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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 studieverenigin-
gen Van der Waals en Japie, die
hebben besloten mensen van
buiten hun faculteit te weren. 

Inge Adriaans, beleidsmede-
werker 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 Huisves-
ting in overleg om een ontmoe-
tingsplek 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 multifunc-
tioneel karakter, maar de uitein-
delijke 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’ stu-
denten wegbleef. Volgens Jesper
van Berkel, voorzitter van de
Federatie van Studieverenigin-
gen Eindhoven (FSE), wordt de
drukte bij de borrels voor een
groot deel veroorzaakt door
groepen internationale stu-
denten: “Blijkbaar voelen inter-
nationale 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 studie-
verenigingen van hun eigen
faculteit, dat gaat nu ook uit-
stekend bij CHEOPS en GEWIS 
(studieverenigingen van respec-
tievelijk Bouwkunde en Wis-
kunde & 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 interna-
tionale 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 studievereni-
gingen tot nu toe nog geen pro-
blematische drukte hebben mee-
gemaakt. Mocht dat alsnog
gebeuren, dan zullen ook zij 
besluiten om alleen eigen stu-
denten en medewerkers binnen
te laten, zo laat FSE weten. 
Ook het Eindhovens Studenten
Corps is van plan in te spelen op
de ontwikkelingen: de vereni-
ging wil donderdagmiddag-
borrels gaan houden in de kelder-
bar van haar sociëteit in de
Bunker, waar expliciet ook inter-
nationale studenten welkom
zijn. “Iedereen met een college-
kaart mag komen; het zou
vreemd zijn als in Eindhoven
Studentenstad de internationale
studenten nergens terecht-
kunnen”, laat vicepresident
Willem Bongers weten. “En we
willen ook wel kijken of we met
het STU kunnen samenwerken
op dit vlak.” (SK,TJ)/.
Lees meer over de borrels op pag. 8 en 9
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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 Ingeni-
eur van het Jaar. 

De jury had veel lof voor hoe hij
technisch vernuft weet te com-
bineren met een goed zakelijk 
instinct en een bovengemiddelde

dosis doorzettingsvermogen en
lef. Vroomens Cervélo is een
wereldwijd opererende produ-
cent van high end racefietsen en
triatlon fietsen. De oprichter stu-
deerde aan de TU/e-faculteit
Werktuigbouwkunde van 1989
tot 1995 en voor zijn afstudeer-
project maakte hij aan de
Canadese McGill University met
zijn Canadese medestudent -en
huidig compagnon- Phil White

het ontwerp van een aerodyna-
mische tijdritfiets. In 1997 werd
Cervélo geboren; anno 2009 een
wereldwijd opererende speler
met tachtig werknemers en vesti-
gingen in Neuchâtel en Toronto. 

Cervélo is de enige fietsen-
fabrikant met een eigen wieler-
ploeg, met onder meer de
winnaar van de Tour de France in
2008, de Spanjaard Carlos

Sastre, en een eigen online tv-
station.
De jury bestond uit voorzitter Jan
Dekker (president KIVI NIRIA),
Henk Kool (wethouder Den
Haag), Joop Sistermans (voorzit-
ter Adviesraad voor het Weten-
schaps- en Technologiebeleid),
Arthur van der Poel (voorzitter
Van der Poel Sharity Fund) en
Saskia Rijtema (Ingenieur van
het Jaar 2008). Het Van der Poel

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 (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 bedacht-
zaam 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 Neder-
lands 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 verblijfs-
vergunning op zak. Rafy reisde
in augustus 2006 met zijn broer
naar Nederland vanuit Bakh-
dida, een plaats met zo’n
twintigduizend inwoners. Zijn
moeder -die als lerares onmoge-
lijk 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 succes-
vol af te ronden. Het geweld in
Irak bemoeilijkte de reis naar de
universiteit. “In Mosoel zijn veel
verschillende religieuze en etni-
sche groeperingen en na de
oorlog verslechterden de onder-
linge verhoudingen. Bussen in
Mosoel zijn bijvoorbeeld aange-
vallen, alleen omdat ze vanuit
mijn dorpje kwamen.”
Om toch verder te kunnen
studeren, maakten de broers de
tocht naar Nederland. Een ver-
blijfsvergunning 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

films kijken. Op een gegeven
moment hoorden we van een
nieuwe regeling en heb ik het
opnieuw geprobeerd.” 
Rafy kreeg zijn verblijfsvergun-
ning in 2008 en ging daarop
snel actief aan de slag. Hij
volgde een intensieve cursus
Nederlands en deed staats-
examen in wis- en natuurkunde.
De Irakees spendeerde verder
tijd aan vrijwilligerswerk. Hij
assisteerde bij inburgeringscur-
sussen 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 Vluchteling-
Studenten 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

indruk is goed, alhoewel hij het
niet gemakkelijk heeft. “De taal
is nog altijd een barrière. Versla-
gen moeten in het Nederlands
en dat kost me behoorlijk wat
moeite. Ik begrijp mijn mede-
studenten wel, maar het is bij-
voorbeeld 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 Neder-
landse 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 eigen-
lijk het meeste mis, is het lawaai.
Hier is het vaak zo stil.”/.

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/e-
student Electrical Engineering
Rafy Al Khayat (24) overbrugde

de afstand in 2006 om in
Nederland asiel aan te vragen. 

‘Ik mis het lawaai van Irak’ 

Rafy Al Khayat

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

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 al-
lerlaatste stuk mogen doen, moeten ze
eerst een aluminium randbeveiliging aan-
brengen. 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

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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Sprites, enorme elektrische
ontladingen veertig tot negen-
tig kilometer hoog in de atmos-
feer, plaatsen de wetenschap
al enige tijd voor allerlei
vragen. Prof.dr. Ute Ebert, deel-
tijdhoogleraar aan de TU/e-
faculteit Technische Natuur-
kunde, is er met computersimu-
laties 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 lengte-
schalen van twee meter tot

negentig kilometer goed kunnen
simuleren. In hun computer-
simulaties hebben ze de omstan-
digheden in de lage ionosfeer -de
luchtlaag tussen veertig en
negentig kilometer boven het
aardoppervlak, waar moleculen
door de zon worden geïoniseerd-
realistisch 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 deel-
tjes 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 kilo-
meter per seconde een ontla-
dingskanaal van honderden
meters in diameter, een reuzen-
bliksemschicht, naar beneden.
Enkele kilometers lager splitst
het ontladingskanaal zich ver-
volgens in een aantal kanalen.
Dat levert de grillige vertakte
structuur op die uit de waarne-
mingen van sprites bekend is. 
De simulaties van Luque en Ebert
kunnen het hele ontstaansproces
en de grote snelheden en dia-
meters nu voor het eerst goed 
reproduceren.  (CWI/STW, TJ)/.
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Ach en Wee

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 interna-
tionale studenten, zouden
maar vijf jaar op die locatie
mogen staan. Dat betekent dat
ze in 2010 weg moeten, zo
meldde studentensite Shift040
vorige week. Universiteits-
secretaris 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 huisvestings-
bedrijf 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 inven-
tieve 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 studen-
ten 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 aangeschre-
ven om mogelijk een bijdrage te
leveren aan extra woonruimte.
Het lijkt dan ook zeer onwense-
lijk 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 studenten-
huisvesting (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)/.

Slechts één Veni-subsidie voor TU/e
Dr. Vincent Lagendijk (faculteit
Industrial Engineering & Inno-
vation Sciences) is dit jaar de
enige recent gepromoveerde
onderzoeker aan de TU/e die
erin slaagde een Veni-subsidie
binnen te slepen. Dat is teleur-
stellend, aangezien de Neder-
landse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO)
dit jaar een recordaantal van
143 Veni-subsidies toekent. 

Concurrenten Delft en Twente
sleepten respectievelijk zeven-
tien 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, beleids-
medewerker onderzoek van de
Dienst Algemene Zaken van de
TU/e, beaamt dat de score tegen-
valt. “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 subsidieaan-
vragen.” 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-sub-
sidies, de grote broertjes van de
Veni. “Bij de Vidi scoren we ge-
middeld 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)/.

TU/e-hoogleraar verklaart reuzenbliksems

European Graduate School trapt af
IInn  ccoonnffeerreennttiieeoooorrdd  DDee  KKaappeelllleerrppuutt  iinn  HHeeeezzee  kkwwaammeenn

aaffggeellooppeenn  wweeeekk  6655  oonnddeerrzzooeekkeerrss  bbiijj  eellkkaaaarr  vvoooorr  ddee

eeeerrssttee  bbiijjeeeennkkoommsstt  vvaann  ddee  EEuurrooppeeaann  GGrraadduuaattee  SScchhooooll

oonn  SSuussttaaiinnaabbllee  EEnneerrggyy..  DDee  GGrraadduuaattee  SScchhooooll,,  wwaaaarriinn  

6633  pprroojjeecctteenn  zziijjnn  oonnddeerrggeebbrraacchhtt,,  iiss  vvoooorrttggeekkoommeenn  uuiitt

ddee  aalllliiaannttiiee  ddiiee  ddee  TTUU//ee  iinn  22000088  aaaannggiinngg  mmeett  ddee

TTeecchhnniisscchhee  UUnniivveerrssiittäätt  MMüünncchheenn  ((TTUUMM))  eenn  ddee

DDaannmmaarrkkss  TTeekknniisskkee  UUnniivveerrssiitteett  ((DDTTUU))..  HHeett  CCoolllleeggee  vvaann

BBeessttuuuurr  vvaann  ddee  TTUU//ee  sstteeeekktt  jjaaaarrlliijjkkss  335500..000000  eeuurroo  iinn

ddiitt  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaanndd..

DDee  ddrriiee  ccoonnggrreessddaaggeenn  wwaarreenn  ggeevvuulldd  mmeett  rruuiimm  ttwwiinnttiigg

lleezziinnggeenn  vvaann  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  ddrriiee  iinnsstteelllliinnggeenn,,

ddiiee  zziicchh  oopp  vveerrsscchhiilllleennddee  tteerrrreeiinneenn  bbeezziigghhoouuddeenn  mmeett

dduuuurrzzaammee  eenneerrggiiee..  HHeett  iiss  ddee  bbeeddooeelliinngg  ddaatt  oonnddeerrlliinngg

rreessuullttaatteenn  wwoorrddeenn  uuiittggeewwiisssseelldd  eenn  mmeenn  kkaann  zziicchh

oorriiëënntteerreenn  oopp  ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  oomm  eenniiggee  ttiijjdd  aaaann  eeeenn

aannddeerree  iinnsstteelllliinngg  ttee  ggaaaann  kkiijjkkeenn..  VVaann  ddee  TTUU//ee  sspprraakkeenn

oonnddeerr  mmeeeerr  kkeerrnnffuussiieessppeecciiaalliisstt  pprrooff..ddrr..  NNiieekk  LLooppeess

CCaarrddoozzoo,,  ‘‘bbaatttteerriijjpprrooff’’  pprrooff..ddrr..  PPeetteerr  NNootttteenn  eenn  pprrooff..ddrr..

HHaannss  NNiieemmaannttssvveerrddrriieett,,  hhoooogglleerraaaarr  OOppppeerrvvllaakkttee--

cchheemmiiee  eenn  aaaann  ddee  TTUU//ee  ddee  kkaarrttrreekkkkeerr  vvaann  ddiitt  iinniittiiaattiieeff..

OOookk  ddee  DDeeeennssee  kkaattaallyyssee--eexxppeerrtt  pprrooff..  JJeennss  NNøørrsskkoovv,,

tteevveennss  eerreeddooccttoorr  vvaann  ddee  TTUU//ee,,  ggaaff  eeeenn  lleezziinngg..

VVoollggeennss  NNiieemmaannttssvveerrddrriieett  ssttoonndd  ttiijjddeennss  ddeezzee  eeeerrssttee

bbiijjeeeennkkoommsstt  vvoooorraall  hheett  eellkkaaaarr  lleerreenn  kkeennnneenn  vvoooorroopp::

““MMeennsseenn  hheebbbbeenn  kkoorrtt  vveerrtteelldd  wwaaaarr  zzee  mmeeee  bbeezziigg  zziijjnn

eenn  iieeddeerreeeenn  iiss  wwooeennssddaaggmmiiddddaagg  wweeeerr  zzeeeerr  tteevvrreeddeenn

eenn  eenntthhoouussiiaasstt  hhuuiisswwaaaarrttss  ggeeggaaaann..””  ((HHKK))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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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 facul-
teit Wiskunde en Informatica. “De ver-
spreiding van een ziekte over een wereld-
populatie van zes miljard mensen is een
onmogelijk moeilijk probleem. Mijn ver-
trouwen 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 weten-
schappers. Een simulatie op basis van
hun model suggereert dat als dertig
procent van de mensen met de griep-
symptomen antistoffen krijgt, de piek van
de besmetting vier weken wordt uit-
gesteld. Dat is genoeg tijd om groot-
schaliger vaccinatieprogramma’s op te
zetten.
De onderzoekers hebben de wereld-
bevolking van zes miljard mensen opge-

deeld in 3.362 subpopulaties in 220 ver-
schillende 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 statis-
tische 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 statio-
nair; 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.

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 alle-
maal 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 verspreidings-
patroon van de ziekte. Daarom moet je
een dergelijk antwoord altijd met een
korrel zout nemen.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Archieffoto: Bart van Overbeeke

‘Neem voorspellingen over ziekte-
verspreiding met een korrel zout’ 

Prof.dr. Remco van der Hofstad, hoogleraar Kansrekening en Statistiek

Opinie TU/e
Vox Academici

Prof.dr. Remco van der Hofstad. 

Zojuist alweer mijn
laatste college kwantum-
mechanica gegeven in dit
kwartaal. Ik keek de zaal
in naar een honderdtal
studenten en dacht na
over 2020. Wat zijn over
tien jaar onze weder-
zijdse verwachtingen en
hoe kan de TU/e daarop
inspelen? Om maar
meteen met de deur in huis te vallen: we
moeten er echt alles aan doen om de
nieuwe regionale aanwas (het is niet
anders, uit die vijver moeten we vissen)
een bijzonder aantrekkelijke universiteit
te bieden waar toponderwijs wordt gege-
ven. Ik zie in gedachten dan een schitte-
rende, groene en autovrije campus met
op vele plekken prachtige (nieuwe) archi-
tectuur. Vol met inspirerende student-
(en vrouw)vriendelijke leer- en leefom-
gevingen waar docenten en studenten
elkaar bijna vanzelfsprekend treffen.

Zelf heb ik de kwaliteit van het onderwijs
aan de TU/e de afgelopen twee decennia
geweldig zien groeien, indrukwekkend!
Maar het kan nog veel beter, denk ik, met
in het achterhoofd de briljante Michael
Faraday die de Royal Institution Christ-
mas Lectures verzorgde onder het
motto: “The lecturer should give the 
audience full reason to believe that all
his powers have been exerted for their
pleasure and instruction.” We moeten
actief doorgaan met de didactische oplei-
ding van wetenschappers. We zullen
open moeten staan voor de veranderen-
de behoefte van studenten aan multi-

mediale alternatieven
voor de man-met-het-
krijtje in de grote colle-
gezaal. En vervolgens
moeten we luidkeels van
de daken schreeuwen -
dat heet nu ‘outreach’,
geloof ik- dat de TU/e de
mooiste plek is om het
beste onderwijs te
genieten. 

Ook in de masterfase liggen er enorme
uitdagingen, nog even afgezien van top-
onderwijs geven. Hoe krijgen wij het 
wereldwijd ‘beschikbare’ bèta-intellect
naar de TU/e? We kunnen het een
student uit Chili of China toch niet
kwalijk nemen dat ze Eindhoven niet
weten te vinden tussen vele andere 
excellente universiteiten? Maar, de TU/e
heeft wel het voordeel van een uitgespro-
ken ‘hightech’ omgeving. We kunnen de
studenten perfect uitleggen wat de maat-
schappelijke relevantie is van weten-
schappelijk toponderzoek en hoe zich
dat vertaalt in een aantrekkelijk master-
programma met uitstekend carrièreper-
spectief. Aan mij de uitdagende taak om
bij te dragen aan hun academische
vorming, uiteraard met een complemen-
taire mix van toponderwijs en toponder-
zoek. Ik kan niet wachten op 2020!

Henk Swagten, hoogleraar Technische
Natuurkunde en uitgeroepen tot beste 
masterdocent 2009

Reageer op www.tue.nl/strategie2020.

WWaaaarr  mmooeett  ddee  TTUU//ee  iinn  22002200  ssttaaaann  iinn  ddee  rreeggiioo,,  nnaattiioonnaaaall  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall??

WWeekkeelliijjkkss  ggeeeefftt  iieemmaanndd  vvaann  bbiinnnneenn  ooff  bbuuiitteenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  oopp  ddeezzee  vvrraaaagg zziijjnn

ooff  hhaaaarr  vviissiiee..  

De TU/e in 2020
ZZoouu  eerr  wweell  eeeennss  eeeenn  pprrooeeffsscchhrriifftt  zziijjnn  vveerr--

sscchheenneenn  oovveerr  sseekkss  iinn  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee

((VVSS))  lliitteerraattuuuurr??  MMiisssscchhiieenn  iieettss  vvoooorr  éééénn

vvaann  ddee  lleeddeenn  vvaann  hheett  vvoooorrmmaalliigg  TTaalleenn--

cceennttrruumm..  TToocchh  wweeeerr  8800..000000  eeuurroo..  IIkk  ggeeeeff

eeeenn  vvoooorrzzeettjjee..  

OOnnllaannggss  hheebb  iikk,,  wwaacchhtteenndd  oopp  eeeenn  bbeesstteelldd

bbooeekk,,  PPoorrttnnooyy’’ss  CCoommppllaaiinntt  hheerrlleezzeenn;;

PPhhiilliipp  RRootthh..  HHeett  iiss  mmeeeesslleeppeenndd  ggeesscchhrree--

vveenn  eenn  ggaaaatt  ttoott  vveerrvveelleennss  ttooee  oovveerr  sseekkss;;

eeeerrsstt  hhoonnddeerrdd  ppaaggiinnaa’’ss  mmaassttuurrbbaattiiee,,

ddaaaarrnnaa  ttwweeeehhoonnddeerrdd  bbllaaddzziijjddeenn  ssttrraappaatt--

sseenn  mmeett  aalllleerrhhaannddee  vvrroouuwweenn,,  mmaaaarr  ggeeeenn

‘‘wwaarree  lliieeffddee’’..  TTuusssseenn  aallllee  sseekkss  ddoooorr

kkllaaaaggtt  hhiijj  --tteeggeenn  zziijjnn  ppssyycchhiiaatteerr--  oovveerr  zziijjnn

JJooooddssee  ooppvvooeeddiinngg;;  eeeenn  oovveerrbbeezzoorrggddee

mmooeeddeerr  eenn  eeeenn  cchhrroonniisscchh  ggeeccoonnssttiippeeeerrddee

vvaaddeerr::  ‘‘II  nneevveerr  mmoovvee  mmyy  bboowweellss’’..  PPoorrttnnooyy

vviinnddtt  zziijjnn  WWaatteerrlloooo  iinn  TTeell  AAvviivv::  ‘‘II  ccaann’’tt  ggeett

aa  hhaarrdd--oonn  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy’’..

IInn  mmiijjnn  ggeehheeuuggeenn  zziitttteenn  aalllleerrlleeii  ffrraaggmmeenn--

tteenn  ddiiee  mmeeeerr  ooff  mmiinnddeerr  bbrraaaaff  mmeett  sseekkss  ttee

mmaakkeenn  hheebbbbeenn..  HHeett  bbrraaaaffssttee  ffrraaggmmeenntt  iiss

uuiitt  eeeenn  bbooeekk  vvaann  ddee  jjaarreenn  vveeeerrttiigg..  DDee

jjoonnggeennss  eenn  mmeeiissjjeess  uuiitt  eeeenn  sscchhoooollkkllaass

hheebbbbeenn  sseekkssuueellee  vvoooorrlliicchhttiinngg  ggeehhaadd  eenn

zziijjnn  ddaaaarrnnaa  ggaaaann  rrooeeiieenn  --  éééénn  kkuunnnnee  ppeerr

bboooottjjee..  DDee  jjoonnggeennss  ssppaatttteenn  mmeett  wwaatteerr  eenn

ddee  mmeeiissjjeess  bbeekkllaaggeenn  zziicchh  --  mmaaaarr  eeeenn

jjoonnggeenn  zzeeggtt::  ‘‘WWee  ccaann’’tt  hheellpp  wwee  hhaavvee

ffuunnccttiioonnss’’..  DDee  sseekkssuueellee  vvoooorrlliicchhtteerr  hheeeefftt

vveerrtteelldd  ddaatt  jjoonnggeennss  ‘‘ffuunnccttiioonnss’’  hheebbbbeenn;;

hheett  nnaattssppaatttteenn  vvaann  mmeeiissjjeess  iiss  ddaaaarr  eeeenn

oonnddeerrddeeeell  vvaann..

IInn  eeeenn  hheeeell  aannddeerr,,  ttaammeelliijjkk  ssoocciiaaaall  bbooeekk

ssttaaaatt  eeeenn  mmaann  vvoooorr  zziijjnn  hhuuiiss..  HHiijj  kkllaaaaggtt

oovveerr  ddee  ccoonnddoooommss  ((vvaann  ddee  jjaarreenn  vveeeerrttiigg!!))::

‘‘ttaakkiinngg  ssoo  mmuucchh  ooff  tthhee  ffeeeelliinngg’’..  AAllss  eerr  eeeenn

aaaannttrreekkkkeelliijjkkee  vvrroouuww  llaannggss  ppaarraaddeeeerrtt,,

mmoommppeelltt  hhiijj::  ‘‘SShhee  nneeeeddss  ssiixx  iinncchheess  ooff  

ssoommeetthhiinngg’’..  IInn  hheettzzeellffddee  bbooeekk,,  ggeellooooff  iikk,,

oonnttkklleeeeddtt  eeeenn  vvrroouuww  zziicchh  oommbbeekkoommmmeerrdd

iinn  hheett  zziicchhtt  vvaann  hhaaaarr  eecchhttggeennoooott..  DDiiee

zzeeggtt::  ‘‘HHooww  ddoo  yyoouu  eexxppeecctt  ttoo  kkeeeepp  yyoouurr

wwoommaannllyy  sseeccrreett,,  ssttiicckkiinngg  yyoouurr  bbuutttt  oopp  aatt

mmee  lliikkee  tthhaatt’’..  WWoommaannllyy  sseeccrreett!!  HHaadd  jjee

ttooeenn..

IInn  hheett  mmiinnsstt  bbrraavvee  ffrraaggmmeenntt,,  uuiitt  SSeexxuuss

((NNeexxuuss  ooff  PPlleexxuuss))  bbeesscchhrriijjfftt  HHeennrryy  MMiilllleerr

((ggeettrroouuwwdd  ggeewweeeesstt  mmeett  MMaarriillyynn  MMoonnrrooee))

iieemmaanndd  ddiiee  hheeeell  aannddeerrss  mmeett  zziijjnn  vvrroouuww

oommggaaaatt..  HHiijj  kkoommtt  tthhuuiiss  nnaa  eeeenn  eexxpplliicciieett

bbeesscchhrreevveenn  sseekkssoorrggiiee,,  mmaaaarr  hheeeefftt  eerr  nnoogg

ggeeeenn  ggeennooeegg  vvaann..  HHiijj  kkrruuiipptt  bbiijj  zziijjnn

ssllaappeennddee  vvrroouuww  iinn  bbeedd  eenn  ddooeett  hheett  mmeett

dd’’rr::  ‘‘FFuucckkiinngg  yyoouurr  oowwnn  wwiiffee  lliikkee  aa  ddeeaadd

hhoorrssee..  SShhee  lliikkeess  iitt,,  tthhee  bbiittcchh’’..

DDiitt  kkoommtt  uuiitt  mmiijjnn  hheerriinnnneerriinngg  bboovveenn--

ddrriijjvveenn..  NNiieett  mmiijjnn  tteekksstteenn!!  HHeett  iiss  aall  bbiijjnnaa

eeeenn  pprrooeeffsscchhrriifftt..  JJee  kkuunntt  eerr  vvaasstt  wweell  pprroo--

ffeessssoorr  mmeeee  wwoorrddeenn;;  RRootthh  hheeeefftt  iimmmmeerrss

ooookk  ‘‘TThhee  pprrooffeessssoorr  ooff  DDeessiirree’’  ggeesscchhrreevveenn..

EEnn::  8800..000000  eeuurroo!!

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeuren

Henk Swagten. Foto: Rob Stork
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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 opge-
leverd zijn.

Ir. Wim Bens, directeur van het
TU/e Innovation Lab, is blij met
het commitment van de gemeen-
te. “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 bedrijfsverzamel-
gebouw 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 opge-
bracht. Naast de gemeente zijn
dit onder meer het Samen-

werkingsverband Regio Eindho-
ven (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 par-
keerterreinen beschikbaar. 
Catalyst moet plek bieden aan
circa veertig technostarters, uit
de hoek van Scheikundige Tech-
nologie, Technische Natuurkun-
de en Werktuigbouwkunde. Het
gebouw biedt daarvoor labs en
kantoren. Bens: “Dat is ook het
verschil met bestaande bedrijfs-
verzamelpanden 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 productivi-
teitsgroei van de vaderlandse
economie zou echter aanzienlijk
zijn, namelijk zo’n dertig
procent. (TA)/.

Scholieren meten kosmische straling
DDeerrttiieenn  vvwwoo--sscchhoolliieerreenn  vvaann  ddee  PPhhiilliippss  vvaann  HHoorrnnee

SScchhoolleennggeemmeeeennsscchhaapp  uuiitt  WWeeeerrtt  bboouuwwddeenn  ddeezzee  wweeeekk

bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  eeeenn  ddeeeellttjjeess--

ddeetteeccttoorr  oomm  kkoossmmiisscchhee  ssttrraalliinngg  mmeett  eexxttrreeeemm  hhooggee

eenneerrggiiee  ttee  kkuunnnneenn  mmeetteenn..  HHeett  bbeezzooeekk  mmaaaakktt  ddeeeell  uuiitt

vvaann  HHiiSSPPAARRCC,,  eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinnggsspprroojjeecctt  vvaann  mmiiddddeell--

bbaarree  sscchhoolleenn  eenn  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  iinnsstteelllliinnggeenn..  DDiitt

‘‘HHiigghh  SScchhooooll  PPrroojjeecctt  oonn  AAssttrroopphhyyssiiccss  RReesseeaarrcchh  wwiitthh

CCoossmmiiccss’’  hheeeefftt  aallss  ddooeell  sscchhoolliieerreenn  ttee  llaatteenn  kkeennnniiss--

mmaakkeenn  mmeett  oonnddeerrzzooeekk..  VVoooorr  ddee  TTUU//ee  iiss  hheett  eeeenn

mmaanniieerr  oomm  ddee  bbeezzooeekkeerrss  wwaarrmm  ttee  kkrriijjggeenn  vvoooorr  eeeenn  

wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ssttuuddiiee..  

VVoollggeennss  sscchhoolliieerreenn  DDaaaann  CCrreeeemmeerrss  eenn  PPaauull  HHeeuuvveell--

mmaannss  iiss  ddiitt  wweell  iieettss  aannddeerrss  ddaann  ddaatt  zzee  ggeewweenndd  zziijjnn  oopp

ddee  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll..  ““WWee  mmooeetteenn  vveeeell  zzeellff  uuiittzzooee--

kkeenn;;  oopp  sscchhooooll  kkrriijjgg  jjee  aalllleess  ssttaapp  vvoooorr  ssttaapp  uuiittggeelleeggdd..

HHeett  iiss  jjuuiisstt  wweell  lleeuukk  oomm  nnaaaarr  oopplloossssiinnggeenn  ttee  mmooeetteenn

zzooeekkeenn..””  

DDee  zzooggeehheetteenn  sscciinnttiillllaattoorr  ddeetteeccttoorreenn  kkoommeenn  eeiinndd

ddeezzee  wweeeekk  oopp  ddee  ddaakkeenn  vvaann  ddee  mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolleenn  ttee

ssttaaaann..  OOnnzzee  aaaarrddee  oonnddeerrggaaaatt  vvoooorrttdduurreenndd  eeeenn

ddeeeellttjjeess--bboommbbaarrddeemmeenntt  vvaannuuiitt  hheett  hheeeellaall..  EEeenn  ffrraaccttiiee

hhiieerrvvaann  bbeezziitt  eennoorrmm  vveeeell  eenneerrggiiee..  EErr  iiss  nnoogg  mmaaaarr

wweeiinniigg  bbeekkeenndd  oovveerr  ddee  oooorrsspprroonngg  vvaann  ddeezzee  ddeeeellttjjeess..

VVoooorr  ddeetteeccttiiee  hhiieerrvvaann  mmooeett  jjee  oopp  eeeenn  ooppppeerrvvllaakk  vvaann

hhoonnddeerrdd  vviieerrkkaannttee  kkiilloommeetteerr  ooff  mmeeeerr  ddee  ddeeeellttjjeess--

ddiicchhtthheeiidd  mmeetteenn..  DDee  ggeemmiiddddeellddee  aaffssttaanndd  ttuusssseenn  

mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolleenn  bblliijjkktt  aaaarrddiigg  oovveerreeeenn  ttee  kkoommeenn

mmeett  ddee  ggeewweennssttee  oonnddeerrlliinnggee  aaffssttaanndd  ttuusssseenn  ddee  mmeeeett--

ssttaattiioonnss..  ((JJvvGG))

FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss  

Industrial Design gaat samenwerken 

met Japanse topuniversiteit
De TU/e tekende maandag 26
oktober in Japan een samen-
werkingsovereenkomst met de
gerenommeerde Keio Universi-
ty. 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 onderwijs-
minister Plasterk aan Tokio.

De TU/e werd in Japan vertegen-
woordigd 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 uitdruk-
king komen in de uitwisseling
van kennis en personen. Zo
kunnen docenten straks dubbel-
benoemingen krijgen. Studen-
ten 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 Japans-
Nederlandse betrekkingen. Bal-
kenende 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 direc-
teur van het Dutch Institute for
Advanced Logistics (Dinalog) in
Breda. Hij gaat in april aan de
slag bij het logistieke topinsti-
tuut. 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 fan-
tastische opdracht om dit insti-
tuut mee te helpen opbouwen.” 
Dinalog, dat binnenkort wordt
geopend, gaat onder meer gere-

nommeerde opleidingen aanbie-
den 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 de-
centrale overheden. Het topinsti-
tuut is verbonden aan het
Innovatieprogramma Logistiek
& Supply Chains. Dit project
moet ervoor zorgen dat Neder-
land in 2020 de Europese markt-
leider 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 over-
heid en bedrijfsleven actieve
kennisvalorisatie in de breedste
zin van het woord vorm te geven.” 
Het is nog niet bekend wie Bens
gaat opvolgen. (TA)/.

TU/e-onderzoeker maakt
stolling glas helder
In vaktijdschrift Nature ver-
schijnt vandaag, donderdag 5 no-
vember, 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 Werktuigbouw-
kunde en het Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen
(ICMS) van de TU/e. Hij voerde
het onderzoek uit toen hij nog
aan de Amerikaanse Harvard-
universiteit 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 colle-
ga’s dezelfde veranderingen in
stollingseigenschappen waar die
ook glasblazers zien bij verschil-
lende 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)/.

Rechtgezet
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 tijd-
schriften. Dat is echter het bedrag dat aan Elsevier Reed wordt betaald.
In totaal spendeert de TU/e er jaarlijks twee miljoen euro aan.

Oud-hoogleraar filosofie Joop
Doorman is maandag 2 novem-
ber op tachtigjarige leeftijd over-
leden. 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 Maatschappij-
wetenschappen. 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,

waar hij benoemd werd tot hoog-
leraar 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 Tech-
niek 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 herken-
nen en er een oplossing voor te
formuleren. (HK)/.

Oud-hoogleraar Doorman overleden
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Muziekclips maken vanuit je

Met het aanbod van betaalbare, hand-
zame 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 tegen-
woordig uitgelicht. Misschien authentiek
en leuk voor de liefhebber, maar zelden
interessant. Zeker voor een buitenstaan-
der; 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 pro-
gramma’s zijn voor veel gebruikers
behalve gecompliceerd ook vrij tijd-
rovend.

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 video-
stream, 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 concert-
gangers 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 per-
soonlijk een heugelijke gebeurtenis: hij is
de eerste uit zijn vakgroep die zal promo-
veren. De onderzoeksgroep Molecular
Biosensors for Medical Diagnostics is
namelijk pas enkele jaren geleden opge-
richt door de faculteit Technische Natuur-
kunde, in nauwe samenwerking met
Philips Research
Eindhoven. Janssen:
“Daar waar Philips
meer productgericht
is, houden wij ons
bezig met de funda-
mentele kennis
achter de bio-
sensoren, op het
niveau van de wis-
selwerking tussen
moleculen en cellen, en tussen mole-
culen 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 bio-
sensoren, zoals glucosemeters voor
suikerpatiënten of zwangerschapstests
voor vermoedelijke aanstaande moeders.
“Ik heb gewerkt met zogeheten super-
paramagnetische bolletjes, kleine plastic
bolletjes met ijzeroxidedeeltjes erin. Die
bolletjes zijn niet van zichzelf magne-
tisch. 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 zorg-
vuldig te kiezen- aan de bolletjes trekken,

of de ze om hun
as laten draaien.
Janssen gebruik-
te magneetbol-
letjes 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 essen-
tieel, 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 vast-
plakken: je moet ze labelen. In een zwan-

gerschapstest is dat de kleurstof die het
bekende streepje veroorzaakt, maar dat
label kan ook radioactief zijn, of een licht-
gevend 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 func-
tionele biosensoren moge-
lijk: door aan de magneet-
jes te trekken, trek je ook aan de
moleculen waaraan de bolletjes zijn vast-
geplakt. Je hebt dan in feite een magne-
tisch 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 vastge-
plakte 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 vloeistof-
andere 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 glas-
plaatjes. Daarvan gaan er soms vele tien-
tallen per dag doorheen. De glasplaatjes
hebben bovendien het voordeel dat ze een
veel groter oppervlak hebben, zodat we
vele honderden deeltjes tegelijk kunnen

bestuderen.” 

De bewegingen
van de magneet-
deeltjes worden
vastgelegd met
een hogesnel-
heidscamera, die

tussen de driehonderd en duizend
plaatjes per seconde schiet. Deze worden
in het geheugen van de camera vast-
gelegd 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 bol-
letjes 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 onbeken-
de omgeving. Soms blijkt uit

Wie naar een concert gaat,
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van het optreden terug op
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vanuit alle hoeken met

mobieltjes en camcorders

in de aanslag. De afzonder-
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Lettergrepen lezen beter
LLeezzeenn  lleeeerr  jjee  hheett  ssnneellsstt  iinn  ttaalleenn  wwaaaarrvvaann  hheett  sscchhrriifftt  oopp  lleetttteerrggrreeppeenn  iiss  ggeebbaasseeeerrdd..  DDaatt  hheeeefftt

ddee  TTiillbbuurrggssee  pprroommoovveenndduuss  YYoonnaass  MMeessffuunn  AAssffaahhaa  oonnttddeekktt  ddoooorr  oonnddeerrzzooeekk  ttee  ddooeenn  nnaaaarr

lleerreenn  lleezzeenn  eenn  sscchhrriijjvveenn  iinn  EErriittrreeaa,,  eeeenn  llaanndd  iinn  OOoosstt--AAffrriikkaa  mmeett  nneeggeenn  vveerrsscchhiilllleennddee  ttaalleenn  eenn

ddrriiee  vveerrsscchhiilllleennddee  sscchhrriifftteenn..  HHeett  ssyyllllaabbiisscchhee  sscchhrriifftt  vvaann  ddee  ttaaaall  TTiiggrriinnyyaa,,  bbeessttaaaannddee  uuiitt  224455

ssyymmbboolleenn  ddiiee  eellkk  eeeenn  lleetttteerrggrreeeepp  rreepprreesseenntteerreenn,,  bblleeeekk  mmaakkkkeelliijjkkeerr  ttee  lleerreenn  ddaann  hheett

KKuunnaammaa,,  ddaatt  wwoorrddtt  ggeesscchhrreevveenn  mmeett  sslleecchhttss  2255  LLaattiijjnnssee  lleetttteerrss,,  ddiiee  eellkk  eeeenn  bbeeppaaaallddee  kkllaannkk

wweeeerrggeevveenn..  BBlliijjkkbbaaaarr  iiss  ddee  lleetttteerrggrreeeepp  eeeenn  nnaattuuuurrlliijjkkeerree  eeeennhheeiidd  vvaann  ttaaaall  ddaann  lloossssee  kkllaannkkeenn

eenn  iiss  hheett  ddaaaarroomm  eeeennvvoouuddiiggeerr  oomm  iinn  ssyyllllaabbiisscchh  sscchhrriifftt  ttee  lleerreenn  lleezzeenn..  ((TTJJ))

Onbewust gemotiveerd
DDoooorr  mmeennsseenn  oonnbbeewwuusstt  eeeenn  hhooggee  bbeelloonniinngg  ttee  llaatteenn  wwaaaarrnneemmeenn,,  kkuunn  jjee  zzee  aaaannzzeetttteenn  ttoott  eeeenn

ggrrootteerree  iinnssppaannnniinngg..  DDaatt  ccoonncclluuddeerreenn  ppssyycchhoollooggeenn  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  UUttrreecchhtt  ddiiee

oonnddeerrzzooeekk  hheebbbbeenn  ggeeddaaaann  nnaaaarr  eeeenn  oommssttrreeddeenn  ffeennoommeeeenn::  ssuubblliimmiinnaallee  bbooooddsscchhaappppeenn..

DDee  vvoooorrmmaalliiggee  AAmmeerriikkaaaannssee  pprreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  iiss  bbeesscchhuullddiiggdd  vvaann  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann

ssuubblliimmiinnaallee  bbooooddsscchhaappppeenn  iinn  zziijjnn  vveerrkkiieezziinnggssccaammppaaggnnee  tteeggeenn  AAll  GGoorree::  iinn  ssppoottjjeess  ggeerriicchhtt

tteeggeenn  ddee  ddeemmooccrraatteenn  kkwwaamm  hheett    wwoooorrdd  ‘‘bbuurreeaauuccrraattss’’  ggrroooott  iinn  bbeeeelldd,,  mmeett  hhiieerr  ttuusssseennddoooorr

hheett  wwoooorrdd  ‘‘rraattss’’  --  ttee  kkoorrtt  oomm  bbeewwuusstt  ttee  wwoorrddeenn  ooppggeemmeerrkktt..  HHooeewweell  ppootteennttiieeeell  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk

wwaappeenn  oomm  ddee  mmaassssaa  ttee  bbeeïïnnvvllooeeddeenn,,  wwaass  eerr  nnoogg  wweeiinniigg  bbeewwiijjss  ddaatt  ssuubblliimmiinnaallee  bboooodd--

sscchhaappppeenn  ooookk  eecchhtt  wweerrkkeenn..  

DDee  UUttrreecchhttssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ppllaaaattsstteenn  pprrooeeffppeerrssoonneenn  nnuu  vvoooorr  eeeenn  mmoonniittoorr  wwaaaarroopp  ddee  eennee

kkeeeerr  eeeenn  wwaaaarrnneeeemmbbaaaarr  ppllaaaattjjee  vvaann  eeeenn  mmuunnttssttuukk  vveerrsscchheeeenn  eenn  ddee  aannddeerree  kkeeeerr  hheettzzeellffddee

ppllaaaattjjee  zzoo  kkoorrtt  ggeettoooonndd  wweerrdd  ddaatt  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  hheett  nniieett  bbeewwuusstt  kkoonnddeenn  wwaaaarrnneemmeenn..  IInn

bbeeiiddee  ggeevvaalllleenn  bblleeeekk  hheett  ttoonneenn  vvaann  vviijjffttiigg  eeuurroocceenntt  ddee  pprrooeeffppeerrssoonneenn  ttoott  ggrrootteerree  iinnssppaann--

nniinngg  aaaann  ttee  ssppoorreenn  bbiijj  eeeenn  ddaaaarrooppvvoollggeennddee  ttaaaakk  ddaann  ppllaaaattjjeess  vvaann  sslleecchhttss  eeeenn  eeuurroocceenntt..  ((TTJJ))

HHooee  ssnneelllleerr  ddee  ttrraannssiissttoorreenn  iinn  eeeenn  cchhiipp

kkuunnnneenn  sscchhaakkeelleenn,,  ddeess  ttee  eeffffiicciiëënntteerr  wwoorrddtt

oonnzzee  ccoommppuutteerr  ooff  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonn..  HHeett

mmaatteerriiaaaall  wwaaaarrvvaann  ddee  ttrraannssiissttoorr  iiss  ggeemmaaaakktt,,

vvoorrmmtt  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  sslleeuutteell  ttoott  ddee  vveerrbbee--

tteerriinngg  vvaann  ddee  pprreessttaattiieess..  AAuugguussttaa  GGooeeddhhaarrtt,,

ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee,,  bbeessttuu--

ddeeeerrtt  hheett  ttrraannssppoorrtt  vvaann  eelleekkttrriisscchhee  llaaddiinnggeenn

ddoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  oorrggaanniisscchhee  ttrraannssiissttoorr--

mmaatteerriiaalleenn..  

EEeenn  ttrraannssiissttoorr  iiss  ttee  vveerrggeelliijjkkeenn  mmeett  eeeenn  lliicchhtt--

kknnooppjjee  wwaaaarrmmeeee  jjee  eeeenn  llaammpp  aaaann  eenn  uuiitt  kkuunntt

zzeetttteenn..  HHeett  bbeevvaatt  eeeenn  mmaatteerriiaaaall  wwaaaarroopp  eeeenn

eelleekkttrriisscchhee  ssppaannnniinngg  wwoorrddtt  ggeezzeett..

AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  ssppaannnniinnggsswwaaaarrddee  llaaaatt  hheett

mmaatteerriiaaaall  wweell  ooff  ggeeeenn  ssttrroooomm  ddoooorr..  ZZoo  ffuunncc--

ttiioonneeeerrtt  ddee  ttrraannssiissttoorr  aallss  eeeenn  sscchhaakkeellaaaarr..  

““DDee  ttrraannssiissttoorr  iiss  éééénn  vvaann  ddee  bbeellaannggrriijjkkssttee

uuiittvviinnddiinnggeenn  vvaann  ddee  ttwwiinnttiiggssttee  eeeeuuww””,,  zzeeggtt

AAuugguussttaa  GGooeeddhhaarrtt..  ““EEeenn  cchhiipp  bbeevvaatt  vvaaaakk  dduuii--

zzeennddeenn  ttoott  ssoommss  wweell  mmiilljjaarrddeenn  ttrraannssiissttoorreenn..

MMeeeessttaall  zziijjnn  ddiiee  ggeemmaaaakktt  vvaann  aannoorrggaanniisscchhee

hhaallffggeelleeiiddeerrss..  OOrrggaanniisscchhee  ttrraannssiissttoorreenn  zziijjnn

eecchhtteerr  mmaakkkkeelliijjkkeerr  eenn  ggooeeddkkooppeerr  ttee  pprroodduu--

cceerreenn..””  

HHooee  hheett  llaaddiinnggssttrraannssppoorrtt  iinn  oorrggaanniisscchhee  mmaattee--

rriiaalleenn  pprreecciieess  ppllaaaattssvviinnddtt,,  iiss  nniieett  hheelleemmaaaall

dduuiiddeelliijjkk..  OOmm  mmeeeerr  iinnzziicchhtt  ttee  kkrriijjggeenn  iinn  ddiitt

pprroocceess,,  bbeessttuuddeeeerrtt  GGooeeddhhaarrtt  ttwweeee  mmaatteerriiaa--

lleenn::  zziinnkkooxxiiddee  eenn  tthhiioopphheennee..  DDee  eexxppeerriimmeenntt--

eenn  mmeett  hheett  tthhiioopphheennee  mmooeetteenn  nnoogg  bbeeggiinnnneenn..

ZZiinnkkooxxiiddee  iiss  eeeenn  hhaallffggeelleeiiddeenndd  mmaatteerriiaaaall  ddaatt

iinn  llaaaaggjjeess  vvaann  88  ttoott  2255  nnaannoommeetteerr  ddiikk  kkaann

wwoorrddeenn  aaaannggeebbrraacchhtt  oopp  eeeenn  ssiilliicciiuummppllaaaattjjee..

IInn  eeeenn  zzoo  dduunn  mmooggeelliijjkk  llaaaaggjjee  zziitt  wweeiinniigg

vveerrvvuuiilliinngg  ddoooorr  aannddeerree  mmoolleeccuulleenn,,  zzooddaatt  ddee

eexxppeerriimmeenntteenn  uuiittsslluuiitteenndd  iieettss  vveerrtteelllleenn  oovveerr

ddee  eeiiggeennsscchhaappppeenn  vvaann  zziinnkkooxxiiddee..    

OOpp  ddee  ttrraannssiissttoorr  iinn  hheett  eexxppeerriimmeenntt  zziijjnn  ttwweeee

ccoonnttaacctteenn  aaaannggeessllootteenn,,  wwaaaarrttuusssseenn  eeeenn

ssttrroooomm  kkaann  llooppeenn..  TTuusssseenn  ddiiee  ccoonnttaacctteenn  lliiggtt

eeeenn  llaaaaggjjee  zziinnkkooxxiiddee..  OOpp  hheett  zziinnkkooxxiiddee  wwoorrddtt

eeeenn  bbeeppaaaallddee  ssppaannnniinngg  ggeezzeett  ddoooorr  eeeenn  ddeerrddee

ccoonnttaacctt,,  oonnddeerr  hheett  mmaatteerriiaaaall..  GGooeeddhhaarrtt  mmeeeett

ddee  ssppaannnniinngg  aaaann  hheett  ooppppeerrvvllaakkttee  vvaann  hheett

mmaatteerriiaaaall  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  aattoooommkkrraacchhttmmiiccrroo--

ssccooppiiee  ((aattoommiicc  ffoorrccee  mmiiccrroossccooppyy,,  AAFFMM)),,

wwaaaarrbbiijj  eeeenn  ssoooorrtt  nnaaaalldd  hheett  aattoooommooppppeerrvvllaakk

vveerrkkeenntt..  

““DDiiee  ssppaannnniinngg  aaaann  ddee  ooppppeerrvvllaakkttee  zzeeggtt  iieettss

oovveerr  wwaatt  eerr  iinn  hheett  mmaatteerriiaaaall  ggeebbeeuurrtt””,,  lleeggtt  ddee

ssttuuddeennttee  uuiitt..  ““DDee  ccoonnttaacctteenn  wwaaaarr  ddee  ssttrroooomm

iinn--  eenn  uuiittggaaaatt,,  vvoorrmmeenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  ssoooorrtt

bboottttlleenneecckkss,,  wweeeerrssttaannddeenn..  DDoooorr  oovveerr  hheett

ggeehheellee  ooppppeerrvvllaakk  ttee  mmeetteenn  eenn  ddee  ssppaannnniinngg  ttee

vvaarriiëërreenn,,  bbeekkiijjkk  iikk  wweellkk  ddeeeell  vvaann  ddee  wweeeerr--

ssttaanndd  vveerroooorrzzaaaakktt  wwoorrddtt  ddoooorr  hheett  mmaatteerriiaaaall,,

eenn  wweellkk  ddeeeell  ddoooorr  ddee  ccoonnttaacctteenn..””  

HHeett  ddooeenn  vvaann  ddeerrggeelliijjkk  ffuunnddaammeenntteeeell  oonnddeerr--

zzooeekk  bbeevvaalltt  GGooeeddhhaarrtt  pprriimmaa..  ““IIkk  vviinndd  hheett  ffiijjnn

ttee  wweetteenn  ddaatt  mmiijjnn  oonnddeerrzzooeekk  iieettss  ttooeevvooeeggtt””,,

zzeeggtt  GGooeeddhhaarrtt..  ““KKeennnniiss  oovveerr  llaaddiinnggssttrraannss--

ppoorrtt  iiss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ooookk  hheeeell  bbeellaannggrriijjkk  vvoooorr

hheett  vveerrbbeetteerreenn  vvaann  zzoonnnneecceelllleenn..  DDee  rreessuull--

ttaatteenn  hheebbbbeenn  dduuss  oopp  mmeeeerrddeerree  ggeebbiieeddeenn

rreelleevvaannttiiee..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk

FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

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 elemen-
ten voor de kwali-
teit. Aan de hand
hiervan zette
Shrestha een drie-
trapsmodel op:
pre-processing,
mashup-compo-
sition en post-
processing. 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 voor-
komen dat beeld en geluid uit de pas
lopen. Een verschijnsel dat al optreedt bij
een afwijking van 1/25ste seconde, uit-
gaande 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 geluids-
analyse. Bij de eerste audiomethode
worden verschillende opnames vergele-
ken aan de hand van unieke ‘vinger-
afdrukken‘ 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 inter-
views formuleerde Shrestha een algo-
ritme, first-fit, waardoor als vanzelf een
film ontstaat volgens de beperkingen,
regels en voorkeuren die professionele-
en amateurfilmers vooraf hadden aan-
gegeven. Als benchmark voor de automa-
tische 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 monta-
ges. Maar we wilden ook taxeren hoe onze
doelgroep, de videoamateurs, het systeem
zou waarderen.” Veertig proefpersonen
tussen twintig en dertig jaar beoordeel-
den 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 toe-
voegen dat de kwaliteit van een mashup
altijd erg afhankelijk is van de aangebo-
den filmpjes. Met stabiele opnames
vanuit verschillende hoeken, veraf, dicht-
bij, 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 gewaar-
deerd”, relativeert ze met een lach. (FvO)/.
Ir. Prarthana Shrestha verdedigt donderdag 19 no-

vember op de TU/e haar proefschrift ’ Automatic

mashup generation of multiple-camera videos’.

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 her-
kennen 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 ‘draaistijf-
heid’- van een complex van eiwitmole-
culen 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 mole-
culen zijn al snel honderd keer zo lang.
Het is best opzienbarend dat we dit
hebben kunnen meten.” (TJ)/.

Foto: Bart van Overbeeke

Buitenstaander heeft

meestal meer 

behoefte aan een 

‘verhaal’ 



5 november 2009 Cursor
8/ Achtergrond

De donderdagmidda
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 bor-
relruimtes eigenlijk voldoen en hoe is
het gesteld met de veiligheid van de ver-
schillende borrelruimtes aan de TU/e? 

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-

Intermate: het moet niet te druk worden

II
nn  mmeeii  vveerrhhuuiissddee  mmeett  ddee  ssuubbffaaccuulltteeiitt

TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn,,  eenn

ddaaaarrmmeeee  ooookk    ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  IInntteerr--

mmaattee,,  vvaann  hheett  PPaavviilljjooeenn  nnaaaarr  hheett  IIPPOO--ggeebboouuww..  DDee  bboorrrreellpplleekk  iiss  eeeenn

ggeezzeelllliiggee  rruuiimmttee  mmeett  eeeenn  bbaarr,,  eeeenn  zziitthhooeekk,,  eeeenn  ttaaffeellvvooeettbbaallssppeell  eenn

eeeenn  aappaarrtt  kkaannttoooorrttjjee  vvoooorr  hheett  bbeessttuuuurr..  JJaasssseenn  eenn  ttaasssseenn  mmooggeenn  nniieett

mmeeee  nnaaaarr  bbiinnnneenn,,  wwaanntt  ooookk  hhiieerr  wwoorrddtt  hheett  bbrraannddwweeeerrvvoooorrsscchhrriifftt

nneettjjeess  nnaaggeelleeeeffdd..  HHeett  iiss  vvooll  bbiinnnneenn,,  mmaaaarr  hheett  iiss  nnoogg  pprriimmaa  ttee  ddooeenn..  EErr

iiss  ggeeeenn  ttaapp,,  mmaaaarr  wweell  eeeenn  bbaarr  mmeett  zzoo’’nn  vviijjffeennddeerrttiigg  ssoooorrtteenn  ssppeecciiaaaall

bbiieerr;;  hheett  ddeerrddee  ggrroooottssttee  aassssoorrttiimmeenntt  nnaa  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  eenn  JJaappiiee..  EEeenn

aaaannttrreekkkkeelliijjkkee  pplleekk  dduuss  vvoooorr  oonnggeennooddee  ggaasstteenn  mmeett  eeeenn  vvoooorrkkeeuurr

vvoooorr  bbiijjzzoonnddeerree  bbiieerreenn..  

WWiilllleemm  GGiieessbbeerrss,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  bboorrrreellccoommmmiissssiiee,,  iiss  bboorrrreell--

kkaaaarrtteenn  aaaann  hheett  uuiittpprriinntteenn..  WWaatt  vviinnddtt  hhiijj  eerrvvaann  ddaatt  mmeennsseenn

oovveerrwweeggeenn  oomm  hhiieerrhheeeenn  ttee  kkoommeenn  aallss  zzee  nniieett  mmeeeerr  bbiijj  JJaappiiee

bbiinnnneenn  mmooggeenn??  ““AAllss  hheett  eerr  eeeenn  ppaaaarr  zziijjnn,,  hheebb  iikk  ddaaaarr  ggeeeenn  pprroobblleemmeenn

mmeeee  --  zzoollaanngg  hheett  mmaaaarr  nniieett  uuiitt  ddee  hhaanndd  lloooopptt..  HHeett  mmooeett  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett

ttee  ddrruukk  wwoorrddeenn  hhiieerr,,  wwaanntt  ddaann  iiss  hheett  vvoooorr  oonnzzee  eeiiggeenn  lleeddeenn  nniieett  mmeeeerr

lleeuukk..  WWee  hheebbbbeenn  ttoott  nnuu  ttooee  nnoogg  nnooooiitt  mmeeeeggeemmaaaakktt  ddaatt  hheett  ttee  vvooll

wweerrdd..””

VVoollggeennss  GGiieessbbeerrss  wwaass  ddee  vvoorriiggee  bboorrrreellrruuiimmttee  vvaann  ddee  vveerreenniiggiinngg  eeeenn

ssttuukk  kklleeiinneerr::  ““TTooeenn  kkwwaamm  hheett  nnoogg  wweell  eeeennss  vvoooorr  ddaatt  mmeennsseenn  oopp  ddee

ggaanngg  ssttoonnddeenn..  MMaaaarr  hhiieerr  ppaasstt  hheett  pprriimmaa..  OOvveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  kkoommeenn

hhiieerr  ttoott  nnuu  ttooee  aalllleeeenn  mmeennsseenn  vvaann  oonnzzee  eeiiggeenn  ffaaccuulltteeiitt,,  ddiiee  nneemmeenn  wweell

rreeggeellmmaattiigg  vvrriieennddeenn  mmeeee..  DDaatt  mmaagg,,  zzoollaanngg  mmeenn  nniieett  eeeenn  hheellee

mmiiddddeellbbaarree--

sscchhoooollkkllaass  mmeeee  nnaaaarr  bbiinnnneenn

nneeeemmtt..  EEeenn  ccoonnttrroolleessyysstteeeemm  hheebbbbeenn  wwee  nniieett,,

iinn  pprriinncciippee  kkaann  iieeddeerreeeenn  hhiieerr  ggeewwoooonn  iinn--  eenn  uuiittllooppeenn..  AAllss  hheett  aaaann  oonnss

lliiggtt,,  bblliijjfftt  ddaatt  zzoo,,  mmaaaarr  wwee  zzuulllleenn  hheett  wweell  zziieenn..””  

LLaatteerr  ddiiee  aavvoonndd  kkoommtt  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann  eeeenn  mmaann  ooff  vveeeerrttiigg  vvaann  bbuuiitteennaaff

nnaaaarr  ddee  bboorrrreellrruuiimmttee  vvaann  IInntteerrmmaattee..  ZZiijj  mmooggeenn  nniieett  bbiinnnneenn  aaaannggeezziieenn

zzee  mmeett  tteevveeeell  zziijjnn  eenn  ddee  bbrraannddvveeiilliigghheeiidd  vvaann  ddee  kklleeiinnee  rruuiimmttee  zzoo  nniieett

ggeewwaaaarrbboorrggdd  kkaann  wwoorrddeenn..

Van der Waals: weer zo gezellig als voorheen 

VV
oooorr  ddee  iinnggaanngg  vvaann  ddee  bboorrrreellrruuiimmttee  vvaann  VVaann  ddeerr  WWaaaallss

ssttaaaatt  eeeenn  rriijj  ssttooeelleenn  mmeett  ddaaaarroopp  eeeenn  aaaannttaall  bbeessttuuuurrss--

lleeddeenn  vvaann  ddee  nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg..  AAaann  ddee

mmuuuurr  hhaannggtt  iinn  ddrriiee  ttaalleenn  ddee  wwaaaarrsscchhuuwwiinngg  ddaatt  aalllleeeenn  mmeennsseenn

mmeett  eeeenn  ggeellddiiggee  lleeddeennppaass  ddee  rruuiimmttee  bbiinnnneenn  mmooggeenn::  eeeenn  ppllaassttiicc

ppaassjjee  mmeett  ffoottoo,,  ddaatt  ssppeecciiaaaall  wweerrdd  ggeemmaaaakktt  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  eenn

mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee..  

GGiijjss  tteenn  HHaaaaff,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg::  ““DDee  ppoorrttiieerr

cchheecckktt  ooff  ddee  ffoottoo  kklloopptt  bbiijj  ddee  ppeerrssoooonn  ddiiee  nnaaaarr  bbiinnnneenn  wwiill..

SSiinnddssddiieenn  kkoommeenn  eerr  aalllleeeenn  nnoogg  lleeddeenn  bbiinnnneenn  eenn  iinnttrroodduuccééss  nnaa--

ttuuuurrlliijjkk..  HHeett  wweerrdd  ggeewwoooonn  vveeeell  ttee  ddrruukk  hhiieerr  mmeett  mmeennsseenn  vvaann

bbuuiitteennaaff..  EEeenn  ppaaaarr  iiss  nniieett  zzoo  eerrgg,,  mmaaaarr  hheett  wwaarreenn  eerr  oopp  eeeenn

ggeeggeevveenn  mmoommeenntt  zzoovveeeell,,  ddaatt  oonnzzee  eeiiggeenn  lleeddeenn  wweeggbblleevveenn..

SSoommmmiiggeenn  vveerroooorrzzaaaakktteenn  bbeehhoooorrlliijjkk  wwaatt  pprroobblleemmeenn..  ZZee

wweerrddeenn  hheeeell  eerrgg  ddrroonnkkeenn  eenn  wwiillddeenn  nniieett  wweegg  aallss  ddee  bboorrrreell  wwaass

aaffggeellooppeenn..  OOmmddaatt  oonnzzee  iinnggaanngg  mmiiddddeenn  iinn  hheett  ggeebboouuww  iiss,,

ggiinnggeenn  mmeennsseenn  dduuss  llaaddddeerrzzaatt  ddoooorr  hheett  ggeebboouuww  ddwwaalleenn,,  ddaatt

wwaass  vveerrvveelleenndd..  MMeennsseenn  vvaann  oonnzzee  ffaaccuulltteeiitt  wweetteenn

ddaatt  zzee  mmooeetteenn  ggaaaann  aallss  ddee  bboorrrreell

ssttoopptt,,  ddaatt  hhooeeff  jjee

nniieett  ttee  vvrraaggeenn..

NNuu  wwee  mmeett  ppaassjjeess

wweerrkkeenn,,  iiss  hheett

lleeuukkeerr  ggeewwoorrddeenn

hhiieerr..  MMeennsseenn  zziijjnn

ggeelluukkkkiigg  tteerruugg--

ggeekkoommeenn..””  

BBiinnnneenn  wwoorrddtt  ddrruukk

ggeepprraaaatt,,  ggeezzoonnggeenn

eenn  ttaaffeellvvooeettbbaall

ggeessppeeeelldd..  HHeett  zziitt  bbeehhoooorrlliijjkk  vvooll,,  mmaaaarr  eerr  iiss  nnoogg  rruuiimmttee  oomm  jjee  vvoooorrtt  ttee  bbeewweeggeenn..  EEeenn  ggrrooeeppjjee

jjoonnggeennss  eenn  mmeeiissjjeess,,  mmeett  BBeellggiisscchhee  bbiieerreenn  iinn  ddee  hhaanndd,,  iiss  bblliijj  mmeett  hheett  nniieeuuwwee  ddeeuurrbbeelleeiidd..  ““EEeerrsstt

wwaass  hheett  zzoo  ddrruukk,,  ddaatt  wwee  ddeeggeenneenn  mmeett  wwiiee  wwee  hhaaddddeenn  aaffggeesspprrookkeenn,,  mmeeeessttaall  nniieett  eeeennss  kkoonnddeenn

vviinnddeenn..  DDiiee  mmeennsseenn  vvaann  bbuuiitteennaaff  kkwwaammeenn  iinn  ggrroottee  ggrrooeeppeenn  hhiieerrhheeeenn  eenn  nnaammeenn  hheett  vveerrvvoollggeennss

hheelleemmaaaall  oovveerr..  ZZee  kkwwaammeenn  aalllleeeenn  mmaaaarr  oomm  ggooeeddkkoooopp  ddrroonnkkeenn  ttee  wwoorrddeenn,,  nniieett  eeeennss  oomm  eeeenn

pprraaaattjjee  ttee  mmaakkeenn  mmeett  mmeennsseenn  vvaann  hhiieerr..  IIkk  hheebb  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  nnoogg  nnooooiitt  eeeenn  wwoooorrdd  mmeett  zzee

ggeewwiisssseelldd..  WWiijj  zziijjnn  zzeellffss  eeeenn  ttiijjddjjee  wweeggggeebblleevveenn,,  mmaaaarr  ggeelluukkkkiigg  iiss  hheett  nnuu  wweeeerr  nneett  zzoo  lleeuukk  aallss

vvoooorrhheeeenn..””  



Achtergrond /9
Cursor 5 november 2009

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 studie-

e Technologie) te gaan borrelen.

even poolshoogte en dronk een

e mee.

borrelen
meesters regelmatig de verschillende
locaties, maar ik moet zeggen dat de regels
over het algemeen netjes worden nage-
leefd. 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 samen-
werking. 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 uit-
lokken.” 

Protagoras: goed verstopt

II
nn  IInn  VViivvoo,,  ddee  bboorrrreellrruuiimmttee  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg

PPrroottaaggoorraass  iinn  ddee  kkeellddeerr  vvaann  WW--hhoooogg  iiss  hheett  ggeezzeelllliigg,,

mmaaaarr  nniieett  eecchhtt  ddrruukk  ttee  nnooeemmeenn..  VVoollggeennss  MMaatthhiieeuu

vvaann  KKeellllee,,  ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  BBiioommeeddiisscchhee

TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg,,

kkoommtt  ddaatt  ddoooorr  ddee  ccoolllleeggeevvrriijjee  wweeeekk,,  mmaaaarr  iiss  hheett

ssoowwiieessoo  nnooooiitt  ttéé  ddrruukk..  ““MMiisssscchhiieenn  oommddaatt  wwee  aaffggeelleeggeenn

iinn  eeeenn  kkeellddeerr  zziitttteenn,,  ooff  oommddaatt  wwee  ggeeeenn  ggrroooott  aassssoorr--

ttiimmeenntt  aaaann  bbiieerreenn  hheebbbbeenn..  HHeett  iiss  hhiieerr  mmeeeessttaall  ggeewwoooonn

ggeezzeelllliigg  ddrruukk..  MMeeeessttaall  zzoo’’nn  zzeevveennttiigg  mmeennsseenn,,  ddeennkk  iikk,,

mmaaaarr  eerr  iiss  wweell  nnoogg  aallttiijjdd  ggeennooeegg  rruuiimmttee  oomm  jjee  ttee

bbeewweeggeenn..  DDee  pprroobblleemmeenn  ddiiee  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee

eenn  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  hheebbbbeenn  mmeett  oonnggeennooddee

ggaasstteenn  ddiiee  zziicchh  vvoooorr  wweeiinniigg  ggeelldd  kkoommeenn  bbeeddrriinnkkeenn,,  ddaaaarr

hheebbbbeenn  wwiijj  ggeeeenn  llaasstt  vvaann..  HHeett  kkoommtt  wweell  eeeennss  vvoooorr  ddaatt  eerr

iinnttrroodduuccééss  mmeeeekkoommeenn

eenn  zzoo  aaff  eenn  ttooee  llooppeenn  eerr

ssttuuddeenntteenn  vvaann  aannddeerree

ffaaccuulltteeiitteenn  bbiinnnneenn,,

mmaaaarr  ddaatt  wwee  mmaassssaaaall

mmeennsseenn  bbiinnnneennkkrreeggeenn

ddiiee  nniieettss  mmeett  PPrroottaa--

ggoorraass  ttee  mmaakkeenn,,  iiss  nnoogg

nniieett  vvoooorrggeekkoommeenn..””

PPrroottaaggoorraass  cchheecckktt

vvoollggeennss  VVaann  KKeellllee  nniieett

bbiijj  ddee  ddeeuurr  ooff  mmeennsseenn

bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  hhoorreenn

ooff  nniieett..  ““IIeeddeerreeeenn  kkaann

hhiieerr  ggeewwoooonn  iinn--  eenn

uuiittllooppeenn  eenn  zzoollaanngg  wwiijj

ggeeeenn  pprroobblleemmeenn

hheebbbbeenn  mmeett  mmaassssaallee

ttooeessttrroommeenn  vvaann

bbuuiitteennaaff,,  bblliijjfftt  ddaatt  ooookk

zzoo..  WWee  hheebbbbeenn  eerr  aall

wweell  oovveerr  ggeesspprrookkeenn

mmeett  hheett  bbeessttuuuurr,,  dduuss  mmoocchhtt  ssttrraakkss  iieeddeerreeeenn  ddiiee  nniieett

mmeeeerr  nnaaaarr  JJaappiiee  mmaagg,,  pplloottsseelliinngg  nnaaaarr  ddee  kkeellddeerr  kkoommeenn,,

ddaann  ggaaaann  oonnzzee  eeiiggeenn  lleeddeenn  uuiitteerraaaarrdd  vvoooorr..  TToott  ddiiee  ttiijjdd

mmooggeenn  bbuuiitteennssttaaaannddeerrss  ddiiee  ggeezzeelllliigg  zziijjnn  eenn  ggeeeenn

pprroobblleemmeenn  vveerroooorrzzaakkeenn,,  ggeewwoooonn  bbiijj  oonnss  eeeenn  bbiieerrttjjee

kkoommeenn  ddrriinnkkeenn..  MMaaaarr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iiss  oonnss  bbiieerr  nniieett

bbiijjzzoonnddeerr  ggeennooeegg,,  ooookk  aall  kkoosstt  hheett  mmaaaarr  ttaacchhttiigg  cceenntt..  HHeett

iiss  ggeewwoooonn  BBrraabbaannttss  bbiieerr..  MMaaaarr  wwee  hheebbbbeenn  wweell  rreeggeell--

mmaattiigg  bbiijjzzoonnddeerree  aavvoonnddeenn..  EErr  zziitt  eeeenn  ttrraappppiisstteennbboorrrreell

aaaann  ttee  kkoommeenn  eenn  wwee  hhaaddddeenn  llaaaattsstt  eeeenn  ccoocckkttaaiillaavvoonndd..

OOnnzzee  bbuurreenn  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  SSiimmoonn  SStteevviinn  hheebbbbeenn

vvaannddaaaagg  eeeenn  wweesstteerrnntthheemmaa..  IIeeddeerreeeenn  vvaann  ddee  vveerreenniiggiinngg

iiss  vveerrkklleeeedd  aallss  ccoowwbbooyy..  ZZooaallss  jjee  zziieett,,  ssttaaaann  ddaaaarr  ooookk

ggeeeenn  rriijjeenn  vvoooorr  ddee  ddeeuurr..  WWee  zziitttteenn  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ttee  ggooeedd

vveerrssttoopptt..””  

Japie: eerst attenderen, dan weren

HH
eett  iiss  ddoonnddeerrddaagg  2222  ookkttoobbeerr,,  rroonndd  hhaallff  vviijjff..  VVoooorr  ddee  bbaarr  eenn  rroonndd

ddee  ttaaffeellss  ssttaaaann  mmeennsseenn,,  mmaaaarr  vveerrddeerr  iiss  eerr  nnoogg  rruuiimmttee  ggeennooeegg

oomm  rroonndd  ttee  kkiijjkkeenn  eenn  ttee  llooppeenn  iinn  ddee  FFOORRTT.. ““NNoogg  wweell;;  ssttrraakkss

ssttaaaatt  eerr  hhiieerr  eeeenn  llaannggee  rriijj  vvoooorr  ddee  ddeeuurr..  DDaann  kkuunn  jjee  bbiinnnneenn  jjee  kkoonntt

nniieett  kkeerreenn””,,  aalldduuss  DDeenniissee  SSlleenntteerr,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  bboorrrreellccoommmmiiss--

ssiiee..  SSlleenntteerr  zziitt  aaaann  eeeenn  ttaaffeell  nnaaaasstt  ddee  iinnggaanngg  vvaann  ddee  bboorrrreellrruuiimmttee  eenn

vveerrggeelliijjkktt  ddee  nnaammeenn  vvaann  ddee  ggaasstteenn  ddiiee  bbiinnnneennkkoommeenn,,  mmeett  ddiiee  oopp  eeeenn

ccoommppuutteerrsscchheerrmm..  ““IIkk  ttuurrff  nnuu  aalllleeeenn  nnoogg  ooff  mmeennsseenn  mmeeddeewweerrkkeerrss,,

ssttuuddeenntteenn  ooff  bbuuiitteennssttaaaannddeerrss  zziijjnn..  VVaannddaaaagg  wweerreenn  wwee  nnoogg  nniieemmaanndd,,

wwee  aatttteennddeerreenn  mmeennsseenn  eerr  aalllleeeenn  oopp  ddaatt  zzee  vvaannaaff  vvoollggeennddee  wweeeekk

aalllleeeenn  nnoogg  bbiinnnneenn  mmooggeenn  oopp  vveerrttoooonn  vvaann  eeeenn  JJaappiiee--ppaassjjee..  OOookk

ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  mmooggeenn  bbiinnnneenn  eenn

iinnttrroodduuccééss,,  mmiittss  hheett  ggeeeenn  hheeeell  ggrroottee  ggrrooeeppeenn  zziijjnn..””

SSlleenntteerr  vveerrvvoollggtt::  ““SSiinnddss  zzee  bbiijj  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  zziijjnn  bbeeggoonnnneenn  mmeett

hheett  ppaassjjeessssyysstteeeemm,,  kkoommeenn  aall  ddiiee  mmeennsseenn  vvaann  bbuuiitteennaaff  hhiieerrhheeeenn..

VVaann  ddee  zzoommeerr  ssttoonnddeenn  wwee  vvaaaakk  bbuuiitteenn,,  ttooeenn  wwaass  hheett  bbeesstt  ggeezzeelllliigg

ddaatt  eerr  zzoo  nnuu  eenn  ddaann  wwaatt  aannddeerreenn  aaaannsscchhoovveenn..  RRuuiimmttee  zzaatt..  MMaaaarr

nnuu  hheett  bbiinnnneenn  ttee  ddooeenn  iiss,,  ssttaaaatt  nniieett  aalllleeeenn  iieeddeerreeeenn  aallss  hhaarriinnggeenn

iinn  eeeenn  ttoonn  tteeggeenn  eellkkaaaarr  aaaann  ggeeppllaakktt,,  hheett  iiss  nnoogg  ggeevvaaaarrlliijjkk  ooookk..  AAllss  eerr

iieettss  ggeebbeeuurrtt,,  kkaann  nniieemmaanndd  eeeenn  kkaanntt  oopp..””  

MMaaaarr  iiss  hheett  nniieett  eeeenn  ccoommpplliimmeenntt  ddaatt  ddee

bboorrrreell  iinn  ddee  FFOORRTT  zzoo  ggeezzeelllliigg  iiss,,  ddaatt  eerr

mmaassssaaaall  mmeennsseenn  vvaann  bbuuiitteennaaff  oopp  aaffkkoommeenn??

SSlleenntteerr::  ““NNoouu,,  iikk  ddeennkk  ddaatt  zzee  vvoooorraall  kkoommeenn

vvoooorr  ddee  zzeessttiigg  ssoooorrtteenn  ssppeecciiaaaall  bbiieerr  ddiiee  wwee

vveerrkkooppeenn..  HHeett  zziijjnn  vvoooorraall  mmeennsseenn  vvaann  ddee

HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss  ddiiee  hhiieerr  ggooeeddkkoooopp

kkoommeenn  ddrriinnkkeenn..””  

BBuuiitteenn  ssttaaaann  ddrriiee  SSppaaaannssee  jjoonnggeennss..  TTwweeee

vvaann  hheenn  zziijjnn  uuiittwwiisssseelliinnggssssttuuddeenntteenn  vvaann

ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee,,

ddee  ddeerrddee  wweerrkktt  oopp  ddee  HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss..

HHiijj  wweeeett  ddaatt  hheett  vvoooorr  hheemm  ddee  llaaaattssttee  kkeeeerr

iiss  ddaatt  hhiijj  hhiieerr  nnaaaarr  bbiinnnneenn  mmaagg..  ““IIkk  wweeeett

nniieett  wwaaaarr  wwee  vvoollggeennddee  wweeeekk  nnaaaarrttooee

ggaaaann..  IInntteerrmmaattee  iinn  hheett  IIPPOO--ggeebboouuww

hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  bboorrrreellrruuiimmttee,,  mmiiss--

sscchhiieenn  ddaatt  wwee  ddaaaarr  ggaaaann  kkiijjkkeenn..  ZZiijjnn

vvrriieennddeenn  kknniikkkkeenn::  ““AAllss  hhiijj  wweegg  mmooeett,,

ggaaaann  wwiijj  mmeeee..””
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Verkiezingen TU/e 2009
Kandidaatstelling
In 2009 worden voor de geleding stu-
denten verkiezingen gehouden voor de
universiteitsraad en de faculteitsraden.
Voor de geleding personeel vinden ver-
kiezingen plaats voor de universiteits-
raad, de faculteitsraden en de dienstraad.
Van maandag 9 t/m woensdag 11 novem-
ber kunnen kandidaatstellingsformulie-
ren 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
MMaaaannddaagg::
Vegetarische aardappelstoofschotel
Gepaneerde visfilet, Remouladesaus,
aardappelpuree, broccoli
Kipfilet ‘Genève’, Pommes Dauphine,
gegrilde groenten mediterraan

DDiinnssddaagg::
Kipdrumsticks, Jambalaya rijst
Hachee, gekookte aardappelen, rode kool
Kalfstartaar met roomsaus, halve kriel in
de schil, bloemkool in Hollandaise saus

WWooeennssddaagg::
Zuid-Duitse pasta met kaas en uien
Kalkoenschnitzel, aardappelkroketten,
gemengde groenten
Bonte baars in citroenbotersaus, gevulde
aardappelrolletjes, koolrabi-wortelenmix

DDoonnddeerrddaagg::
Chili con carne
Stamppot boerenkool, jus, braadworst
Varkenshaas met Stroganoffsaus, steak-
house frites, courgette-tomatenmix

VVrriijjddaagg::
Geen Avondopenstelling

Kantine tijdens tentamenperiode
Openingstijden kantine tijdens de tenta-
menperiode tot 7 november. 
Alle kantines zijn beperkt open tot 14.00
uur, met uitzondering van de kantine in
het Auditorium; deze is tijdens de tenta-
menperiode 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 samenwer-
king met de NUFFIC een lezing over
studie en stage in het buitenland in het
kader van de Nationale WilWeg-
Campagne 2009. Zie io@tue.nl.

Promoties
D.S.F. Chong MSc verdedigt op woens-
dag 11 november zijn proefschrift en stel-
lingen 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 stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Mediated aware-
ness for intra-family Communication’.
Khan promoveert aan de faculteit
Industrial Design. 

Ir. R.M.C. Mestrom verdedigt op donder-
dag 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 dyna-
mics’. Mestrom promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. 

Drs. F.A. Smit verdedigt op donderdag
12 november zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘A Programmable
Display-Layer Architecture for Virtual-
Reality Applications’. Smit promoveert
aan de faculteit Wiskunde & Informatica. 

Intreerede
Prof.dr. H. Grüll (Biomedische Techno-
logie) 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’. 

Fonds Studenten-
voorzieningen Eindhoven
Gehonoreerde aanvragen
De Stichting Fonds Studentenvoorzie-
ningen Eindhoven heeft onlangs aan-
vragen gehonoreerd van: ESK-IMPACT
voor de organisatie van Nederlandse
Studentenkampioenschappen Kickboxen
met een gift van 400 euro; het Eind-
hovens 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 organisa-
tie van het Introforum 2009;
Toneelvereniging Doppio, die een jubi-
leumvoorstelling 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 QSL-
kaarten; ESR Thêta, die een Herfst-
regatta 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 con-
nected 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).

Education & Training Unit
Workshops ‘Assessments’
On December 3rd and 10th the Edu-
cation & 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, relia-
bility, 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 tele-
phone (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 presenta-
tion? 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 instruc-
tions, 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 (experien-
ced 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 informa-
tion 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 afwis-
selend en aantrekkelijker, hoe bevorder
ik dat studenten thuis de stof bijhouden
en wat als mijn colleges worden opgeno-
men 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).

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 evene-
ment 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’ tentoonstel-
ling met gebruiksvriendelijke producten
en diensten (12 t/m 14 november)
- Nationaal Ontwerp Weekend waarin
bachelorstudenten werken aan bedrijfs-
cases 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
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 priori-
teiten te stellen. In twee avonden wordt
er volgens de methode van Stephen
Covey en zijn kwadrant geleerd wat time-
management 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 eer-
dere avond over ‘The foundation of
Global Ethic’, nu een avond over ‘Het 8-
voudig pad’: acht eenvoudige dagelijkse
handelingen die de sleutel zijn tot een
gezond leven en een gezonde samenle-
ving. We kijken naar een lezing van
Thich Nhat Hanh, Zenmeester en boed-
dhistische monnik. De video begint
donderdag 5 november om 20.00 uur in
Café T!NT, de toegang is gratis. Bij vol-
doende 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, maatschap-
pelijk engagement en dialoog met
andersdenkenden? Ben je handig met je
pc en beschik je over heldere communi-
catie 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).

Programmer (V32.049), Security of

Embedded Systems, department of
Mathematics and Computer science (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 cao Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

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

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 dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (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).

PhD position in Advanced joining and
disassembly (V34.0010), department of
Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2042 t/m 2612 euro).

Postdoctoral position on Aeroacoustics of
Corrugated Pipes (V34.1007), Meso-
scopic Transport Phenomena group of
the department of Applied Physics (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 cao Nederlandse universi-
teiten 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), Macro-
moleculaire en Organische Chemie,
faculteit Scheikundige Technologie (2,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 7 cao Nederlandse universi-
teiten 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 uni-
versiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).

PhD position in Design Research on
physical and social play (V51.077), User-
Centred 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.

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Diversen

Vacatures
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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 diffi-
cult 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. 

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. 

Pegah Attaran (26) from Iran,a Master

student of Information Systems
and Management

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 accommo-
dation last March. “We clicked, so why not?”,
says Raymond. “In fact you don’t notice the diffe-
rence 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 enjoy-
ing 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 con-
siderably 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

Meeting room for 

international students
The Education and Student
Service Center (STU) together
with the Personnel and Organi-
zation Department (DPO) and
the Accommodation Depart-
ment 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, Internationali-
zation 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 consul-
ting with DPO and the Accom-
modation 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 interna-
tional 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 as-
sociations of Chemical Enginee-
ring and Chemistry and Applied

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 stu-
dents, 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 develo-
ped 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 associa-
tions 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 inter-
national 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 Depart-
ments. They feel they have a bond
because of their native countries
or their cultural backgrounds.”
(SK,TJ)/.

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 intercul-
tural 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).

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.

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 interna-
tional 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 selec-
ted 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 con-
dition 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 study-
ing in Spain. The student assis-
tant 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

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. 
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Neem een abonnement
� Surf naar volkskrant.nl/studenten
(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

Studenten
50%

korting

volkskrant.nl/studenten

De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van                         onderdeel van de

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

13 &14 november Amsterdam RAI

www.carrieredagen.nl

Maak kennis met een groot aantal topwerkgevers
Bezoek de speciale Traineestraat®

Volg gratis interessante carrièregerichte en vakinhoudelijke workshops.

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. 

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. 

combining scientific excellence with commercial relevance

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

AANBOD5 nummersvoor  12,-

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.

Meld je aan op www.onzetaal.nl.
Kijk daar ook voor meer informatie of bel met 070 - 356 12 20.
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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 Stock-
holm 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 peste-
rijen. 
Op een avond stopt er een taxi

voor zijn flat met daarin zijn
nieuwe buurmeisje Eli en een
oude man. Oskar en Eli ont-
moeten elkaar op de binnen-
plaats 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 gere-
gisseerd 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 beslomme-
ringen. 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 voortduren-
de strijd om voedsel en onder-
dak. 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 pis-
paaltje Oskar een geschikte en
broodnodige levensgezel. 
De film won zesenvijftig inter-
nationale filmprijzen en werd
daarnaast nog eens elf keer
genomineerd. Een onvermij-
delijke 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 Eind-
hoven was al meteen vanaf de
eerste editie in 2006 een groot
succes. Inmiddels heeft het
festival zich ontwikkeld tot
een happening van internatio-
nale 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 ver-
schillende delen van de stad,
zoals het Dommeltunneltje bij
de Stationsweg, en evenemen-

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

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 City-
Dynamiek: “Met het thema
‘Being Public’ willen we bena-
drukken 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 dage-
lijks door de burgers worden
gebruikt of die juist niet toegan-
kelijk zijn voor publiek. Er is

een aantal installaties waaraan
het publiek interactief kan
deelnemen. Natuurlijk is de bin-
nenstad ’s avonds één grote ont-
moetingsplaats 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.

The ChThe Chanangge ofe of the Cthe Cententurur yy in Phiin Philiplipsfsfabriekabriekjjee
VVoooorr  ddee  hhooooggtteeppuunntteenn  uuiitt  ddee  ccooll--

lleeccttiiee  vvaann  hheett  ttoooonnaaaannggeevveennddee

mmuusseeuumm  vvoooorr  hheeddeennddaaaaggssee  kkuunnsstt

SS..MM..AA..KK..,,  hheett  SStteeddeelliijjkk  MMuusseeuumm

vvoooorr  AAccttuueellee  KKuunnsstt  iinn  GGeenntt,,  hhooeeff  jjee

ddeezzee  wwiinntteerr  nniieett  hheelleemmaaaall  nnaaaarr

BBeellggiiëë  ttee  rreeiizzeenn..  VVaann  77  nnoovveemmbbeerr

ttoott  eenn  mmeett  1144  mmaaaarrtt  zziijjnn  zzee  nnaammeelliijjkk

ttee  zziieenn  iinn  CCeennttrruumm  KKuunnssttlliicchhtt  iinn  ddee

KKuunnsstt  iinn  EEiinnddhhoovveenn..

DDee  ttiitteell  vvaann  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg,,

‘‘TThhee  CChhaannggee  ooff  tthhee  CCeennttuurryy’’,,

vveerrwwiijjsstt  nnaaaarr  ddee  iinnvvllooeedd  ddiiee  ddee

ggllooeeiillaammpp  eenn  aannddeerree  vvoorrmmeenn  vvaann

kkuunnssttlliicchhtt,,  zzooaallss  nneeoonn,,  oopp  zzoowweell  ddee

mmaaaattsscchhaappppiijj  aallss  oopp  bbeeeellddeennddee

kkuunnsstt  hheebbbbeenn  ggeehhaadd..  KKuunnsstteennaaaarrss

aallss  DDaann  FFllaavviinn,,  BBrruuccee  NNaauummaann,,

FFrraannççooiiss  MMoorreelllleett  eenn  PPiieerr  PPaaoolloo

CCaallzzoollaarrii  lliieetteenn  zziicchh  iinnssppiirreerreenn

ddoooorr  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  vvaann  lliicchhtt

aallss  bbeeeellddeenndd  mmaatteerriiaaaall..  

DDee  kkuunnssttwweerrkkeenn  iinn  ddee  tteennttoooonn--

sstteelllliinngg  zziijjnn  ooppggeesstteelldd  iinn  ccoommpplleettee

dduuiisstteerrnniiss..  EEllkk  kkuunnssttwweerrkk  hheeeefftt  eeeenn

eeiiggeenn,,  aaffzzoonnddeerrlliijjkkee  lliicchhttbbrroonn  eenn

vvoorrmmtt  eeeenn  bbaakkeenn  iinn  ddee  ddoonnkkeerree

rruuiimmttee..  ZZoo  oonnttssttaaaatt  eeeenn  vveerrhhaaaalllliijjnn

ddiiee  ddee  wweerrkkeenn  oonnddeerrlliinngg  vveerrbbiinnddtt

eenn  wwaaaarrddoooorr  ooookk  eeeenn  oommggeevviinnggss--

iinnssttaallllaattiiee  oonnttssttaaaatt;;  eeeenn  vveerrsspprriinn--

ggeenndd  bbeeeelldd  ddaatt  vveerrhhaaaalltt  vvaann  eeeenn

ttiijjddppeerrkk  ddaatt  mmeett  hheett  vveerrbboodd  oopp  ddee

ggllooeeiillaammpp  mmiisssscchhiieenn  vvoooorrggooeedd  tteenn

eeiinnddee  iiss  ggeekkoommeenn..

CCeennttrruumm  KKuunnssttlliicchhtt  iinn  ddee  KKuunnsstt  iiss

ggeevveessttiiggdd  iinn  hheett  eeeerrssttee

PPhhiilliippssffaabbrriieekkjjee  aaaann  ddee

EEmmmmaassiinnggeell  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  

KKiijjkk  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee

tteennttoooonnsstteelllliinngg  oopp  ddee  wweebbssiittee

wwwwww..kkuunnssttlliicchhttkkuunnsstt..nnll..  

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

Kunstlicht in de Kunst.

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.

Berry van Egten gaat

met ‘Evolution of

Light’, met de

nieuwste led-techno-

logieën, de Dommel

ter hoogte van de 

N. Clopperstraat

verlichten. 

Op de foto vergelijk-

baar werk van Van

Egten.

MAD@TMAD@TAAC: C: 
shocshockkererende mediende mediakakuunnsstt

TTiijjddeennss  hheett  GGLLOOWW--ffeessttiivvaall  pprreesseenntteeeerrtt  MMAADD  eemmeerrggeenntt  aarrtt  cceenntteerr  eeeenn

sseelleeccttiiee  vvaann  mmeeddiiaakkuunnsstt  iinn  hheett  TTAACC..  TTiijjddeennss  SShhoocckkwwaavvee,,  MMAADD@@TTAACC,,

wwoorrddtt  nniieeuuww  eenn  bbeessttaaaanndd  wweerrkk  ggeettoooonndd  vvaann  hheeddeennddaaaaggssee  mmeeddiiaakkuunn--

sstteennaaaarrss..  IInn  eeeenn  ddoooorrllooppeenndd  pprrooggrraammmmaa  wwoorrddtt  eeeenn  nniieeuuww  lliicchhtt  ggeewwoorrppeenn

oopp  ddee  vveerraannddeerreennddee  ggeemmeeddiiaalliisseeeerrddee  wweerreelldd  vvaann  nnuu  eenn  vvaann  mmoorrggeenn..

MMAADD--ddiirreecctteeuurr  RReennéé  PPaarréé::  ““OOnnss  pprrooggrraammmmaa  bbeessttaaaatt  uuiitt  ttwweeee  oonnddeerrddeelleenn..

HHeett  eeeerrssttee,,  ‘‘AAnntthhrrooppoocceennee’’  vvaann  CCaarrmmiinn  KKaarraassiicc  eenn  RRoollff  vvaann  GGeellddeerr,,  iiss  eeeenn

pprroojjeeccttiiee  mmeett  ggeelluuiidd..  DDaattaa  ggeerreellaatteeeerrdd  aaaann  kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg  wwoorrddtt  vvaann

iinntteerrnneett  ggeehhaaaalldd  eenn  vveerrvvoollggeennss  vveerrttaaaalldd  nnaaaarr  aanniimmaattiiee..  HHeett  rreessuullttaaaatt  zzaall

oopp  ggrroooott  sscchheerrmm  ggeepprroojjeecctteeeerrdd  wwoorrddeenn  iinn  hheett  TTAACC..  HHeett  ttwweeeeddee  oonnddeerrddeeeell

iiss  eeeenn  ssccrreeeenniinngg  vvaann  kkuunnssttffiillmmss  vvaann  ddiivveerrssee  kkuunnsstteennaaaarrss,,  oonnddeerr  wwiiee  ddee

EEiinnddhhoovveennssee  OOllggaa  MMiinnkk..  DDee  vveerrttoooonnddee  ffiillmmss  zziijjnn  ssppeecciiaaaall  vvoooorr  ddiitt

pprrooggrraammmmaa  ggeesseelleecctteeeerrdd  eenn  hheebbbbeenn  uuiitteerraaaarrdd  rraaaakkvvllaakkkkeenn  mmeett  hheett

tthheemmaa  ‘‘SShhoocckkwwaavvee’’,,  hheett  GGLLOOWW--tthheemmaa  ‘‘BBeeiinngg  PPuubblliicc’’  eenn  mmeett  lliicchhttkkuunnsstt..””

MMAADD@@TTAACC  eenn  aannddeerree  kkuunnssttpprrooggrraammmmaa’’ss  zziijjnn  vvaann  66  ttoott  eenn  mmeett  1155  nnoovveemm--

bbeerr  ttee  zziieenn  ttiijjddeennss  GGLLOOWW  22000099,,  iinn  hheett  TTeemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree..  VVoooorr  mmeeeerr

iinnffoorrmmaattiiee  kkiijjkk  oopp  wwwwww..ttaacc..nnuu  ooff  wwwwww..mmaadd..ddssee..nnll//ggllooww..

Still uit ‘Anthropocene’ van Carmin Karasic en Rolf van Gelder. 
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Een terechte drager 
van de titel ‘fietsenmaker’

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

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 mis-
schien wel het laatste technische voor-
werp dat een mens nog kan begrijpen.
Vergis je niet: in zijn eenvoud is een fiets
toch complex en een wonderlijk tech-
nisch 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.”

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 bij-
gesteld?
“Voor mij niet. Het enige dat me interes-
seert, 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 wielren-
nen 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-program-
ma ‘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 drie-
wieler had hij nog een goede kans
gemaakt. Voor onze klanten is het belang-
rijker dat wij dingen doen die onze fietsen
beter maken en daardoor het fietsgenot
vergroten, dan dat wij een hoop geld

betalen voor een renner die veel wed-
strijden 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 restric-
tief. 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

dat de fiets waarmee Cancelara wint, ille-
gaal 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 ontwer-
pen die je zelf leuk vindt als er geen rele-
vantie is voor je klanten. Sommige

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

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 dagen-
lang theoretisch doorpraten. Met een
prototype kun je zelf een maand rond-
rijden, of je kunt Thor er een uurtje op
laten trappen en hem laten vertellen wat
er allemaal mis is.”

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 fiets-
beurzen gepresenteerd. Het is prachtig
om dan al je concurrenten op je stand te
zien rondstruinen op zoek naar infor-
matie. 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.”/.

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 twee-

wielers 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’. 

GGéérraarrdd  VVrroooommeenn  ((3388))  iiss  ggeebboorreenn  iinn  NNiijjmmeeggeenn  eenn

ooppggeeggrrooeeiidd  iinn  VVeennrraayy..  NNuu  wwoooonntt  hhiijj  iinn

ZZwwiittsseerrllaanndd  eenn  iiss  ggeettrroouuwwdd..  SSttuuddeeeerrddee  aaaann  ddee

TTUU//ee  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  vvaann  11998899  ttoott  11999955..

OOnnttwwiieerrpp  aallss  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  eeeenn  aaeerrooddyynnaa--

mmiisscchhee  ffiieettss  aaaann  ddee  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy  iinn

MMoonnttrreeaall,,  CCaannaaddaa..  BBoouuwwddee  mmeett  mmeeddeessttuuddeenntt

PPhhiill  WWhhiittee  eeeenn  pprroottoottyyppee..

NNaa  zziijjnn  ssttuuddiiee  lleeuurrddee  hhiijj  tteevveerrggeeeeffss  mmeett  hheett  pprroo--

ttoottyyppee  llaannggss  ddiivveerrssee  ffiieettssffaabbrriikkaanntteenn..  BBeesslloooott

ttooeenn  oomm  zziijjnn  ffiieettss  ssaammeenn  mmeett  WWhhiittee  iinn  pprroodduuccttiiee

ttee  nneemmeenn..  MMeerrkknnaaaamm::  CCeerrvvéélloo  --  eeeenn  ccoommbbiinnaattiiee

vvaann  hheett  IIttaalliiaaaannssee  ‘‘cceerrvveelllloo’’  ((bbrreeiinn))  eenn  hheett

FFrraannssee  ‘‘vvéélloo’’  ((ffiieettss))..  DDee  eeeerrssttee  jjaarreenn  iiss  hheett

ssaappppeelleenn..  VVrroooommeenn  wwoooonntt  CCaannaaddaa  iinn  ddee  kkeellddeerr

vvaann  zziijjnn  eeeerrssttee  ddeeaalleerr  eenn  bblliijjfftt  ffiieettsseenn  oonntt--

wweerrppeenn..

MMeett  nniieeuuwwee  mmooddeelllleenn  wwoorrddeenn  ttiitteellss  oopp  hheett  WWKK

eenn  ddee  OOllyymmppiisscchhee  SSppeelleenn  bbiinnnneennggeehhaaaalldd..  DDee

oonnddeerrnneemmiinngg  ggrrooeeiitt  eenn  ssppoonnssoorrtt  iinn  22000022  mmeett

ggrraattiiss  ffiieettsseenn  ddee  CCSSCC--ppllooeegg  vvaann  vvoooorrmmaalliigg

TToouurrwwiinnnnaaaarr  BBjjaarrnnee  RRiiiiss..  DDiieennss  kkooppmmaann  IIvvaann

BBaassssoo  wwiinntt  iinn  22000066  ddee  RRoonnddee  vvaann  IIttaalliiëë,,  mmaaaarr

rraaaakktt  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  eeeenn  ddooppiinnggsscchhaannddaaaall..  OOmm

zzaakkeenn  iinn  eeiiggeenn  hhaanndd  ttee  kkuunnnneenn  hhoouuddeenn,,  rriicchhtteenn

VVrroooommeenn  eenn  WWhhiittee  hhuunn  eeiiggeenn  wwiieelleerrppllooeegg  oopp::

TTeesstt  TTeeaamm  CCeerrvvéélloo..  DDiitt  sseeiizzooeenn  bbooeekkttee  ddee  ppllooeegg

aacchhtt  eettaappppeezzeeggeess  iinn  ddee  GGiirroo,,  TToouurr  eenn  VVuueellttaa..  DDee

NNeeddeerrllaannddssee  sspprriinntteerr  TThheeoo  BBooss  iiss  oonnllaannggss  ttooee--

ggeettrreeddeenn..  AAnnddeerree  ggrroottee  nnaammeenn  zziijjnn  TThhoorr

HHuusshhoovvdd  ((wwiinnnnaaaarr  ggrrooeennee  ttrruuii  22000099))  eenn  CCaarrllooss

SSaassttrree  ((TToouurrwwiinnnnaaaarr  22000088))..

BBuuiitteenn  hheett  wwiieelleerrtteeaamm  tteelltt  ddee  oonnddeerrnneemmiinngg

ttaacchhttiigg  mmeeddeewweerrkkeerrss..  CCeerrvvéélloo  vveerrkkoooopptt  ffiieettsseenn

iinn  oonnggeevveeeerr  vviijjffeennttwwiinnttiigg  llaannddeenn..  TTeecchhnniieekk

ssttaaaatt  bbiijj  hheett  mmeerrkk  vvoooorroopp..  TTeerr  iilllluussttrraattiiee::  hheett

vveerrwwiisssseelleenn  vvaann  eeeenn  aacchhtteerr--  eenn  vvoooorrwwiieell  ggaaaatt  zzoo

rraazzeennddssnneell,,  ddaatt  oopp  ddee  wweebbssiittee  vvaann  CCeerrvvéélloo

ddaaaarroomm  eeeenn  ffiillmmppjjee  mmeett  vveerrttrraaaaggddee  bbeeeellddeenn  iiss

ggeeppllaaaattsstt..  ZZiiee  ooookk  wwwwww..cceerrvveelloo..ccoomm..  

Gérard Vroomen (links) en zijn compagnon Phil White.
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DDee  ttrreeiinn  rriijjddtt  hheett  ssttaattiioonn

bbiinnnneenn  eenn  mmiinnddeerrtt  vvaaaarrtt..

DDee  wwaacchhtteennddee  ffoorreennzzeenn

ddiiee  nneett  nnoogg  ddee  kkrraanntt

ssttoonnddeenn  ttee  lleezzeenn  ooff

ssttoonnddeenn  ttee  pprraatteenn  mmeett

ccoolllleeggaa’’ss,,  zziijjnn  iinneeeennss

ccoommpplleeeett  ggeeffooccuusstt  oopp  ddee

vvoooorrbbiijjkkoommeennddee  ddeeuurreenn..

AAllss  ddee  ttrreeiinn  ttoott  ssttiillssttaanndd

kkoommtt,,  ddrroommmmeenn  ddee  rreeiizzii--

ggeerrss  mmaassssaaaall  rroonndd  ddee  ppaaaarr

iinnggaannggeenn  vvaann  ddee  ttrreeiinn..

AAnnggssttiigg  oomm  ddee  ttrreeiinn  ttee

mmiisssseenn,,  kkiijjkkeenn  zzee  sscchhuucchh--

tteerr  oomm  zziicchh  hheeeenn  ooff  zzee  ddee

ccoonndduucctteeuurr  zziicchh  eerrggeennss

zziieenn  ggeerreeeeddmmaakkeenn  oomm  oopp

zziijjnn  fflluuiittjjee  ttee  bbllaazzeenn..  DDee

vvrreeeess  vvoooorr  hheett  fflluuiittjjee  eenn  ddee

hhoooopp  oopp  eeeenn  ggooeeddee  pplleekk  iinn

ddee  ttrreeiinn  zziijjnn  zzoo  ggrroooott,,  ddaatt

zzee  ddee  uuiittssttaappppeennddee  rreeiizzii--

ggeerrss  aallss  hheett  wwaarree  ddee  ttrreeiinn

uuiitt  ssttaarreenn..  DDee  eecchhtt  oonnggee--

dduullddiiggeenn  kkuunnnneenn  ddee  ddrruukk

nniieett  mmeeeerr  aaaann  eenn  gglliippppeenn

aall  nnaaaarr  bbiinnnneenn  vvoooorrddaatt  ddee

llaaaattssttee  mmeennsseenn  zziijjnn  uuiitt--

ggeessttaapptt..  

AAllss  eeeennmmaaaall  iieeddeerreeeenn  iiss

uuiittggeessttaapptt,,  bbeeggiinntt  ddee

ssttrriijjdd  ppaass  eecchhtt::  aallss

sshhooppppeennddee  vvrroouuwweenn  bbiijj  ddee

DDooll  DDwwaazzee  DDaaggeenn  ppeerrsstt

mmeenn  zziicchh  nnaaaarr  bbiinnnneenn..  HHeett

rreecchhtt  vvaann  ddee  sstteerrkksstteenn

ggeellddtt  hhiieerr::  wwiiee  zziijjnn  eellllee--

bbooggeenn  ggeebbrruuiikktt,,  iiss  aallss

eeeerrssttee  bbiinnnneenn,,  wwaaaarrbbiijj

zzeellffss  mmeennsseenn  oopp  kkrruukkkkeenn

nniieett  wwoorrddeenn  ggeessppaaaarrdd..  AAllss

iikk  iinn  ddee  ttrreeiinn  zziitt,,  mmaagg  iikk

ggrraaaagg  ddee  iinnssppaannnniinnggeenn

aaaannsscchhoouuwweenn  vvaann  ddee

mmeennsseenn  ddiiee  bbiinnnneenn  zziijjnn  eenn

hhaaaassttiigg  oopp  zzooeekk  ggaaaann  nnaaaarr

ddee  bbeessttee  pplleekkkkeenn..

PPaanniieekkeerriigg  kkiijjkkeenn  zzee  iinn  hheett

rroonndd  oopp  zzooeekk  nnaaaarr

bbeesscchhiikkbbaarree  ppllaaaattsseenn  eenn

vvoooorraall  bbiijj  ddee  llaaaattssttee  vvrriijjee

ssttooeelleenn  ddooeett  zziicchh  ddaann  nnoogg

vvaaaakk  eeeenn  oouudd--HHoollllaannddssee

ssttooeelleennddaannss  vvoooorr..

OOpp  ddee  eeeenn  ooff  ddee  aannddeerree

mmaanniieerr  mmaakkeenn  ttrreeiinnrreeiizzeenn

ooeerriinnssttiinncctteenn  iinn  oonnss  llooss..

WWee  wwoorrddeenn  aallss  wwiillddee

bbeeeesstteenn  oopp  ddee  ssaavvaannnnee,,

ddiiee  mmeekkaaaarr  vveerrddrriinnggeenn  bbiijj

eeeenn  wwaatteerrppllaass..  AAaann  ddiitt

ddoommmmee  eenn  iirrrriittaannttee

ffeennoommeeeenn  ddooee  iikk  nniieett  mmeeeerr

mmeeee..  RRuussttiigg  kkiijjkk  iikk  oopp  eeeenn

aaffssttaannddjjee  ttooee  ttoottddaatt  ddee

llaaaattssttee  ppeerrssoooonn  nnaaaarr

bbiinnnneenn  iiss  ggeellooppeenn  eenn  ddaann

ggaa  iikk..  OOnntthhaaaasstteenn!!  

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  

iiss  ssttuuddeenntt  

EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg

En hoe is het in Buenos Aires?

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 maan-
den in Buenos Aires in
een mooi studenten-
appartement 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 mooi-
ste 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 uitein-
delijk ook nog veel tijd
over heb om van het fan-
tastische land te genieten.
Zo heb ik bijvoorbeeld al
tussen honderden zee-
honden 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 bezich-
tigen. 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, waar-
door 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

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.

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 stu-
denten kunnen surfers via
JouwWeb veel gemakke-
lijker een site beheren dan
bij soortgelijke diensten.
“Gebruikers kunnen
kiezen uit verschillende
designs en hun site een-
voudig aanpassen. Ook
kunnen zij op hun pagina’s

afbeeldingen, filmpjes,
peilingen en reactieformu-
lieren toevoegen. Andere
webdiensten zijn vaak
minder gebruiksvriende-
lijk 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

Entrepreneurship, een
prijs voor hun idee voor
dienst. Ze wilden een
moderne variant ont-
wikkelen van Geocities, de
in 1995 gestarte webdienst
van Yahoo die onlangs
werd gesloten wegens 
afnemende gebruikersaan-
tallen. Twisk: “JouwWeb
sluit beter aan bij de
huidige behoeften en past
in de Web 2.0-traditie. Uit
ons marktonderzoek blijkt
dat uiteenlopende doel-
groepen geïnteresseerd
zijn in zo’n dienst, onder
wie jongeren, kleine onder-
nemers 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 aan-
bieden, zoals het aan-
vragen van een eigen 
domeinnaam”, zegt Twisk.
Het tweetal heeft de afgelo-
pen maanden veel tijd 
gestoken in het bedrijfje,
gemiddeld zeker vijftien
uur per week. Ze hopen
spoedig ook daadwerkelijk
te verdienen aan de web-
dienst. “JouwWeb is nu
nog reclamevrij, maar daar
moet binnenkort veran-
dering 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 stu-
denten en professionals. 

Op de dag geven onder
anderen Maurits de Hoog,
hoogleraar stedenbouw-
kundig ontwerpen in Delft,
en hoofdredacteur van het
vaktijdschrift Vitale Stad
Peter de Bois lezingen.
Ook architect Floris Alke-
made en stedenbouwkun-
dige Frits Palmboom
spreken tijdens het sym-
posium. 
Bij het thema van het sym-
posium wordt de factor
‘tijd’ centraal gesteld. Dit
aspect komt aan bod in 
lezingen en discussies

tussen studenten en pro-
fessionals. Ook de prijs-
vraag is hierop afgestemd.
Aan deelnemers wordt ge-
vraagd om met innovatieve
ideeën te komen voor het
herinrichten van een plek
in Eindhoven in het geval
dat de stad wordt over-
spoeld 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 oplos-
singen nodig om alle in-
stellingen, 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 prijs-

vraag en het symposium is te

vinden op www.viastedebouw.nl/

symposium. 

GELIMBO kiest nieuwe prins
GELIMBO, het dispuut
van GEWIS (studievereni-
ging Wiskunde & Informa-
tica) 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 Gerrit-
sen, het afgelopen jaar
bekend als GEWIS-prins
Nicky I, staat die avond
symbolisch zijn prinse-
lijke attributen af. 

“We plukken Nicky”,
vertelt Florian van der
Wielen van GELIMBO.
Waarmee hij bedoelt dat

scepter, steek en andere 
attributen worden afgeno-
men en later worden toege-
kend 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 buutte-
reedner op (een variant op
het Brabantse tonproater),
is er een surpriseact en
wordt de GELIMBO-sketch
opgevoerd. Het hoogte-

punt van de avond is uiter-
aard de bekendmaking van
de nieuwe prins. Een werk-
groep van drie personen
van GELIMBO kiest de
nieuwe prins. Van der
Wielen: “Kandidaten kun-
nen 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). 

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-

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) 
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