelfs een tijdje weggebleven, maar gelukkig is het nu weer net zo leuk als
voorheen.”

Cursor 5 november 2009
Achtergrond /9

agborrel: té gezellig?
chèl Sloven
an Overbeeke
apraten met studiegenoten en
ulteit, onder het genot van een
ge faculteiten werd het alleen een
edewerkers van de High Tech
ys Hogescholen wisten en masse
op het TU/e-terrein te vinden en
a niks- vollopen met het liefst
g: lange wachttijden voor de bar
volle ruimte.
n wegbleven, werd ingegrepen.
niging Van der Waals (Technische
m in en sinds vorige week is het
uitenstaanders om bij studiee Technologie) te gaan borrelen.
even poolshoogte en dronk een
e mee.

Japie: eerst attenderen, dan weren
et is donderdag 22 oktober, rond half vijf. Voor de bar en rond
de tafels staan mensen, maar verder is er nog ruimte genoeg
om rond te kijken en te lopen in de FORT. “Nog wel; straks
staat er hier een lange rij voor de deur. Dan kun je binnen je kont
niet keren”, aldus Denise Slenter, voorzitter van de borrelcommis sie. Slenter zit aan een tafel naast de ingang van de borrelruimte en
vergelijkt de namen van de gasten die binnenkomen, met die op een
computerscherm. “Ik turf nu alleen nog of mensen medewerkers,
studenten of buitenstaanders zijn. Vandaag weren we nog niemand,
we attenderen mensen er alleen op dat ze vanaf volgende week
alleen nog binnen mogen op vertoon van een Japie-pasje. Ook
studenten en medewerkers van de faculteit mogen binnen en
introducés, mits het geen heel grote groepen zijn.”
Slenter vervolgt: “Sinds ze bij Van der Waals zijn begonnen met
het pasjessysteem, komen al die mensen van buitenaf hierheen.
Van de zomer stonden we vaak buiten, toen was het best gezellig
dat er zo nu en dan wat anderen aanschoven. Ruimte zat. Maar
nu het binnen te doen is, staat niet alleen iedereen als haringen
in een ton tegen elkaar aan geplakt, het is nog gevaarlijk ook. Als er
iets gebeurt, kan niemand een kant op.”

H

Maar is het niet een compliment dat de
borrel in de FORT zo gezellig is, dat er
massaal mensen van buitenaf op afkomen?
Slenter: “Nou, ik denk dat ze vooral komen
voor de zestig soorten speciaal bier die we
verkopen. Het zijn vooral mensen van de
High Tech Campus die hier goedkoop
komen drinken.”
Buiten staan drie Spaanse jongens. Twee
van hen zijn uitwisselingsstudenten van
de faculteit Scheikundige Technologie,
de derde werkt op de High Tech Campus.
Hij weet dat het voor hem de laatste keer
is dat hij hier naar binnen mag. “Ik weet
niet waar we volgende week naartoe
gaan. Intermate in het IPO-gebouw
heeft een nieuwe borrelruimte, mis schien dat we daar gaan kijken. Zijn
vrienden knikken: “Als hij weg moet,
gaan wij mee.”

borrelen
meesters regelmatig de verschillende
locaties, maar ik moet zeggen dat de regels
over het algemeen netjes worden nageleefd. De verenigingen hebben elk hun
eigen verantwoordelijkheid en weten zelf
heel goed wanneer het te druk wordt of
niet. Het initiatief om over te gaan op een
pasjessysteem komt dan ook van hen en
niet van ons. Er is sprake van samenwerking. We krijgen namelijk steeds vaker
lijsten van faculteiten doorgemaild, met
daarop de geplande activiteiten: feestjes,
speciale borrels, enzovoort. Mocht het
drukker worden dan normaal, dan kunnen
we daar rekening mee houden. Niet dat we
dan met het hele corps buiten gaan staan,
want die aanwezigheid kan onrust uitlokken.”

Protagoras: goed verstopt
n In Vivo, de borrelruimte van studievereniging
Protagoras in de kelder van W-hoog is het gezellig,
maar niet echt druk te noemen. Volgens Mathieu
van Kelle, derdejaars student Biomedische
Technologie en voorzitter van de studievereniging,
komt dat door de collegevrije week, maar is het
sowieso nooit té druk. “Misschien omdat we afgelegen
in een kelder zitten, of omdat we geen groot assor timent aan bieren hebben. Het is hier meestal gewoon
gezellig druk. Meestal zo’n zeventig mensen, denk ik,
maar er is wel nog altijd genoeg ruimte om je te
bewegen. De problemen die Scheikundige Technologie
en Technische Natuurkunde hebben met ongenode
gasten die zich voor weinig geld komen bedrinken, daar
hebben wij geen last van. Het komt wel eens voor dat er
introducés meekomen
en zo af en toe lopen er
studenten van andere
faculteiten binnen,
maar dat we massaal
mensen binnenkregen
die niets met Prota goras te maken, is nog
niet voorgekomen.”

I

Protagoras checkt
volgens Van Kelle niet
bij de deur of mensen
bij de faculteit horen
of niet. “Iedereen kan
hier gewoon in- en
uitlopen en zolang wij
geen problemen
hebben met massale
toestromen van
buitenaf, blijft dat ook
zo. We hebben er al
wel over gesproken

met het bestuur, dus mocht straks iedereen die niet
meer naar Japie mag, plotseling naar de kelder komen,
dan gaan onze eigen leden uiteraard voor. Tot die tijd
mogen buitenstaanders die gezellig zijn en geen
problemen veroorzaken, gewoon bij ons een biertje
komen drinken. Maar waarschijnlijk is ons bier niet
bijzonder genoeg, ook al kost het maar tachtig cent. Het
is gewoon Brabants bier. Maar we hebben wel regel matig bijzondere avonden. Er zit een trappistenborrel
aan te komen en we hadden laatst een cocktailavond.
Onze buren van studievereniging Simon Stevin hebben
vandaag een westernthema. Iedereen van de vereniging
is verkleed als cowboy. Zoals je ziet, staan daar ook
geen rijen voor de deur. We zitten waarschijnlijk te goed
verstopt.”
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Algemeen
Verkiezingen TU/e 2009
Kandidaatstelling

In 2009 worden voor de geleding studenten verkiezingen gehouden voor de
universiteitsraad en de faculteitsraden.
Voor de geleding personeel vinden verkiezingen plaats voor de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad.
Van maandag 9 t/m woensdag 11 november kunnen kandidaatstellingsformulieren ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03, geopend van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
17.00 uur. Voor alle formulieren, het
tijdschema en overige informatie zie
www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2009-10-13
Nomination

In 2009 elections will be held for the
student sections of the University
Council and the Department Councils.
For the section of the staff members,
elections will be held for the University
Council, the Department Councils and
the Services Council. These elections will
take place by means of electronic voting.
The period of nomination has been set
for Monday 9 thru Wednesday 11
November. For further information and
forms: www.tue.nl/verkiezingen.

Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden
Auditorium week 46

Maandag:
Vegetarische aardappelstoofschotel
Gepaneerde visfilet, Remouladesaus,
aardappelpuree, broccoli
Kipfilet ‘Genève’, Pommes Dauphine,
gegrilde groenten mediterraan
Dinsdag:
Kipdrumsticks, Jambalaya rijst
Hachee, gekookte aardappelen, rode kool
Kalfstartaar met roomsaus, halve kriel in
de schil, bloemkool in Hollandaise saus
Woensdag:
Zuid-Duitse pasta met kaas en uien
Kalkoenschnitzel, aardappelkroketten,
gemengde groenten
Bonte baars in citroenbotersaus, gevulde
aardappelrolletjes, koolrabi-wortelenmix
Donderdag:
Chili con carne
Stamppot boerenkool, jus, braadworst
Varkenshaas met Stroganoffsaus, steakhouse frites, courgette-tomatenmix
Vrijdag:
Geen Avondopenstelling

Kantine tijdens tentamenperiode
Openingstijden kantine tijdens de tentamenperiode tot 7 november.
Alle kantines zijn beperkt open tot 14.00
uur, met uitzondering van de kantine in
het Auditorium; deze is tijdens de tentamenperiode geopend van 9.30 tot 14.00
uur en van 16.00 tot 19.30 uur.
De Coffee & More in het Auditorium is
open van 8.30 tot 16.00 uur, café De
Zwarte Doos is geopend van 8.30 tot
22.30 uur, de University Club is geopend
van 9.00 tot 21.00 uur.

TU/e-brede cursussen
ict en statistiek
In november en december is er voor
studenten en medewerkers van de TU/e
de mogelijkheid de volgende cursussen
te volgen: Ict-cursussen: JavaScript,
Access 2007, JAVA, Object oriented
Programming with MySQL, JAVA
Advanced, C++ Advanced, XML, PHP
and MySQL en PowerPoint.
Statistiekcursussen: ANOVA and
Regression met SPSS, Categorical data
analysis met SPSS.
Voor nadere informatie en inschrijving
zie www.ictcursussen.tue.nl.

Onderwijs en Studenten
Service Centrum

Studie/stage in het buitenland
Heb je interesse om gedurende je studie
tijdelijk naar het buitenland te gaan om
te studeren of om stage te lopen? Kom
dan op donderdag 12 november van
12.45 tot 13.30 uur naar collegezaal 1 van
het Auditorium. STU/International
Relations Office houdt dan in samenwerking met de NUFFIC een lezing over
studie en stage in het buitenland in het
kader van de Nationale WilWegCampagne 2009. Zie io@tue.nl.

Mensen
Promoties
D.S.F. Chong MSc verdedigt op woensdag 11 november 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 ‘Investigating the
effects of time pressure on new product
development teams’. Chong promoveert
aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences.
J.V. Khan PDEng verdedigt op woensdag
11 november 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 ‘Mediated awareness for intra-family Communication’.
Khan promoveert aan de faculteit
Industrial Design.
Ir. R.M.C. Mestrom verdedigt op donderdag 12 november 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 ‘Multiphysics
modelling and experimental validation of
microelectromechanical resonator dynamics’. Mestrom promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde.
Drs. F.A. Smit verdedigt op donderdag
12 november 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 ‘A Programmable
Display-Layer Architecture for VirtualReality Applications’. Smit promoveert
aan de faculteit Wiskunde & Informatica.

Intreerede
Prof.dr. H. Grüll (Biomedische Technologie) houdt vrijdag 13 november zijn
intreerede. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
De titel van de rede luidt ‘Insights from
inside’.

Studentenleven
Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven
Gehonoreerde aanvragen

De Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven heeft onlangs aanvragen gehonoreerd van: ESK-IMPACT
voor de organisatie van Nederlandse
Studentenkampioenschappen Kickboxen
met een gift van 400 euro; het Eindhovens Studenten Corps met een gift van
1000 euro als bijdrage aan de organisatie
van Sun & the City; Compositum met
een gift van 1500 euro voor de organisatie van het Introforum 2009;
Toneelvereniging Doppio, die een jubileumvoorstelling gaat opvoeren en een
garantstelling krijgt van maximaal 2700
euro; de Eindhovense Studenten Radio
Amateur Club met een gift van 223 euro
voor het aanmaken van nieuwe QSLkaarten; ESR Thêta, die een Herfstregatta organiseert met een gift van 500
euro.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om

financiële steun of info: Elly van den
Broek-Dingen, tel. (247 41 82), e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl.

4U2

Social evening
4U2 would like to invite you and your
friends for the next social evening which
will take place on Friday November 6th
from 19.00 hours. All of us have been
confronted with some conflict situations
in our lives. But how do we deal with
them if they occur? That’s what we
would like to talk about during our next
social evening. We will end the evening
with a look at a story from the Bible connected with this theme to see whether it
still holds a message for us today.
Location: Studentencentrum De Bunker
(John F. Kennedylaan 3). For more
information email or call Froukje
(froukje@ifes.nl, 06-15840628).

Diversen
Education & Training Unit
Workshops ‘Assessments’

On December 3rd and 10th the Education & Training Unit will carry out two
workshops on assessments. Target
audience: TU/e staff with teaching tasks.
‘Other types of assessments’,
December 3rd, from 9 am-12.30 pm
- the systematic way of designing an
assessment plan
- the selection of the appropriate
assessment instrument
- the design of criteria & indicators
‘Assessment with exams’,
December 10th, from 9 am-12.30 pm
- formulating various types of test
questions in one’s own professional field
- developing an appropriate test
- apply concepts such as: selectivity, reliability, level of difficulty, advised score,
etc.
More information can be obtained from
Sonia Gomez Puente (phone 5292). You
can enrol for the workshop(s) by telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) or by internet
(www.tue.nl/educational_training).

Workshop ‘Voice training’
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presentation? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that case
you might want to participate in the
workshop ‘Voice training’. The workshop
aims at improving the use of your voice
in lectures, presentations and instructions, and at the prevention of a strained
voice. The workshop consists of two
sessions that will take place on Monday
November 9th from 13.30-16.00 hours
and on Monday November 30th from
13.30-16.30 hours.
Further information can be obtained
from Willem van Hoorn (extension
5292). You can register by internet
(www.tue.nl/educational_training), by
telephone (2520) or by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl).

Course ‘Supervising master
students’ for B, IE&IS and ID
The course ‘Supervising master students’
for teachers and PhD students (experienced and inexperienced supervisors) for
departments B, IE&IS and ID, will be
offered on 23 en 26 November from
13.30-17.00 hours. The course is aimed
to improve and systemize the way in
which supervisors guide their students
during their graduation projects.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. Further information can be obtained from Janneke van
der Loo (phone 5292). You can register
for the course by internet (www.tue.nl/
educational_training), by telephone
(2520) or by e-mail (cursus.dpo@tue.nl).

Cursus ‘Opzetten en
verzorgen van hoorcolleges’
Wie het middel hoorcolleges beter wil
leren bedienen, kan terecht bij de cursus
‘Opzetten en verzorgen van hoorcolleges’
op 18 en 25 november van 9.00 tot 17.00
uur. De cursus richt zich op ervaren
docenten die colleges verzorgen. In de
tweedaagse cursus komen vragen aan de
orde als: hoe bouw ik een goed verhaal
op, hoe maak ik mijn presentatie afwisselend en aantrekkelijker, hoe bevorder
ik dat studenten thuis de stof bijhouden
en wat als mijn colleges worden opgenomen voor internet?
Nadere informatie: Janneke van der Loo
(telefoon 5292). Aanmelden kan via
internet (www.tue.nl/didactische_
scholing), per telefoon (telefoon 2520) of
per e-mail (cursus.dpo@tue.nl).

Embedded Systems, department of
Mathematics and Computer science (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
PhD Student ‘ViCoMo’ project (V32.050),
Systems Architecture and Networking
(SAN) group, department of Mathematics and Computer science (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
Postdoc ‘ViCoMo’ project (V32.051),
Systems Architecture and Networking
(SAN) group, department of Mathematics and Computer science (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2861 t/m 3755 euro).

World Usability Day 2009
De drie technische universiteiten
(Eindhoven, Delft en Twente) hebben
hun krachten gebundeld voor de World
Usability Day van 2009 op 12 november.
Ze hebben een vier dagen durend evenement georganiseerd dat van 12 t/m 15
november plaatsvindt in Delft. Het
programma bestaat uit:
- symposium ‘Design for Usability’ met
lezingen door onder meer Chi NL, Frog
Design en Océ en workshops over
Design en Usability (12 november)
- jaarlijkse ‘Design United’ tentoonstelling met gebruiksvriendelijke producten
en diensten (12 t/m 14 november)
- Nationaal Ontwerp Weekend waarin
bachelorstudenten werken aan bedrijfscases met een focus op usability (13 t/m
15 november)
- uitreiking van de Chi Nederland ‘Gerrit
van der Veer Award’ (12 november)
Voor meer informatie en inschrijven zie
www.designforusability.org.

T!NT

PostDoctoral Position on Technology
Supported Rehabilitation for Stroke
Patients (V51.076), User Centered
Engineering group, department of
Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (2379 t/m 3755 euro).
PhD position in Biosensors Research
(V34.0008), group Molecular Biosensors
for Medical Diagnostics, department of
Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD position in Fluid Mechanics for
Biosensor Applications (V34.0009),
group Turbulence and Vortex Dynamics,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).

Workshop timemanagement
Er zijn zoveel leuke dingen te doen,
maar er is zo weinig tijd om ze te doen.
We komen tijd tekort en vinden het
moeilijk om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. In twee avonden wordt
er volgens de methode van Stephen
Covey en zijn kwadrant geleerd wat timemanagement inhoudt. Bovendien krijg je
handige tips om je tijd beter in te delen.
Op woensdag 11 en 18 november vanaf
20.00 uur in Café T!NT. Deelname kost
tien euro, opgeven kan via tint@tue.nl.

Mindfulness avond in T!NT
Op verzoek, naar aanleiding van de eerdere avond over ‘The foundation of
Global Ethic’, nu een avond over ‘Het 8voudig pad’: acht eenvoudige dagelijkse
handelingen die de sleutel zijn tot een
gezond leven en een gezonde samenleving. We kijken naar een lezing van
Thich Nhat Hanh, Zenmeester en boeddhistische monnik. De video begint
donderdag 5 november om 20.00 uur in
Café T!NT, de toegang is gratis. Bij voldoende aanmelding eventueel ook eten
vooraf vanaf 18.30 uur (kosten 3,50
euro). Aanmelden kan bij Hans d’Achard
(hans@achard.nl).

T!NT zoekt secretaresse
T!INT zoekt een secretaresse voor twaalf
uur in de week, vanaf 1 december 2009.
Ben je eigentijds en heb je affiniteit met
thema’s als persoonlijke ontwikkeling en
zingeving, beroep en ethiek, maatschappelijk engagement en dialoog met
andersdenkenden? Ben je handig met je
pc en beschik je over heldere communicatie en goede taalvaardigheid?
Wil je meer weten over T!NT, kijk op
www.tue.nl/tint. Voor meer informatie:
Paul Mulder (mulder.smit@zonnet.nl,
06-12123571).

Vacatures
Programmer (V32.049), Security of

PhD position in Advanced joining and
disassembly (V34.0010), department of
Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Postdoctoral position on Aeroacoustics of
Corrugated Pipes (V34.1007), Mesoscopic Transport Phenomena group of
the department of Applied Physics (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
Experienced Researcher Par4CR
Research project (V36.379), Mixed Signal Microelectronics, department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (2379 t/m 3755 euro).
2 Secretaresses (V37.680), Macromoleculaire en Organische Chemie,
faculteit Scheikundige Technologie (2,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1986 t/m 2682 euro).
PhD Student Chemical Reactor
Engineering (V37.682), Chemical
Reactor Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).
PhD position in Design Research on
physical and social play (V51.077), UserCentred Engineering 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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Meeting room for
international students
The Education and Student
Service Center (STU) together
with the Personnel and Organization Department (DPO) and
the Accommodation Department will be setting up a
meeting room, intended for
international students as well
as employees. According to
STU this initiative is entirely
unconnected with the recent
developments round the drinks
of student associations Van
der Waals and Japie, which
have decided to keep out
people from outside their
Departments.
Inge Adriaans, Internationalization policy official with STU,
emphasizes that the need for a
meeting room for international
students and employees has been
known to STU for some time
now. “That is why we are consulting with DPO and the Accommodation Department to create
such a meeting place on campus.
We expect a decision about this to
be made even this calendar year.”
At present it is impossible for
Adriaans to say anything about
the location and the decoration of
the room. “The room will have a
multifunctional nature, but the
final furnishing of the room will
be explored in consultation with
its users. The idea is for international and Dutch students and
employees to meet there; hence
the room will have to be suited for
organizing cultural events, for
example.”
In the past few months there was
a real run on the drinks at Japie
en Van der Waals, the student associations of Chemical Engineering and Chemistry and Applied

When taken? Last Sunday I took
this photo, when I was going to
walk around. It was a nice sunny
day after several cloudy days.
The nice weather made it difficult to stay at home and then I
changed my plan in order to go
out to just walk and enjoy the
weather. This picture has been
taken with my cell-phone.

Physics respectively. The rooms
where the drinks took place were
so full of people from outside the
Departments that many of their
‘own’ students stayed away.
Jesper van Berkel, chairman of
the Eindhoven Federation of
Student Associations (FSE),
informs us that the crowdedness
at the drinks is caused largely by
groups of international students:
“Apparently international students, especially when they are
few, don’t always feel at home at
their own Departments. Then
they decide to go to one drink all
together.”
His reaction to the plan developed by STU is understandably
positive: “It is a good solution.
We do hope that the international
students will continue to be
involved in the student associations of their own Departments,
for that is going fine now with
CHEOPS and GEWIS (student
associations of respectively
Architecture, Building and
Planning and Mathematics &
Computer Science, ed.). It is
good, though, that they should
have the occasion apart from that
to meet with other foreign
students. “

Bond

STU official Adriaans does not
think, for that matter, that international students do not feel at
home with their Departments.
“Apart from contacts at their own
Departments they also see each
other frequently on occasions
across the different Departments. They feel they have a bond
because of their native countries
or their cultural backgrounds.”
(SK,TJ)/

.

What do we see?
In this picture, I tried to find the
best shot for conveying the
feeling of autumn and the
relaxed atmosphere over there.
So, it is supposed to explain
autumnal nature along with its
wonderful colors.
Why this picture? In my
opinion, autumn is one of the
most beautiful things in the
Netherlands. Yellow and red
leaves and orange scenery
brings you somewhere in a
dream. It is true to say a
lovely season, then I
decided to share this
great feeling with
others.
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It started with a game of football – that set the ball rolling. Meanwhile the Dutchman Raymond Starke
(30, communication official Student Sports Center) and the Italian Daniel Trivellato (26, a PhD
candidate of Computer Science) are best mates. So much so that they also share a flat, together with
their other Italian housemate.

It does not seem obvious, a Dutchman living in
the same house as two Italians. Still, Raymond
(left photo) finds it quite ordinary. It so happened
that all three of them were looking for accommodation last March. “We clicked, so why not?”,
says Raymond. “In fact you don’t notice the difference in backgrounds. There are some cultural
differences, but that’s the fun of it: it adds an
extra dimension to living together.”
Although Daniel (right photo) manages to find
his way around without any trouble at all, a
Dutch housemate does come in handy.
“Raymond knows about everything in Eindhoven.
Besides, it’s always handy to have a translator
around”, Daniel laughs. Integrating into the
Netherlands is very important to him. “Strangely
enough landlords are inclined to put persons of
one nationality together in one house. When it is
so much fun to mix with new nationalities.”
There is no language barrier. Daniel manages to
follow Dutch speakers fairly well. “Then again,
the Dutch speak English very well. That makes it
easier to talk to people.”
There is a good atmosphere in the ‘Palazzo’, as
they call their place. “Everybody likes to go their

own way. Due to the different working hours we
don’t even get to see each other that much.”
Unfortunately there is no such benefit as enjoying a delicious Italian dinner every day for
Raymond. “I usually eat at my work, because I
have other working hours”, he explains.
Moreover, Italians tend to plan their dinner considerably later than the Dutch do. It took some
time anyway for Daniel to get used to Dutch
eating habits. “In the beginning Raymond would
put tomato ketchup on his pasta. That is really
not acceptable in Italy! We soon made him break
that habit.”
The boys do not know the meaning of the phrase
‘sitting still’. Both of them practice a couple of
times a week with their football team Pusphaira.
“The team is an international mix of Dutchmen,
Italians, Spaniards and Norwegians. We are a
very close-knit team.” The footballers also spend
a lot of time together outside practices and
matches. In the weekend they prowl around the
pubs. “We like going for a drink at Stratumseind
and we visit 80s & 90s parties in the Effenaar.”
Photos: Bart van Overbeeke

New sauce for film cycle Pasta and Passion
On 10 November T!NT will start
another series of film nights,
‘Passion and Pasta’, for which
students themselves make film
suggestions and whereby they
can have a meal together in
advance. The difference with
last year’s series is that this
edition focuses on international students in particular.
Another new feature is that it is
possible to meditate prior to the
meal. Initiator Marion de Groot
expects that more feature films
than documentaries will be selected this year. “A Bollywood film
can shed a revealing light on
India’s culture.”
De Groot invites international
students to put films on the

program that show aspects of the
culture of their homelands.
“Another idea would be to show a
film about your hobby, your
future work, your situation as a
foreign student etc. The only condition is that the film is spoken in
English or subtitled in English.”
The first two films were selected
by De Groot herself. On 10
November she will be showing
‘L’auberge espagnole’. This is a
French romantic film from 2002
about Erasmus students studying in Spain. The student assistant of T!NT took part in an
Erasmus program in Finland
herself and she recognizes the
atmosphere.
The film she selected for 24
November is called ‘Boy A’. It is

Course ‘Knowledge
transfer across cultures’

The course aims to reveal several patterns that could
occur in an intercultural educational setting.
Culturally determined views about education and
different expectations about the role of teachers and
students often play an important role in an intercultural educational setting. This course aims to shed
some light on these differences, to explore what can
be done to minimize the impact they have, and thus
to empower teachers to work in an intercultural
setting. On December 9th the Education & Training
Unit will carry out the course from 9:00 hrs to
17:00 hrs.
More information can be obtained from Willem van
Hoorn (phone 4237). You can enrol for the course
through the internet (www.tue.nl/educational_
training), by telephone (2520), or by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl).

about a boy who spent his
puberty in a youth prison and had
to start all over again in ‘normal’
life. At present De Groot is doing
an internship in a prison within
the context of humanistic council
work, which explains her passion
for this British drama from 2007.
(NS)/

.

The series ‘Passion and Pasta’ takes
place in café T!NT in student center
Bunker (at Kennedylaan) on Tuesday
every even week. In advance, a meal is
prepared and eaten there. Anyone who
feels like it can participate in a Zen
meditation several hours earlier. The
meditation and the film are free, and the
meal costs 3.50 euros. If you want, you
can register via tint@tue.nl, at least one
day in advance.

Social evening 4U2

4U2 would like to invite you and your friends for
the next social evening, which will take place on
Friday November 6th from 19.00 hours. All of us
have been confronted with some conflict situations
in our lives. But how do we deal with them when
they occur? What challenges do they bring for us
and what might we learn from them? That’s what
we would like to talk about during our next social
evening.
Location: Studentencentrum De Bunker (John F.
Kennedylaan 3). For more information e-mail or call
Froukje (froukje@ifes.nl, 06-15840628).
4U2 is a Christian student organization which
organizes different events for international students
and PhD students in Eindhoven.
The English Page is written by Elke van der Putten
and Wies van Kats.
They can be reached at engcursor@tue.nl.
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You need water…..

water needs you!
Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating intermediary
for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique environment and
strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art water
treatment technology. The inspiring and multidisciplinary collaboration between companies
and research institutes in Wetsus results in innovations that contribute significantly to the
solution of the global water problems.

GEBOEID DOOR TAAL?

Onze Taal houdt de vinger aan de pols. Het tijdschrift laat elke
maand zien hoe veelzijdig en boeiend taal is. Probeer het uit
met een proefabonnement.
AANB
O
5 num D
m
voor % ers
12,-

Meld je aan op www.onzetaal.nl.
Kijk daar ook voor meer informatie of bel met 070 - 356 12 20.
For our innovative research program, we are looking for enthusiastic

PhD students (m/f)
The research program of Wetsus is divided in various themes (Clean water technology, Waste
water technology, Interaction with natural systems & Sensoring). Within these themes specific
research subjects are defined, which are mainly carried out as PhD projects. On our website
www.wetsus.nl the various themes are explained and the open PhD positions are announced.
There are new job openings every month, so check regularly. Also if you are graduated or going
to graduate in 2009/2010 we welcome you to apply for these positions.
The Profile
If you have clear research affinity, are enthusiastic about multidisciplinary cooperation, committed
to the development of sustainable technology for the world and have a Master degree in
Environmental technology, Chemical technology, Membrane technology, Process technology,
Chemistry, Physics and/or Microbiology/biotechnology, you are the ideal candidate for us!
The Offer
You get the opportunity to grow with an innovative, dynamic and future orientated top research
institute. You can accelerate in the development of new water technology in cooperation with
prominent companies and universities.
In most cases is the workplace in Leeuwarden, The Netherlands.
The salary is in accordance with the collective labour agreement of the Dutch Universities for
PhD students. The PhD students will receive commencement of employment of the universities
participating in Wetsus.
Information and Application
Please send your application, with your CV, to Wetsus, for the attention of the HRM department,
P.O Box 1113, 8900 CC, Leeuwarden, The Netherlands or by email recruitment@wetsus.nl.
For further information about a PhD position you can contact Mr. Dr. G.J.W. Euverink,
058-2846200, gertjan.euverink@wetsus.nl.

combining scientific excellence with commercial relevance

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

OP ZOEK NAAR
EEN LEUKE BIJVERDIENSTE?
Wij zoeken actieve mensen die ons dagelijks
willen helpen bij het orderpicken.
Werktijden maandag t/m vrijdag
van 15.00 tot 18.00 uur.
En op zaterdag van 06.00 tot 12.00 uur.
Ook kunnen wij nog
enkele zaterdaghulpen plaatsen.
Interesse?
Stuur een mail en/of brief met CV naar
HANOS Eindhoven
t.a.v. Personeelszaken
Hurksestraat 19a
5652 AH EINDHOVEN
mail: pz_eindhoven@hanos.nl

De IT en Techniek
Carrièredagen ’09
Dé carrièrebeurs in het najaar voor studenten en starters

13 &14 november

Amsterdam RAI

Maak kennis met een groot aantal topwerkgevers
Bezoek de speciale Traineestraat®
Volg gratis interessante carrièregerichte en vakinhoudelijke workshops.

www.carrieredagen.nl

volkskrant.nl/studenten
De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van

onderdeel van de
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Let the Right One in: zoeken naar verlichting
Voor een kinderfilm is hij te
eng, voor een thriller is er
misschien net wat te weinig
suspense, voor een horrorfilm
mist hij de gruwelijkheid, maar
een gewoon psychologisch
drama is het nu ook weer niet.
De Zweedse film ‘Let the Right
One in’ laat zich niet zomaar in
een genre vatten, maar heeft
van elk element iets in zich.
Een film voor iedereen die
oprecht van films houdt, dus.
In een buitenwijk van Stockholm woont de twaalfjarige
Oskar met zijn moeder. In het
weekend gaat hij naar zijn vader,
maar beide ouders houden zich
niet echt bezig met hun zoon.
Op school wordt hij gepest door
een klasgenoot en zijn maatjes.
In zijn dromen durft hij mis-

schien terug te vechten, maar in
werkelijkheid ondergaat hij
stoïcijns en weerloos de pesterijen.
Op een avond stopt er een taxi

voor zijn flat met daarin zijn
nieuwe buurmeisje Eli en een
oude man. Oskar en Eli ontmoeten elkaar op de binnenplaats voor hun woning en

worden vrienden. In de buurt
wordt rond dezelfde tijd een
aantal moorden gepleegd.
Niemand verdenkt Eli in eerste
instantie, ook Oskar niet, maar
hij krijgt al vrij snel door dat er
iets bijzonders met haar aan de
hand is. Wanneer hij achter de
gruwelijke waarheid komt, zal
hij ingrijpende keuzes moeten
maken.
‘Let the Right One in’ werd geregisseerd door Tomas Alfredson.
Schrijver John Ajvide Lindqvist
schreef het script naar zijn
eigen, gelijknamige roman. Het
resultaat is een bijzonder
coming-of-age drama, waarin
twee prepubers worstelen met
hun dagelijkse beslommeringen. Oskar torst de last van de
scheiding van zijn ouders en de
confrontaties met zijn plaag-

geesten met zich mee, terwijl Eli
verwikkelt is in een voortdurende strijd om voedsel en onderdak. Beiden zoeken verlichting
voor hun lasten, in de vorm van
gezelschap en bescherming.
Oskar laat Eli in zijn leven toe
om te ontsnappen aan zijn
ellende en Eli ziet in het pispaaltje Oskar een geschikte en
broodnodige levensgezel.
De film won zesenvijftig internationale filmprijzen en werd
daarnaast nog eens elf keer
genomineerd. Een onvermijdelijke Amerikaanse remake
staat inmiddels in de planning.
Niet heengaan - mooier dan dit
kan bijna niet. (RS)/

.

‘Let the Right One In’ wordt op 5, 10 en
11 november vertoond in filmhuis De
Zwarte Doos vanaf 20.00 uur.

GLOW 2009 goes public
Lichtfestival GLOW in Eindhoven was al meteen vanaf de
eerste editie in 2006 een groot
succes. Inmiddels heeft het
festival zich ontwikkeld tot
een happening van internationale allure. ‘Being Public’ luidt
het thema van de vierde editie
die gehouden wordt van 6 tot
en met 15 november. Dat wordt
weer tien dagen lang kijken
naar bijzondere installaties,
performances en evenementen
- allemaal gebaseerd op het
fenomeen kunstlicht.
‘Being Public’ richt zich, zoals
de naam zegt, op de publieke
ruimtes in de stad. Gekozen
locaties zijn de Markt en andere
stedelijke pleinen; een aantal
parken zoals de Smalle Haven,
verbindingen tussen de verschillende delen van de stad,
zoals het Dommeltunneltje bij
de Stationsweg, en evenemen-

Berry van Egten gaat
met ‘Evolution of
Light’, met de
nieuwste led-technologieën, de Dommel
ter hoogte van de
N. Clopperstraat
verlichten.
Op de foto vergelijkbaar werk van Van
Egten.

ten- en ontmoetingsplaatsen
zoals het Muziekcentrum Frits
Philips en de Effenaar. Ook op
hotspots als het Designhuis, het
Stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen drukt GLOW
haar stempel. Ook de Sint
Catharinakerk en begraafplaats
Sint Catharina doen mee,

MAD@TA C:
shock er ende medi ak u n s t

evenals het centraal station en
een aantal parkeergarages en
winkels zoals de Bijenkorf en
het gebouw van het Eindhovens
Dagblad.
Projectmanager Robbert ten
Caten van organisator CityDynamiek: “Met het thema
‘Being Public’ willen we benadrukken dat we met z’n allen
eigenaar zijn van de openbare
ruimte. Zo leggen we, door
creatief gebruik van licht, het
accent op gebouwen die dagelijks door de burgers worden
gebruikt of die juist niet toegankelijk zijn voor publiek. Er is

een aantal installaties waaraan
het publiek interactief kan
deelnemen. Natuurlijk is de binnenstad ’s avonds één grote ontmoetingsplaats voor mensen
die de kunstwerken komen
bewonderen en hun ervaringen
met elkaar willen delen.”
Ook diverse culturele instel-

lingen in de stad doen mee,
door exposities in te richten
rond het thema ‘Being Public’ of
door workshops of lezingen aan
te bieden waarin licht een
centrale rol speelt. (RS)/

.

Voor meer informatie en de plattegrond
zie www.gloweindhoven.nl.

Max Sudhues met zijn project ‘To Look’ komt in het leegstaande pand van
voorheen de gemeentelijke Technische Dienst. Veertig overheadprojectoren in
het gebouw projecteren op de ramen de schaduwen van opgepompt water in
traditionele reliëfglazen. Op de foto eerder werk van Max Sudhues.

The Ch an g e of the Cent ur y in Phi lip sf abriek j e

Still uit ‘Anthropocene’ van Carmin Karasic en Rolf van Gelder.

Tijdens het GLOW-festival presenteert MAD emergent art center een
selectie van mediakunst in het TAC. Tijdens Shockwave, MAD@TAC,
wordt nieuw en bestaand werk getoond van hedendaagse mediakun stenaars. In een doorlopend programma wordt een nieuw licht geworpen
op de veranderende gemedialiseerde wereld van nu en van morgen.
MAD-directeur René Paré: “Ons programma bestaat uit twee onderdelen.
Het eerste, ‘Anthropocene’ van Carmin Karasic en Rolf van Gelder, is een
projectie met geluid. Data gerelateerd aan klimaatverandering wordt van
internet gehaald en vervolgens vertaald naar animatie. Het resultaat zal
op groot scherm geprojecteerd worden in het TAC. Het tweede onderdeel
is een screening van kunstfilms van diverse kunstenaars, onder wie de
Eindhovense Olga Mink. De vertoonde films zijn speciaal voor dit
programma geselecteerd en hebben uiteraard raakvlakken met het
thema ‘Shockwave’, het GLOW-thema ‘Being Public’ en met lichtkunst.”
MAD@TAC en andere kunstprogramma’s zijn van 6 tot en met 15 novem ber te zien tijdens GLOW 2009, in het Temporary Art Centre. Voor meer
informatie ki jk op www.tac.nu of www.mad.dse.nl/glow.

Voor de hoogtepunten uit de col lectie van het toonaangevende
museum voor hedendaagse kunst
S.M.A.K., het Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst in Gent, hoef je
deze winter niet helemaal naar
België te reizen. Van 7 november
tot en met 14 maart zijn ze namelijk
te zien in Centrum Kunstlicht in de
Kunst in Eindhoven.
De titel van de tentoonstelling,
‘The Change of the Century’,
verwijst naar de invloed die de
gloeilamp en andere vormen van
kunstlicht, zoals neon, op zowel de
maatschappij als op beeldende
kunst hebben gehad. Kunstenaars
als Dan Flavin, Bruce Nauman,
François Morellet en Pier Paolo
Calzolari lieten zich inspireren
door de mogelijkheden van licht
als beeldend materiaal.
De kunstwerken in de tentoon stelling zijn opgesteld in complete
duisternis. Elk kunstwerk heeft een
eigen, afzonderlijke lichtbron en
vormt een baken in de donkere
ruimte. Zo ontstaat een verhaallijn

‘Frutos de la tierra III’ van Geysell Capetillo, tijdens GLOW te zien in Centrum
Kunstlicht in de Kunst.

die de werken onderling verbindt
en waardoor ook een omgevings installatie ontstaat; een versprin gend beeld dat verhaalt van een
tijdperk dat met het verbod op de
gloeilamp misschien voorgoed ten
einde is gekomen.

Centrum Kunstlicht in de Kunst is
gevestigd in het eerste
Philipsfabriekje aan de
Emmasingel in Eindhoven.
Kijk voor meer informatie over de
tentoonstelling op de website
www.kunstlichtkunst.nl.
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Een terechte drager
van de titel ‘fietsenmaker’

Waarom ben je destijds Werktuigbouwkunde gaan doen?
“Uitstel van executie. Ik wist niet wat ik
wilde doen. Ik was goed in natuurwetenschappen en wiskunde. Werktuigbouwkunde is een mooie algemene studie
waarmee je alle mogelijkheden openhoudt als je de keuze uit wilt stellen. Ik
denk dat de manier van denken, de
logisch aanpak, die ik bij Werktuigbouwkunde heb geleerd, nuttig is geweest voor
mijn verdere loopbaan.”

Interview/Frits van Otterdijk
Foto’s/Cervélo
Gérard Vroomen is een van de velen die aan de Eindhovense
faculteit Werktuigbouwkunde gestudeerd heeft. Maar van al
deze ‘fietsenmakers’ is hij de enige die de geuzennaam met
recht draagt. Als ontwerper van weergaloze snelle tweewielers en als eigenaar van een eigen wielerploeg in de Pro
Tourkaravaan, behoort Vroomen tot de absolute wereldtop
van echte fietsenmakers. Afgelopen dinsdag, 3 november,
riep ingenieursvereniging KIVI NIRIA hem uit tot
‘Ingenieur van het jaar 2009’.

En daar vind je genoeg klanten voor?
“Het zijn klanten die misschien niet zo’n
fiets nodig hebben, maar wel ontzettend
van fietsen houden. Het is voor hen een
hobby waar ze veel plezier aan beleven.
Niemand heeft een Porsche nodig om
mee rond te rijden, maar het is wel leuker
om mee te toeren dan een Lada.”
Cervélo heeft dit wielerseizoen veel
gewonnen. Worden de ambities bijgesteld?
“Voor mij niet. Het enige dat me interesseert, is zo goed mogelijk ondersteuning
bieden aan onze rijders zodat ze optimaal
kunnen presteren. Of ze uiteindelijk
eerste of tiende worden, is voor mij echt
niet van belang. We hebben zo’n beetje
alles al gewonnen wat er in het wielrennen te winnen valt. De gele, groene, witte
en bolletjestrui. Etappes, klassiekers en
wereldkampioenschappen. Het enige
waar we progressie kunnen boeken, is
productverbetering.”
Wie wint, krijgt aandacht. De fiets van
wereldkampioen tijdrijden Fabian
Cancelara stond direct na het WK in
Mendrisio te pronken in het tv-programma ‘Holland Sport’. Had daar jouw fiets
niet moeten schitteren?
“Ik zat tijdens de Ronde van Frankrijk in
het tv-programma ‘Avondetappe’ van
Mart Smeets. Zo hebben we allemaal wat.
Maar onze klanten zijn in het algemeen
goed opgeleide mensen en die begrijpen
ook dat Cancelara de wedstrijd wint
omdat hij Cancelara is. Zelfs op een driewieler had hij nog een goede kans
gemaakt. Voor onze klanten is het belangrijker dat wij dingen doen die onze fietsen
beter maken en daardoor het fietsgenot
vergroten, dan dat wij een hoop geld

Hoe is de samenwerking met Phil White?
“We ontwerpen evenveel. Phil is meer
verantwoordelijk voor Noord-Amerika en
geeft leiding aan de ingenieurs die het
detailwerk doen. Ik houd me meer bezig
met de wielerploeg omdat die in Europa
zit.”
Dat blijft zo?
Lachend: “Ja, tenzij de Ronde van
Californië belangrijker wordt dan de
Ronde van Frankrijk. Dan moeten we
misschien gaan van plek wisselen.”
Helpt de feedback van wielrenners bij de
innovatie van jullie fietsen?
“Het versnelt de zaken. Tijdens de Ronde
van Frankrijk hadden we twijfels over een
bepaald detail van een fiets. Dan vragen
we liever de mening van een wielrenner
zoals Thor Hushovd dan dat we dagenlang theoretisch doorpraten. Met een
prototype kun je zelf een maand rondrijden, of je kunt Thor er een uurtje op
laten trappen en hem laten vertellen wat
er allemaal mis is.”

Waarom de keuze om een snelle fiets te
ontwerpen?
Lachend: “Er valt tegenwoordig meer geld
mee te verdienen dan met het bouwen
van auto’s. Dus misschien dat het toch
een goede greep was. Nee, ik was altijd al
geïnteresseerd in de fiets. Het is misschien wel het laatste technische voorwerp dat een mens nog kan begrijpen.
Vergis je niet: in zijn eenvoud is een fiets
toch complex en een wonderlijk technisch product. Met weinig hulpmiddelen
ben je in staat om je snelheid enorm op te
voeren.”
Een fiets van Cervélo heb je anders niet
voor een paar tientjes.
“Nee. Een complete fiets kost tussen de
twee- en zevenduizend euro.”

klanten zijn ook nog eens de beste wielrenners ter wereld. Dat maakt het extra
interessant.”

Gérard Vroomen (links) en zijn compagnon Phil White.

betalen voor een renner die veel wedstrijden wint. Daar worden onze fietsen
namelijk niet beter van.”
De UCI (de internationale wielerunie)
heeft bepaalde voorschriften waaraan
fietsen moeten voldoen. Zouden jullie
ook met een heel ander concept kunnen
komen voor een ‘vrije’ markt?
“De meeste klanten willen zich aan die
regels houden. Voor ons hoeft dat niet zo
nodig. Toch zijn de regels niet zo restrictief. Ze zijn eerder onduidelijk en worden
soms vreemd geïnterpreteerd. Dat is een
beetje het probleem waar de fietswereld
mee zit. Als je het reglement leest, zie je
Gérard Vroomen (38) is geboren in Nijmegen en
opgegroeid in Venray. Nu woont hij in
Zwitserland en is getrouwd. Studeerde aan de
TU/e Werktuigbouwkunde van 1989 tot 1995.
Ontwierp als afstudeerproject een aerodyna mische fiets aan de McGill University in
Montreal, Canada. Bouwde met medestudent
Phil White een prototype.
Na zijn studie leurde hij tevergeefs met het pro totype langs diverse fietsfabrikanten. Besloot
toen om zijn fiets samen met White in productie
te nemen. Merknaam: Cervélo - een combinatie
van het Italiaanse ‘cervello’ (brein) en het
Franse ‘vélo’ (fiets). De eerste jaren is het
sappelen. Vroomen woont Canada in de kelder
van zijn eerste dealer en blijft fietsen ont w e r p en .
Met nieuwe modellen worden titels op het WK
en de Olympische Spelen binnengehaald. De
onderneming groeit en sponsort in 2002 met

dat de fiets waarmee Cancelara wint, illegaal is. Er zit een soort neus onder het
stuur die alleen aerodynamisch nut heeft
en dat is niet toegestaan. Voor dit jaar
heeft de UCI besloten dat het in orde is,
maar volgend jaar waarschijnlijk niet,
tenzij de mening weer verandert.”
Zit je eigenlijk niet het liefste in een
garage te sleutelen?
“Nee, ik doe het allemaal met plezier.
Conceptueel ontwerpen vind ik leuk, net
zoals kijken wat de markt wil. Ik vind het
een beetje zinloos om dingen te ontwerpen die je zelf leuk vindt als er geen relevantie is voor je klanten. Sommige

Hoogte- en dieptepunt als eigenaar van
Cervélo?
“Uit het niets op een heel nieuw ontwerp
uitkomen. Dat is mijn beste ervaring.
Zowel in 2005 als in 2009 hebben we,
zonder dat hiervan buiten Cervélo ook
maar iets bekend was, een nieuw model
ontwikkeld en ter verrassing op de fietsbeurzen gepresenteerd. Het is prachtig
om dan al je concurrenten op je stand te
zien rondstruinen op zoek naar informatie. De vervelendste ervaring is
wanneer een klant een ernstig ongeluk
krijgt op zijn fiets. Zeker in de Verenigde
Staten is fietsen in sommige regio’s niet
ongevaarlijk en worden regelmatig
mensen aangereden door auto’s.”
Heb je nog een persoonlijk leven als je
zo’n druk bedrijf leidt?
“Het kan altijd beter. Je moet een beetje je
prioriteiten in de gaten houden. Ik denk
niet dat er veel mensen zijn die op hun
doodsbed zeggen dat ze niet genoeg tijd
op kantoor hebben doorgebracht. Je moet
je dat ook tijdens je leven een beetje
realiseren.”/

gratis fietsen de CSC-ploeg van voormalig
Tourwinnaar Bjarne Riis. Diens kopman Ivan
Basso wint in 2006 de Ronde van Italië, maar
raakt betrokken bij een dopingschandaal. Om
zaken in eigen hand te kunnen houden, richten
Vroomen en White hun eigen wielerploeg op:
Test Team Cervélo. Dit seizoen boekte de ploeg
acht etappezeges in de Giro, Tour en Vuelta. De
Nederlandse sprinter Theo Bos is onlangs toe getreden. Andere grote namen zijn Thor
Hushovd (winnaar groene trui 2009) en Carlos
Sastre (Tourwinnaar 2008).
Buiten het wielerteam telt de onderneming
tachtig medewerkers. Cervélo verkoopt fietsen
in ongeveer vijfentwintig landen. Techniek
staat bij het merk voorop. Ter illustratie: het
verwisselen van een achter- en voorwiel gaat zo
razendsnel, dat op de websi te van Cervélo
daarom een filmpje met vertraagde beelden is
geplaatst. Zie ook www.cervelo.com.

.
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Informaticastudenten lanceren webdienst
Vierdejaarsstudenten
Technische Informatica
Roel van Duijnhoven en
Wouter Twisk hebben
deze week een webdienst
gelanceerd. Via
www.jouwweb.nl kunnen
internetgebruikers gratis
een eigen website maken.
De startende ondernemers
hebben een jaar gewerkt
aan de ontwikkeling van de
webdienst. Volgens de studenten kunnen surfers via
JouwWeb veel gemakkelijker een site beheren dan
bij soortgelijke diensten.
“Gebruikers
kunnen
kiezen uit verschillende
designs en hun site eenvoudig aanpassen. Ook
kunnen zij op hun pagina’s

afbeeldingen,
filmpjes,
peilingen en reactieformulieren toevoegen. Andere
webdiensten zijn vaak
minder gebruiksvriendelijk of bieden minder
mogelijkheden.
Daarbij

zijn in het Nederlandse
taalgebied nauwelijks tot
geen
van
dit
soort
diensten”, legt Twisk uit.
De studenten wonnen
begin dit jaar, in het kader
van de minor Technology

GELIMBO kiest nieuwe prins
GELIMBO, het dispuut
van GEWIS (studievereniging Wiskunde & Informatica) dat bekend staat om
zijn liefde voor Limburg,
houdt woensdagavond 11
november (de elfde van
de elfde) de verkiezing
voor de nieuwe prins
carnaval. Nicky Gerritsen, het afgelopen jaar
bekend als GEWIS-prins
Nicky I, staat die avond
symbolisch zijn prinselijke attributen af.
“We
plukken
Nicky”,
vertelt Florian van der
Wielen van GELIMBO.
Waarmee hij bedoelt dat

scepter, steek en andere
attributen worden afgenomen en later worden toegekend aan de nieuwe prins.
De avond begint met het
kijken naar een uitzending
van ‘Lingo’. Dat heeft niets
met carnaval te maken,
maar wel alles met het feit
dat GEWIS-leden Joey
Claessen en Peter Broere
die avond in de uitzending
verschijnen.
Op 11 november treedt
onder meer een buuttereedner op (een variant op
het Brabantse tonproater),
is er een surpriseact en
wordt de GELIMBO-sketch
opgevoerd. Het hoogte-

Lucid verbouwt bar
Studievereniging Lucid van Industrial
Design (ID) wil begin 2010 een nieuwe bar
hebben. ID-studenten mogen hiervoor zelf
een voorstel indienen. De ontwerpen
hangen in de week van 19 november in de
lunchruimte het IDcafé. Het definitieve
ontwerp voor de bar met de naam Ludic
wordt 26 november bekendgemaakt. “We
willen een eigentijdsere bar hebben en
meer creativiteit en professionaliteit uit-

punt van de avond is uiteraard de bekendmaking van
de nieuwe prins. Een werkgroep van drie personen
van GELIMBO kiest de
nieuwe prins. Van der
Wielen: “Kandidaten kunnen zichzelf voordragen en
de werkgroep kijkt zelf
naar geschikte kandidaten.
Het proces gaat vooral via
achterkamertjespolitiek”,
verklapt hij. (JvG)/

.

Woensdag 11 november, vanaf
20.11 uur in het Gaslab. ‘Lingo’
kijken begint om 19.00 uur.
Kaartjes kun je aan de deur
kopen of van tevoren bij
GELIMBO (gelimbo@gewis.nl).

stralen”, vertelt Mitchell Jacobs van Lucid.
“De bar bestaat dik vier jaar in de huidige
vorm. Toen was het vernieuwend, maar nu
is het vrij gedateerd. Sommige leden
vinden de ruimte mooi, anderen vinden het
verschrikkelijk. We willen een frisse
nieuwe start maken.” Lucid gaat nog op
zoek naar sponsoring voor de verbouwing,
omdat het eigen budget te beperkt is.
Deze week hielden de leden al een flinke
opruiming ter voorbereiding. (JvG)

Entrepreneurship,
een
prijs voor hun idee voor
dienst. Ze wilden een
moderne variant ontwikkelen van Geocities, de
in 1995 gestarte webdienst
van Yahoo die onlangs
werd gesloten wegens
afnemende gebruikersaantallen. Twisk: “JouwWeb
sluit beter aan bij de
huidige behoeften en past
in de Web 2.0-traditie. Uit
ons marktonderzoek blijkt
dat uiteenlopende doelgroepen
geïnteresseerd
zijn in zo’n dienst, onder
wie jongeren, kleine ondernemers en hobbyclubs.”
De twee entrepreneurs zijn
van plan JouwWeb verder
uit te bouwen als blijkt dat
surfers de dienst weten te

vinden. “We verwachten
binnen een paar jaar toch
wel enkele tienduizenden
gebruikers. Dan willen we
ook betaalde diensten aanbieden, zoals het aanvragen van een eigen
domeinnaam”, zegt Twisk.
Het tweetal heeft de afgelopen maanden veel tijd
gestoken in het bedrijfje,
gemiddeld zeker vijftien
uur per week. Ze hopen
spoedig ook daadwerkelijk
te verdienen aan de webdienst. “JouwWeb is nu
nog reclamevrij, maar daar
moet binnenkort verandering in komen.” (TA)/

.

Symposium over efficiënt
gebruik ruimte in stad
Studievereniging VIA
Stedebouw houdt op
woensdag 2 december
een symposium met als
titel ‘24 uur in de stad’.
De bijeenkomst staat in
het teken van efficiënt
gebruik van ruimte in de
stad. De organisatie
heeft over dit onderwerp
ook een ideeënprijsvraag
uitgeschreven voor studenten en professionals.
Op de dag geven onder
anderen Maurits de Hoog,
hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen in Delft,
en hoofdredacteur van het
vaktijdschrift Vitale Stad
Peter de Bois lezingen.
Ook architect Floris Alkemade en stedenbouwkundige Frits Palmboom
spreken tijdens het symposium.
Bij het thema van het symposium wordt de factor
‘tijd’ centraal gesteld. Dit
aspect komt aan bod in
lezingen en discussies

tussen studenten en professionals. Ook de prijsvraag is hierop afgestemd.
Aan deelnemers wordt gevraagd om met innovatieve
ideeën te komen voor het
herinrichten van een plek
in Eindhoven in het geval
dat de stad wordt overspoeld door grote groepen
nieuwe inwoners. In het
geschetste scenario in de
prijsvraag is Nederland
grotendeels onder water
komen te liggen. Daarom
zijn er op korte termijn
nieuwe en efficiënte oplossingen nodig om alle instellingen, evenementen
en inwoners van ons land
een plek te bieden. Aan de
prijsvraag is een bedrag
van 475 euro verbonden.
(TA)/

.

Deelnemers kunnen hun ideeën
tot 13 november indienen.
Meer informatie over de prijsvraag en het symposium is te
vinden op www.viastedebouw.nl/
symposium.

En hoe is het in Buenos Aires?

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.

Al vanaf mijn vijftiende
roep ik heel hard dat ik
een half jaar naar het
buitenland wil en nu is
het er dan eindelijk van
gekomen. Mijn droom
om helemaal alleen naar
een land te gaan waar ik
de taal niet goed spreek, is
begonnen. Eind juli
vertrok ik naar Buenos

Aires zonder te weten
waar ik ging slapen.
Momenteel woon ik
alweer ruim drie maanden in Buenos Aires in
een mooi studentenappartement met vijf
andere studenten. Het is
echt een onbeschrijfelijke
ervaring dat je alles wat je
hier hebt, helemaal alleen
hebt geregeld, dat je
vierentwintig uur per dag
Spaans spreekt met al je
nieuwe vrienden en je
zelfs technische vakken
volgt in het Spaans. Dit
alles in één van de mooiste landen ter wereld.
Mijn collegedagen zijn
redelijk zwaar. Ik heb
gemiddeld negen uur
college op één dag en ze
doen hier niet echt aan
pauzes. Als je dan ook
nog eens heel ambitieus
vakken hebt gekozen
waarvoor je toch echt
voorkennis nodig had (die

je niet hebt), is het hard
werken om je tentamens
toch te kunnen halen.
Gelukkig houd ik niet van
stilzitten en werk ik liever
heel hard, zodat ik uiteindelijk ook nog veel tijd
over heb om van het fantastische land te genieten.
Zo heb ik bijvoorbeeld al
tussen honderden zeehonden gezwommen, een
walvis van zestien meter
lang op een afstand van
vier meter van onze boot
zien springen en vele
mooie landschappen en
steden mogen bezichtigen. Ik kijk nu al uit
naar eind december en
januari, wanneer ik echt
de tijd heb om door dit
ontzettend fascinerende
land te reizen.
Ik vind het heerlijk om
een half jaar in de chaos
van de grote stad te leven
en om dan vervolgens
weer tot rust te komen

tijdens één van de tripjes
waarbij uren achter elkaar
geen huis of mens te
bekennen is. Iedereen is
hier heel erg open, waardoor je snel bevriend
raakt met de Argentijnen
en je de cultuur echt kunt
meemaken. Zo regelen ze
bijvoorbeeld de moeilijk
te bemachtigen kaartjes
voor de voetbalwedstrijd
Boca-Rivers, nemen ze je

mee naar hun huis voor
een echte Argentijnse
barbecue, leren ze je de
Argentijnse tango en vier
je kerst bij de familie van
een vriendin. Dit alles
maakt het echt een
onvergetelijke ervaring.

Lotte van den Eijnde,
studente Industrial
Engineering &
Innovation Sciences

De trein rijdt het station
binnen en mindert vaart.
De wachtende forenzen
die net nog de krant
stonden te lezen of
stonden te praten met
collega’s, zijn ineens
compleet gefocust op de
voorbijkomende deuren.
Als de trein tot stilstand
komt, drommen de reizi gers massaal rond de paar
ingangen van de trein.
Angstig om de trein te
missen, kijken ze schuch ter om zich heen of ze de
conducteur zich ergens
zien gereedmaken om op
zijn fluitje te blazen. De
vrees voor het fluitje en de
hoop op een goede plek in
de trein zijn zo groot, dat
ze de uitstappende reizi gers als het ware de trein
uit staren. De echt onge duldigen kunnen de druk
niet meer aan en glippen
al naar binnen voordat de
laatste mensen zijn uit gestapt.
Als eenmaal iedereen is
uitgestapt, begint de
strijd pas echt: als
shoppende vrouwen bij de
Dol Dwaze Dagen perst
men zich naar binnen. Het
recht van de sterksten
geldt hier: wie zijn elle bogen gebruikt, is als
eerste binnen, waarbij
zelfs mensen op krukken
niet worden gespaard. Als
ik in de trein zit, mag ik
graag de inspanningen
aanschouwen van de
mensen die binnen zijn en
haastig op zoek gaan naar
de beste plekken.
Paniekerig kijken ze in het
rond op zoek naar
beschikbare plaatsen en
vooral bij de laatste vrije
stoelen doet zich dan nog
vaak een oud-Hollandse
stoelendans voor.
Op de een of de andere
manier maken treinreizen
oerinstincten in ons los.
We worden als wilde
beesten op de savanne,
die mekaar verdringen bij
een waterplas. Aan dit
domme en irritante
fenomeen doe ik niet meer
mee. Rustig kijk ik op een
afstandje toe totdat de
laatste persoon naar
binnen is gelopen en dan
ga ik. Onthaasten!
Roy Warmerdam
is student
Electrical Engineering

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop op en praat met de gebruiker.

Victor Dolk / 21 / derdejaars
Werktuigbouwkunde
“Ja, dit is een golfbaan, volgens mij
één van de oudste ter wereld, Saint
Andrews in de UK. Ik heb ‘m als
desktop om twee redenen: ten
eerste straalt het rust uit en als je
rustig bent, gaat alles makkelijker.
Ten tweede ben ik zelf een golfer.
Ik doe het al vanaf mijn elfde of zo
en ben aangestoken door mijn
vader, van wie ik nu natuurlijk win.
Mijn handicap -voor de kenners- is
17.2 en ik zit bij de Eindhovense
studentengolfvereniging De Club.
En nee, zo goed
zijn we niet.
Maar wist je dat
golf één van de
snelst groeiende
sporten ter
wereld is?”

bovennatuurlijke verschijnselen. Was je een
kleine baby, dan zul je niet snel schamper doen
over Jomanda, denkt de Oostenrijker. Gelukkig
kun je dit effect compenseren met je ringvinger;
relatief korte ringvingers duiden namelijk ook op
een grotere vatbaarheid voor het bovennatuur lijke. Maar dat hoeft geen verbazing te wekken:
vrouwen staan namelijk meer open voor het
bovennatuurlijke. En hebben relatief kortere
ringvingers dan de meer nuchtere mannen. (TJ)

renkast wel geva rieerd. “Ik heb
wijde broeken en
skateschoenen,
maar ook skinny
broeken, over hemden en heren schoenen met hak ken en punten.
Vooral schoenen
heb ik in diverse
soorten, waar onder veel laarzen.
Ik heb nu in totaal
zo’n zestien tot
achttien paren
thuis liggen.”
Toch is Ramp naar
eigen zeggen geen
ijdeltuit. “Ik ben
ook niet heel
bewust bezig met
mijn uiterlijk. ’s
Ochtends pak ik
gewoon die kleren
uit de kast die
schoon zijn. Maar
alles moet er natuurlijk wel een beetje relaxed
uitzien.” (TA)

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

Freek Ramp, eerstejaars Industrial Design
Ramp is met zijn bandleden
in Tilburg een in het oog
springende verschijning.
Alle drie hebben ze een
lange krullende haardos. En
twee van hen dragen een
baard. Op straat riepen voor bijgangers daarom meer malen ‘schapen’ naar het
drietal. Die benaming is nu
een geuzennaam geworden.
“We hebben onze band dus
maar The Sheeps genoemd”,
verklaart de ID-student.

Ramp vindt niet dat hij een
specifieke stijl heeft. Al past
zijn kleding wel bij de rock ’n
roll-muziek van de band.
“Wat ik nu aan heb, is repre sentatief voor mijn kleren kast. Ik draag redelijk veel
zwart en heb meer van dit
soort sneakers. Mijn kleren
haal ik vooral bij H&M en
tweedehands-kleding winkels.”
Ondanks dat er een duidelijke rode draad te be speuren is in Ramps klerencollectie, is zijn kle -

Droom je regelmatig over het einde van de wereld
(onlangs uitgesteld van 2012 tot 2208, volgens
een nieuwe evaluatie van de Mayakalender), kom
je niet in slaap op hotelkamers met nummer 13, of
zie je regelmatig kaboutertjes rondlopen? Dan is
er een goede kans dat je vlak na je geboorte zelf
een dwergje was. Volgens de Oostenrijkse
onderzoeker Martin Voracek kun je aan de hand
van je geboortelengte namelijk iets zeggen over
de kans dat je op latere leeftijd openstaat voor

