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Twee miljoen van EU
voor onderzoek Meijer
De European Research Council
(ERC) heeft prof.dr. Bert Meijer
van het Instituut voor Complexe
Moleculaire Systemen (faculteiten Scheikundige Technologie en Biomedische Technologie) een ERC Advanced Grant
van twee miljoen euro toegewezen. De subsidie geeft
Meijer de kans het gebied van
‘niet-covalente synthese van
functionele supramoleculaire
systemen’ te onderzoeken.
Supramoleculaire systemen zijn
kleine moleculaire fabriekjes,
opgebouwd uit moleculen die
middels zwakke krachten aan
elkaar zijn gebonden. Met de
subsidie zal Meijer de unieke
eigenschappen en mogelijke toepassingen van deze systemen
onderzoeken.
De prestigieuze subsidie van de
Europese Unie wordt alleen toegekend aan de beste Europese
onderzoekers. Met de premie kan
de hoogleraar zes nieuwe promovendi en twee postdoctorale
medewerkers aanstellen. Meijer:
“Ik ben ontzettend blij en vereerd
met deze subsidie. Ik zie het als
een geweldige stimulans voor
onze groep om op de ingeslagen
weg door te gaan.”

Superieur

De groep van Meijer introduceerde een nieuwe klasse materialen, namelijk de supramoleculaire polymeren. Hij liet voor
het eerst zien dat polymeren die
niet zijn opgebouwd uit ketens
waarin de eenheden door sterke

(covalente) bindingen gebonden
zijn maar juist door zwakkere
(niet-covalente) interacties, soms
superieure eigenschappen kunnen hebben. Het geplande
onderzoek is een volgende stap
in de ontwikkeling van deze
materialen met het doel om
nieuwe functies te introduceren
in deze complexe supramoleculaire systemen.

Kunstnier

Het onderzoeksproject gaat in
2010 van start en kent twee hoofdrichtingen. Ten eerste worden de
mechanismen achter de vorming
van supramoleculaire polymeren
onderzocht, om zo zelf materialen te leren maken die hun eigenschappen kunnen aanpassen aan
externe invloeden. Deze materialen moeten in samenwerking
met dr. Patricia Dankers (Biomedische Technologie) worden toegepast in een prototype van een
biologische kunstnier.
Een andere uitdaging ligt in het
realiseren van gecompartimenteerde nanodeeltjes; fabriekjes
met verschillende activiteiten
verenigd in één heel lang en
bijzonder gevouwen molecuul.
Hiertoe worden nieuwe technieken gebruikt om de volgorde
van de bouwstenen van het molecuul precies te kunnen bepalen.
De toepassing van deze supramoleculaire systemen als moleculaire containers wordt onderzocht in nauwe samenwerking
met dr.ir. Anja Palmans (Scheikundige Technologie). (TJ)/
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Sheltering voor gevorderen
Hoe innovatief is men in de wereld van de noodhuis vesting voor probleemgebieden, de zogeheten
shelters? Voor degenen die daar meer over te weten
wilden komen, hield studievereniging SUPport
(Building Technology and Construction Technology)
dinsdag 24 november een ‘Innovative Sheltering Field
School’. Dit in samenwerking met het Platform
Techniek voor Ontwikkelingssamenwerking en het
Rode Kruis. In de ochtend volgden zo’n zestig stu denten vier lezingen.‘s Middags werd er achter op het
TU/e-terrein, bij de Koepel, door een dertigtal stu denten stevig aangepakt: aan hen de taak om vier
prototypes van shelters zo snel mogelijk in elkaar te
zetten.
Volgens Kasper Straathof, lid van de commissie die de
dag organiseerde, was dat nog niet zo eenvoudig en
kostte het bij elkaar dik twee uur voordat de noodvoor zieningen overeind stonden. Een model van ontwerper
Vinay Gupta, dat er uitziet als een van kartonnen
platen gemaakte bedoeïenentent, stond volgens

Eredoctoraat voor Canadese informaticus
De TU/e kent een eredoctoraat
toe aan prof. William Arthur
Stewart (Bill) Buxton, hoofdonderzoeker bij Microsoft
Research en adjunct-hoogleraar aan de faculteit Informatica van de Universiteit van
Toronto in Canada. Dat maakte
het College van Bestuur dinsdag 24 november bekend.
Erepromotor is prof.dr. Kees
Overbeeke van de faculteit
Industrial Design. De uitreiking
vindt plaats in het kader van de
viering van de 54ste verjaardag
van de TU/e op donderdag 22
april 2010.
Prof. Bill Buxton (60) krijgt de
onderscheiding vanwege zijn excellente onderzoek op het gebied
van de interactie tussen mens en
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computer. Binnen dit brede
gebied heeft hij zich op een groot
aantal onderwerpen gemanifesteerd, zowel in de universitaire wereld als in het
bedrijfsleven. Hij heeft tientallen wetenschappelijke publicaties
en
een
twintigtal
octrooien op zijn naam staan.

Menselijke aspecten

Buxtons werk draait voornamelijk om de menselijke aspecten van technologie. Zijn onderzoek sluit daarmee goed aan bij
onderzoek op het gebied van
mens-systeeminteractie binnen
de faculteiten Industrial Design
en Industrial Engineering &
Innovation Sciences van de
TU/e. Sinds 2007 is Buxton lid
van de Raad van Advies van de
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Eindhovense faculteit Industrial
Design.

Visionair

Volgens erepromotor Overbeeke
is Buxton een visionair. “Hij
heeft belangrijke ontwikkelingen in de mens-computerinteractie in gang gezet, zoals
transparante, grijpbare en ‘multitouch interfaces’.” Buxton is niet
onbekend met Nederland: hij
begon zijn loopbaan als musicus
en bracht twee jaar door aan het
Instituut voor Sonologie in
Utrecht. In 2007 publiceerde hij
een zeer succesvol boek over
design, met als titel ‘Sketching
User Experiences: Getting the
Design Right and the Right
Design’. (TJ)/

.
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Straathof het snelst: in twee minuten tijd. Bij de
andere modellen ontstonden meer problemen, onder
meer door de omvang van de platen en de stugheid
van het materiaal. Straathof: “Maar het zijn dan ook
prototypes die nog verder verbeterd moeten worden.
Deze modellen, die gemaakt zijn van stevige karton nen platen met een coating, zijn wel veel duurzamer
dan een tent. Die heeft een gemiddelde levensduur
van drie maanden, deze shelters blijven wel een jaar
goed. Ook is hierbij voor mensen de drempel vaak
lager om er gebruik van te maken.”
De dag heeft volgens Straathof niets te maken met het
‘vluchtelingenkamp’ dat medio oktober door eerste jaars van Bouwkunde werd opgezet voor Vertigo. “Bij
dat evenement, het zogeheten P-spektakel, moesten
de eerstejaars zelf iets in elkaar zetten met behulp van
palen, doek en touw. Wat we hier doen, is echt shelte ring voor gevorderen.” (HK)
Foto: Bart van Overbeeke

Campus speelveld Puzzle Hunt
De TU/e-campus is vanaf 10
december het speelveld voor
Puzzle Hunt; een reeks van
twintig cryptische raadsels die
uiteindelijk leidt naar een plek
op het TU/e-terrein waar een
voorwerp is verstopt. Met de
puzzeltocht zijn fraaie prijzen
te winnen.
Puzzle Hunt is bedacht door ir.
Angelo Wentzler en ir. Remko
van der Vossen, twee alumni van
de TU/e. Ze hebben het spel
afgekeken van het Massachusetts
Institute of Technology in de
Verenigde Staten waar sinds
begin jaren tachtig van de vorige
eeuw de zogenoemde Mystery
Hunt plaatsvindt. “Dat begon
ooit als een vragenlijst op een
prikbord en is intussen uitgegroeid tot een ware hype”, aldus
Wentzler.
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Hoeveel deelnemers hun variant
gaat trekken, is voor hem onvoorspelbaar. Hij heeft samen met
Van der Vossen twee maanden
gesleuteld aan de puzzel, die op
donderdag 10 december in
Cursor wordt gepubliceerd. “Het
is een race tegen de klok. De
vroege vogels die als eersten het
weekblad van de universiteit in
handen krijgen, hebben al
meteen een voorsprong.”
Over de inhoud van de puzzel wil
hij niet te veel prijsgeven. “Door
internet zijn veel raadsels en
vragen tegenwoordig eenvoudig
op te zoeken. Dat was het grote
probleem bij het samenstellen
van de puzzel. We hebben
daarom erg goed moeten zoeken
naar opgaven die niet achter de
computer zijn op te lossen.”
Lees verder op pagina 3.
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Steven Kyffin
“Ze noemen me Mr. Should”
Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Steven Kyffin, senior director
Innovation Design bij Philips
Design, wordt per 1 januari
decaan van de Design School
van de Northumbria University
in Newcastle. Daarvoor verlaat
hij, na elf jaar, Eindhoven. In
deze periode drukte hij mede
zijn stempel op de TU/efaculteit Industrial Design.
Kyffin, over werken en wonen
in Eindhoven: “Het waren de
gelukkigste jaren van mijn
leven.”
Precies twee weken nadat hij
zijn vijftigste verjaardag vierde,
kreeg Steven Kyffin een telefoontje dat zijn leven -en dat van
zijn gezin- op zijn kop zette. Of
hij ervoor voelde om decaan van
de School of Design te worden
aan Northumbria University in
Newcastle. Het was een welkome vraag; Kyffin zat net in een
fase waarin hij de balans
opmaakte van zijn leven.

“Wanneer ik nog een leidersrol
zou willen vervullen, dan moest
het nu. Ik voelde me vereerd met
het aanbod en het zou een
belediging zijn om het niet aan
te nemen.” Wanneer er een vergelijkbaar telefoontje vanuit
Hongkong of van het Royal
College of Art in London was
gekomen, zou Kyffin ook positief gereageerd hebben. Ook was
hij graag decaan van ID aan de
TU/e geworden. “Ze hebben me
ook gevraagd, maar later beseften ze dat ik geen officiële doctorsgraad heb en dat is hier toch
een belemmering. Misschien
speelt ook mee dat ik niet Nederlands genoeg ben of een teveel
een Philips-man.”
Geboren in Hongkong, opgegroeid in Duitsland, gestudeerd
in Engeland, gewerkt in Nederland - Kyffin kent de wereld. In
de laatste elf jaar heeft hij Eindhoven zien veranderen van een
saaie in een opwindende stad.
“Het zegt iets dat de Dutch
Design Week niet in Amsterdam

wordt gehouden, maar hier. Er
zijn steeds betere restaurants
gekomen, veel festivals. Er is een
open creatieve cultuur ontstaan.
Kijk hoe het publiek op straat
geniet en foto’s maakt van Glow.
Ik vind het fantastisch.”
Tijdens dit gesprek op de vijfde
verdieping van de Witte Dame
waar Kyffin kantoor houdt, is
nog niet duidelijk of Eindhoven
de titel World Capital of Design
heeft gewonnen. Maar als dat zo
is, is het volgens Kyffin niet
meer dan terecht. “Het zou de
inspanningen van de gemeente,
de Design Academy, de TU/e en
Philips Design op juiste waarde
schatten.” Hij is vol lof over de
lef van de gemeente Eindhoven.
“Welke stad laat nou enorme
kegels en bowlingballen neerzetten aan het eind van een
vierbaans toegangsweg? Wie wil
voor het verbouwen van een
museum een hele rivier omleiden? (voor het Van Abbe
museum kreeg de Dommel een
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Aan de boorden van de Dommel treffen
we Wilbert Volkers en Judy Xu in een
opperbeste stemming. Zij gaan vandaag
trouwen!
Ze pikken nog net de laatste zonnestralen
van de vrijdagmiddag mee, Wilbert en zijn
bruid Judy. Omdat zij zo houden van het
TU/e-terrein en vooral van de natuur rond
de Dommel zijn ze met een fotograaf
speciaal hier naartoe gereden in een BMW

bocht - red.) Het stationsgebouw
lijkt op een Philips-radio. En wat
dacht je van de in- en uitgangen
van de fietsenstalling voor de indrukwekkende Bijenkorf? Het
lijkt wel op een worm die met
zijn middel onder de grond zit.”
Kyffin deed zijn bachelor aan de
universiteit waar hij nu decaan
wordt. Zijn master deed hij aan
het Royal College of Art in
Londen, waar hij later opleidingsdirecteur werd. Daarop
vertrok hij naar Philips Design.
Hij was nog maar net in
Eindhoven, toen hem gevraagd
werd mee te denken over de
oprichting van een nieuwe
TU/e-faculteit. “Er moest een
Industrial Design-opleiding
komen die zich onderscheidde
van Delft en Twente. Met een
heel team hebben we het vak
compleet geherdefinieerd. Hoe
kun je onderzoek doen naar het
ontwerpen van dingen die nog
niet bestaan? We besloten dat de
TU/e-studenten moeten leren
door praktische opdrachten in

met een prachtig bloemstuk op de motorkap.
Het is zeker voor Wilbert bekend terrein.
Hij studeerde in 1998 af in de Technische
Informatica. Nu werkt hij als senior consultant bij een klein IT-bedrijf in Eindhoven, Synaxion Urbidata. Hij leerde zijn
aanstaande echtgenote kennen via chatsessies op internet. Twee jaar geleden
zagen ze elkaar voor het eerst live, op het
station van Eindhoven. Judy studeerde management bij Fontys.
De bruid wil graag foto’s van hen tweeën
met het Hoofdgebouw op de achtergrond.
Van Wilbert hoeft dat niet zo. “Ik heb
zelden zo’n lelijk gebouw gezien”, vertelt
hij. Is dit hun eerste meningsverschil?
“Nee - en er zullen er absoluut meer
komen, maar dat vertel ik niet”, zegt de
bruidegom.
Hij heeft zich vanochtend duidelijk niet
geschoren. Is dat vanwege de zenuwen
achterwege gebleven? “Nee, dat is mijn
stijl.” Nou, het staat hem goed. Vanavond

groepen uit te voeren. In de
voormalige Engelse kolonies
was projectonderwijs wel
gebruikelijk. Voor de Nederlandse traditie was het schokkend wat we deden.” En nu nog
wordt door andere Eindhovense
faculteiten met enige argwaan
naar ID gekeken, volgens Kyffin.
Als hij één advies zou moeten
geven, dan is het dat de faculteit
ID nog ambitieuzer zou moeten
zijn op het gebied van esthetiek
en communicatie. Daarvoor zou
de universiteit aan de faculteit
een decaan moeten aanstellen
met een ontwerpachtergrond.
Zo’n ontwerpdecaan zou een
goede aanvulling vormen op de
huidige ploeg hoogleraren met
een achtergrond in de technische en sociale wetenschappen. “It should”, zegt hij
onbeschroomd. Waar collega’s
voorzichtig ‘would’ en ‘could’
gebruiken, is hij wat stelliger.
Lachend: “Binnen ons team
noemen ze me Mr. Should.”/

.

vieren ze hun bruiloft in kleine kring. De
huwelijksreis is nog niet gepland, dat komt
later wel. Wat Judy betreft gaan ze nu nog
wat zonnige foto’s maken en dan snel
richting stadhuis. Proficiat! (NS)
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Natuurkunde grote winnaar Vidi’s
Aan de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde hebben dit
jaar drie onderzoekers een
Vidi-subsidie van acht euroton
binnengehaald. Daarmee overtreft de faculteit de score van
de hele universiteit vorig jaar,
toen slechts twee Eindhovense
onderzoekers deze persoonsgebonden subsidie kregen. In
totaal ontvangen vijf Eindhovense onderzoekers dit jaar
een Vidi van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
De gelukkige natuurkundigen
zijn dr.ir. Arno Smets (Plasma &
Materials Processing), die zonnecellen efficiënter en goedkoper
wil maken door dunne laagjes
materiaal met silicium- en metalen nanodeeltjes te gebruiken, dr.
Jens Harting (Mesoscopic Transport Phenomena), die onderzoek
doet naar suspensies zoals bloed
en verf om ziekten en industriële
processen beter te begrijpen, en
dr. Folkert Boersma (gepromo-

veerd aan de TU/e en nu
werkzaam bij het KNMI), die
onderzoek doet naar het sterke
broeikasgas ozon.
KNMI-onderzoeker Boersma is
van plan om in samenwerking
met prof.dr.ir. Gert-Jan van
Heijst (Vortex Dynamics and
Turbulence) en deeltijdhoogleraar prof.dr. Hennie Kelder
(eveneens verbonden aan het
KNMI) een onderzoeksgroep op
te zetten, om zo de expertise van
de TU/e en het KNMI te combineren. Hij blijft gewoon in dienst
van het KNMI, maar zal een deel
van zijn werkzaamheden in
Eindhoven gaan verrichten. Met
wereldwijde satellietmetingen
wil Boersma nagaan hoezeer veranderingen in luchtvervuiling
leiden tot meer ozon en een versterkt broeikaseffect. “Bij het
KNMI hebben we al veel ervaring
met satellietmetingen, maar ik
geloof dat ook de academische
inbreng van de TU/e iets kan toevoegen aan het onderzoek.”

Behalve de drie Vidi’s voor
Technische Natuurkunde zijn er
ook Vidi’s voor de faculteiten
Werktuigbouwkunde en Electrical Engineering. Dr.ir. Massimo
Mischi (Signal Processing Systems, EE) zal zijn subsidie
gebruiken om een nieuwe afbeeldingsmethode te ontwikkelen,
gebaseerd op contrastverhogende echografie, waarmee prostaatkanker al in een vroeg stadium
kan worden ontdekt. De vijfde
Eindhovense Vidi-winnaar is
dr.ir. Jeroen van Oijen (Combustion Technology, W). Hij gaat aan
de slag met MILD, een schone
manier om duurzame brandstoffen om te zetten in energie.
Van Oijen kreeg eerder al een
Veni-subsidie, het kleine broertje
van de Vidi.
In totaal werden door NWO 89
Vidi-subsidies van achthonderdduizend euro toegekend (een verhoging van twee ton ten opzichte
van voorgaande jaren), bedoeld
om in vijf jaar een onderzoeksgroep op te bouwen. (TJ)/
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ID-studenten in de prijzen bij BRAINS 2009
De drie prijswinnaars van de
BRAINS Award 2009, dit jaar
ingesteld door de gemeente
Eindhoven, zijn TU/e- studenten Industrial Design. Op 19
november overreikte wethouder Erik van Merrienboer
(Economische Zaken) de drie
hun prijs.
De hoofdprijs van de BRAINS
Award ter waarde van 6500 euro
was voor ID-studente Celine de
Waal Malefijt. Haar inzending
‘Transit Mantra’ bestaat uit bollen met sensoren die oplichten
en geluid produceren wanneer
ze beweging detecteren. De
‘Transit Mantra’ is ontworpen
voor donkere tunnels zoals de
Fellenoord-tunnel. “De verlichte
tunnel draagt bij aan het gevoel
van veiligheid. Wij verwachten
dat de uitvoering van dit idee vrij
eenvoudig te realiseren is”, aldus
het juryrapport. De Waal Malefijt
gaat het geld investeren in de
uitwerking van het product en in
haar ontwerpbureau.
De Prijs voor Duurzaamheid, een

Dit blijkt uit de tweejaarlijkse
arbeidsprognose voor schoolverlaters van ROA, een researchcentrum verbonden aan de Universiteit Maastricht. De zwaarste
klappen krijgen wo-studenten uit
de richtingen bouwkunde (van
‘goed’ naar ‘matig’), informatica
(ook van ‘goed’ naar ‘matig’) en
civiele techniek (van ‘zeer goed’
naar ‘redelijk’). Ook voor wiskundigen en natuurkundigen
zijn de arbeidskansen geslonken
naar ‘matig’.
De verminderde vooruitzichten
van academici hebben een

Vervolg van voorpagina

Om zeker van hun zaak te zijn,
schakelde het tweetal een
testteam in. De eerste keer was
het met Google iedere keer raak.
Nu zijn alle raadsels ‘waterdicht’
door visuele hersenkrakers te
gebruiken. “Het leuke aan
Puzzle Hunt is dat je de hort op
moet. De antwoorden zijn verspreid over het TU/e-terrein te
vinden. De afbeeldingen zijn een
soort minipuzzels op zich. Als je
het juiste antwoord vindt, levert
dat een woord op. Alle twintig
opdrachten vormen samen een
laatste puzzel die verwijst naar de
plek waar we een voorwerp
hebben verstopt.”
Bij MIT gaat het telkens om een
munt waarnaar gezocht moet
worden. “Maar daar lopen van die
gekken rond met metaaldetectors. Dat willen we niet, daarom
dubben we nog over het
voorwerp”, vertelt Wentzler.
Volgens
alumnus
Angelo
Wentzler gaat het om een
‘eerlijke puzzel zonder flauwe
trucjes’. Maar het oplossen ervan
is voor iemand alleen bijna
onmogelijk. “Je hebt specifieke
kennis nodig. Als je toevallig
geen ervaring op een bepaald
gebied hebt, wordt het een taaie
kluif.” De puzzelmaker adviseert
iedereen daarom om in teamverband te werken, met zoveel
mogelijk disciplines van diverse

faculteiten. De brandweer van de
TU/e is ermee akkoord gegaan
dat puzzelaars ook in de
avonduren en het weekeinde
over de campus struinen op zoek
naar antwoorden. Het spel is uit
zodra het voorwerp is gevonden.

Promotie

Van der Vossen en Wentzler studeerden Technische Informatica
en werken tegenwoordig voor
ASML. Ze leerden elkaar vooral
goed kennen via studentencomputerclub STACK. Als ‘reünisten’ zijn ze nog steeds nauw
verwant met de studentenvereniging. “Het zou mooi zijn als
de TU/e met iets ludieks wordt
geassocieerd, zoals Oxford en
Cambridge in één adem worden
genoemd met hun jaarlijkse roeiwedstrijd. Wij zien STACK als de
club die zoiets kan leveren. Het is
natuurlijk van de gekke dat een
computerclub van een technische universiteit zich tot nu toe
nauwelijks als zodanig heeft
geprofileerd. Maar het zit er wel
in, want er lopen bij STACK
genoeg creatieve denkers rond.
We hebben al eerder gestunt met
de Introradio en nu volgt hopelijk
de Puzzle Hunt.”
Wentzler erkent dat je wel een
‘kronkel’ moet hebben om
puzzels te maken. “Het is mijn
manier om creatief te zijn.”
(FvO)

Alumnus EE wint Young Investigator Award

geldprijs van vijfduizend euro die
werd toegekend door de gemeenteraad, gaat naar Jordy Wubbels
(ID) met zijn Licht-Sticker: een
sticker met zonnecellen die op de
fiets geplakt kan worden en
oplicht in het donker, ter vervanging van een door een
dynamo aangedreven fietslamp.
De Prijs voor Leefbaarheid, ook
vijfduizend euro, is voor Kati
Brock, Ruud Görtz, Rik Hermans
en Josien van Rijswijk (ID) met

hun ‘Visualizing Sound’. Ze ontwikkelden bierglazen die door
van kleur te veranderen, waarschuwen voor te harde muziek.
De Publieksprijs, een cheque
van 2500 euro, ging naar Rocco
Verdult, alumnus van de Design
Academy, voor zijn ‘Tijdelijke
Ontmoetingsplekken’ die moeten
bijdragen aan de ‘verspontanisering’ van Eindhoven. (RS)/

.

WO-technici komen moeizaam aan baan
Afgestudeerde academici met
een technische achtergrond
komen de komende vier jaar
minder gemakkelijk aan de
bak. Voor de meeste bèta’s zijn
de arbeidsperspectieven
matig. Twee jaar geleden waren
de vooruitzichten nog goed.

‘Eerlijke puzzel
zonder flauwe trucjes’

simpele reden: er zijn tegenwoordig veel meer academici.
Het aantal studenten is jaar na
jaar toegenomen. Tel daar de
crisis bij op en het wordt duidelijk: de komende jaren zullen er
naar
verwachting
minder
vacatures zijn dan universitaire
afgestudeerden. Voor jonge
alumni met een wo-diploma
Werktuigbouwkunde zijn de
vooruitzichten overigens wel
goed. Dit komt omdat er een fors
aantal werktuigbouwkundigen
met pensioen gaat.
Volgens prof.dr.ir. Jan Friso
Groote, opleidingsdirecteur aan
de TU/e-faculteit Wiskunde &
Informatica, blijft de markt voor
informaticastudenten juist uitstekend. “Je ziet dat er in deze
markt al jaren een gigantisch
tekort is. Bovendien zijn er in de
informatica veel mensen werkzaam
zonder
informatica-

opleiding. Die worden als eersten
getroffen. Goed opgeleide informatici hoeven zich geen zorgen
te maken. Brancheorganisatie
ICT-Office heeft berekend dat er
in 2012 zo’n twaalfduizend hoogopgeleide informatici nodig zijn.
Hbo en wo leveren samen per
jaar nog geen fractie hiervan af.”
Volgens de onderzoekers komen
ook afgestudeerde juristen en
economen moeizaam aan een
baan de komende jaren. Alleen
medici en gezondheidswetenschappers gaan erop vooruit.
Hun perspectief verandert van
‘redelijk’ in ‘goed’ (geneeskunde
en diergeneeskunde) of van
‘goed’ in ‘zeer goed’ (tandartsen
en farmaceuten). Onder hbo’ers
hakt de crisis er minder hard in.
Oorzaak is de grotere uitstroom
van ouderen uit hbo-banen.
(TA)/

.

Dr.ir. Sander Jansen, in 2006 cum laude gepromoveerd aan de TU/efaculteit Electrical Engineering, krijgt de Young Investigator Award
van de IEEE Photonics Society, één van de grootste organisaties op het
gebied van optische communicatie.
Jansen krijgt de prijs, duizend dollar en een oorkonde, in maart uitgereikt tijdens een conferentie in San Diego. Hij krijgt de prijs voor
zijn pionierswerk op het gebied van zogeheten optische OFDMsystemen, een techniek om digitale informatie te spreiden over verschillende kanalen. Met ODFM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) kan veel meer informatie worden verstuurd, hoognodig
met de komst van breedband-hongerige applicaties zoals YouTube,
Skype en Video-on Demand. Daarbij is ODFM zeer geschikt voor
draadloze toepassingen.
Jansen studeerde aan de TU/e en voerde zijn promotieonderzoek uit
bij Nokia-Siemens Networks in München, waar hij inmiddels als projectleider werkt. De capaciteitsgroep Electro-optical Communications
van de TU/e heeft nauwe banden met Nokia-Siemens Networks;
diverse Eindhovense promovendi voerden hun promotieonderzoek al
in München uit. (TJ)

Ach en Wee
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Opinie TU/e
Prof.dr.ir. Erik Fledderus, hoogleraar Wireless Communication Networks

Vox Academici

'Netwerken delen geeft te veel
administratieve rompslomp'
Telecomaanbieders zouden hun netwerken moeten delen wanneer één van
hen te maken heeft met een storing. Dit
kan voorkomen dat klanten van die
storing de dupe worden, denken verschillende Kamerleden. Tijdens een
netwerkstoring bij telecomaanbieder
Vodafone, vorige week woensdag,
konden particulieren en bedrijven lange
tijd geen gebruik maken van hun
mobiele telefoon. Is het delen van
netwerken inderdaad de oplossing?
“Om netwerken te delen tijdens een
storing, zou contact moeten worden
gemaakt tussen de klantenregisters van
diverse telecomaanbieders. Dat is een
heel gevoelig onderwerp, vooral vanwege
het commerciële belang van dat register”,
zegt prof.dr.ir Erik Fledderus, hoogleraar
Wireless Communication Networks. “Als
een storing in het netwerk dit contact verhindert, biedt deze benadering bovendien
geen oplossing voor de beller.
Het doorspelen van abonneegegevens is
echter een administratief proces dat niet
snel gebeurt. Die administratieve
rompslomp kan een bottleneck zijn. Het
duurt nu ongeveer een week wanneer je
overstapt naar een andere telecomaanbieder en je nummer wilt behouden.
Zelfs als het slechts een dag zou duren

om de abonneegegevens over te zetten, is
het de vraag of het alle rompslomp waard
is. Voor het gros van de abonnees lijkt mij
het kopen van een prepaid kaart de beste
oplossing. De oplopende kosten die
daarmee gepaard gaan, zou je kunnen
declareren bij de telecomaanbieder.
Er spelen nog andere kwesties mee. Zo is
de capaciteit van mobiele netwerken
afgestemd op de verwachte vraag van een
hoeveelheid klanten. Op dat aantal, plus
een zekere buffer, is het netwerk
berekend. Als in het centrum van Utrecht
die vraag plotseling verdubbelt, omdat
bijvoorbeeld de klanten van Vodafone niet
kunnen bellen binnen hun eigen
netwerk, loop je na een tijdje ook tegen de
grenzen aan van het tweede netwerk.
Het is opmerkelijk wat er allemaal spaak
loopt als een netwerk uitvalt. Zelfs een
trambedrijf stond stil, omdat de communicatie met de verkeersleiding uitviel. Dit
toont het grote belang van mobiele
communicatie als eerste levenslijn bij
publieke diensten.
Aan verschillende bedrijven is gevraagd
of het niet beter zou zijn om een reservesysteem in te bouwen voor het geval dat
een communicatielijn uitvalt. De reactie
was dat dit de hoge kosten niet waard zou
zijn en dat je er van uit kunt gaan dat dit
niet vaak gebeurt. Maar wat is het je

klanten waard? Reken er maar op dat dit
soort dingen wel blijven gebeuren. Dan is
twee dagen zonder mobiele communicatie voor veel mensen, en zeker bedrijven,
heel problematisch. De samenleving

ondervindt daar veel schade van.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke

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

De wereld globaliseert en het
is voor onze studenten dan
ook belangrijk om al tijdens
hun studie aan de TU/e in een
internationale setting te leren
werken en ze instrumenten
aan te reiken die hen helpen
om over de grenzen heen te
kunnen functioneren.
Daarnaast is de vraag vanuit
het bedrijfsleven naar ingenieurs groter dan het aantal
ingenieurs dat bij ons afstudeert: een tekort dat kan
worden opgevuld met excellente internationale studenten. We hebben hierin al
veel bereikt! De instroom van internationale masterstudenten is sinds 2006
toegenomen met 142 procent. Dit dankzij het unieke TU/e Talent Scholarship
Program, dat in samenwerking met het
internationale bedrijfsleven uit de regio
is opgezet en dat de combinatie biedt
van een beurs en een baanopportunity.
De uitdaging waar we nu voor staan, is
ervoor te zorgen dat de TU/e in 2020
ook werkelijk een truly international
university zal zijn.
Om een echte internationale campus te
worden, is het belangrijk dat internationale studenten en medewerkers zich
op de campus thuis voelen. Aan dat
gevoel kan worden bijgedragen door het
faciliteren van een ontmoetingsplek
waar nationale en internationale studenten en medewerkers elkaar treffen,
waar ze ervaringen delen en samen bijeenkomsten organiseren. Als symbool
van onze internationale campus zie ik
een groot gebouw voor me, waar

Nederlandse en internationale studenten en
medewerkers samen
wonen en waar de basis
wordt gelegd voor integratie.
Daarnaast moeten op een
internationale campus
praktische zaken goed
geregeld zijn. Denk aan
de menu’s in het restaurant, de bewegwijzering
op de campus en -niet
onbelangrijk- de
openingstijden van de gebouwen. Internationale studenten moeten kunnen
begrijpen wat hier allemaal speelt. We
moeten ons afvragen of we in het Engels
gaan vergaderen en wat we in het Engels
gaan communiceren. Ook moeten we
werken aan de interculturele vaardigheden van zowel medewerkers als
studenten, openstaan voor interactie en
niet alleen vasthouden aan het bestaande.
Een interculturele community is niet
simpelweg de optelsom van een aantal
praktische zaken, maar vraagt om een
mentaliteitsverandering bij ons. Als we
dit echt willen, en dat lijkt me onvermijdelijk, dan zullen er met z’n allen voor
moeten gaan en er hard aan moeten
werken. Maar samen met de TU/e community ga ik deze uitdaging graag aan!
Karen Ali, directeur Onderwijs en
Studenten Service Centrum/
International Relations
Reageer op www.tue.nl/strategie2020.

‘Een zoveelsterangs pennelikker, die in
het universiteitsblad op Rijkskosten
hoogleraren beschimpt.’ Aldus W.F.
Hermans in Onder Professoren. De ‘pen nelikker’ schreef nooit een goed woord
over de (Groningse) universiteit. Het
boek stamt uit de tijd dat ik van Twente
naar Eindhoven verhuisde en hier was het
weinig anders: de TH-berichten toonden
weinig waardering voor deze instelling
en ‘werkschuw langharig tuig’ maakte
het TH-terrein onveilig - nou ja, een klein
beetje.
Dat is wel veranderd. Cursor is gelijkge schakeld: hij wordt keurig netjes gevuld
door wetenschappers, studenten en
bestuurders: geen onvertogen woord.
Mijn ‘bijdrage’ is verhuisd van de achter pagina naar een nette opinierubriek. De
keerzijde van Cursor oogt als de ach terkant van Allerhande. Wie mijn stukje
zonder moeite wil lezen, gaat beter naar
de webversie: zwarte letters op een witte
achtergrond. De wereld gaat aan design
ten onder.
Eindhoven en de rest van Nederland zijn
tot op het bot vertrut. We hadden al
JOVD’ers (Rutte zal er zijn hele leven één
blijven) en jonge socialisten. Al die
jongelieden willen natuurlijk zo snel
mogelijk ‘grote jongens’ worden. Sinds
kort hebben we de Jonge Academie. De
leden, vaak niet echt jong meer, hopen
natuurlijk snel tot de echte Academie toe
te treden. Haantje Kok heeft zijn ideolo gische veertjes afgeschud en incasseert
drie Jan-Petertjes. De laatste socialisten
kwijnen weg in het Willem Dreeshuis mijn vrouw en ik heb daar onlangs een
feestuitgave van het lied Morgenrood
afgeleverd; aan ons zal het niet liggen.
De oproerkraaiers van
gisteren zijn hun streken
kwijt, maar koesteren hun

haar - allemaal een ambtenarenbaan en
drie kinderen. Europa wordt aangevoerd
door een grijze Belg, van wie alleen
bekend is dat hij haiku’s schrijft. Kan ik
ook: Balkenende ja/ Balkenende nee/
Van Rompuij. De kleine filosoof toucheert
twee JP’tjes.
Intussen bestelen hoogbetaalde
bankiers hun klanten voor miljarden.
Nooit wordt er eens eentje opgepakt of
gelyncht. Parallel daaraan lichten de
vastgoedmanagers de gemeenschap op
voor honderden miljoenen. Wat weet
bouwbaas Elco Brinkman daar allemaal
van? Onder- en bovenwereld zijn innig
verknoopt - niet alleen in Italië.
Onze alumnus op Verkeer verkoopt
knollen voor citroenen: de gemeenten en
de provincies -u en ik dus- betalen het
gelag. Is al bekend wie die negen miljoen
kastjes mag maken?
Hermans wist het en Joop Visser zingt
het: ‘Het tuig zit
hogerop’.
Fred Steutel

Effe zeuren
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Helsinki kaapt designtitel
voor neus Eindhoven weg
Helsinki en niet Eindhoven is in
2012 World Design Capital. Dat
is gisterochtend, woensdag 25
november, bekendgemaakt in
Singapore tijdens het congres
van de International Council of
Societies of Industrial Design.
De toekenning is een domper
voor Eindhoven, maar zal geen
afbreuk doen aan de ambities van
de stad om design in te zetten
voor sociale, maatschappelijke
en economische ontwikkelingen
in de gemeente. Dat zegt
prof.dr.ir. Jeu Schouten, decaan
van de TU/e-faculteit Industrial
Design. Hij was op de bijeenkomst aanwezig met een kleine
delegatie uit Nederland.
Volgens Schouten gaf de lange
designgeschiedenis van Helsinki
de doorslag. “Het is door die hele
stad zichtbaar en in de sociale
context
duidelijk
voelbaar.
Helsinki ademt design als toegepaste kunst. Daar moeten wij in
Eindhoven ook aan gaan werken.
Als je nu bijvoorbeeld via de
Kennedylaan Eindhoven binnenkomt, zie je aan niets af dat er
wordt gewerkt aan design en
technologie.”
Toch is Schouten trots dat
Eindhoven uit een groep van 47
steden wist door te dringen tot de
finale. Zijn stad kon goede sier

maken met iconen als de Design
Academy, Philips Design, het
Van Abbemuseum, de faculteit
Industrial Design van de TU/e en
de jaarlijks drukbezochte Dutch
Design Week. “Maar het ging de
jury niet zozeer om opleidingen
of evenementen; het ging ze
meer om de stad als geheel.”
Een ander voordeel is volgens de
decaan het feit dat Helsinki,
evenals zijn voorgangers Turijn
(2008) en Seoul (2010), een
Olympische stad is. Als het gaat
om naamsbekendheid hebben
zulke steden een voorsprong.
Eindhoven heeft tijdens de titelrace met Helsinki afgesproken
dat ze op designgebied intensiever gaan samenwerken. Er
zijn tussen de opleidingen in
beide steden al contacten, maar
het streven is om daarin actiever
te worden.
Dat de titel niet naar Eindhoven
gaat, betekent volgens Schouten
niet dat er een streep gaat door
deze ambitie en de gemeentelijke
budgetten. “Burgemeester Rob
van Gijzel heeft duidelijk de
ambitie uitgesproken om van
Eindhoven een ‘living lab’ te
maken, waar nieuwe ontwerpen
en prototypes te zien zullen zijn
in de openbare ruimte. Dat gaat
gewoon door.” (FvO)/

.

Op de tv-zenders MTV, TMF, Comedy Central en Discovery is vanaf
deze week gedurende drie weken een commercial van de TU/e te zien.
Het vijftien seconden lange filmpje roept scholieren op om op 11 en 12
december de open dagen te bezoeken. Ook bij het opstarten van de
online versies van Radio 538 en SlamFM is hij als zogeheten ‘pre-roll’
te zien. “De commercial past volledig binnen het concept van de
Innovator-campagne waarmee we in september van start zijn
gegaan”, zegt Marc Rosmalen, specialist marketingcommunicatie bij
het Communicatie Expertise Centrum (CEC) van de TU/e. “Middels
een aantal prikkelende uitdagingen vragen we om de aandacht van de
kijker en nodigen we hem uit voor onze open dagen.” Voor zover
Rosmalen weet, is het de eerste keer dat de TU/e met een tv-commercial naar buiten treedt. “De hele campagne moet de zichtbaarheid en
de naamsbekendheid van de TU/e vergroten. Deze commercial sluit
daarbij aan.” Zie ook www.youtube.com/innovatortube. (HK)

Rechtgezet

In Cursor 10 van 19 november stond een fout in het artikel
‘Organisatie Wervingsdag merkt weinig van de crisis’. Er staat onterecht vermeld dat de lezing door Jort Kelder is volgeboekt. De lezing
‘Hoe word je rijk’, die op 1 december om 12.35 uur begint in de Blauwe
Zaal, is namelijk vrij toegankelijk. Alleen de workshop die hij geeft,
zit vol.

lange tijd niet
anders. Dat is
jammer, maar
het lijkt er vaak
op dat de betrokken instanties en
de studentenorganisaties actief meewerken aan
het van elkaar weghouden van
deze verschillende groeperingen
en dat vind ik regelrecht schandalig. Hoe kan een universiteit
als de onze met opgeheven hoofd
zeggen dat ze internationaal
talent aantrekt om de Nederlandse kenniseconomie te versterken, als ze dat talent daarna
volledig afschermt van de Nederlanders en de Nederlandse cultuur? Dit is schadelijk voor
zowel de Nederlandse als de internationale studenten en medewerkers aan de TU/e, want ook
de Nederlanders moeten straks
in een internationale omgeving

En ik vind...
Een paar weken terug jubelde
Cursor dat het STU eindelijk een
aparte ontmoetingsruimte voor
internationale studenten en
medewerkers gaat maken. Dit
bleek nodig, want deze doelgroep heeft daar behoefte aan. Ik
heb hier mijn vraagtekens bij.
Aan veel Europese universiteiten staan de internationale
studentengemeenschappen
vrijwel volledig los van de lokale.
Ook in Eindhoven was dit een

Vorige week is een oranje opblaas man verdwenen van het TU/e-terrein.
Het gaat om Plastic Hero, de vier
meter hoge polymeren held uit de
campagne voor gescheiden plasticafvalinzameling. Hij stond voor het
Auditorium ter ere van de jaarmeeting
van het Dutch Polymer Institute,
totdat hij in de nacht van 17 op 18
november verdween. Het is niet dui delijk of hij op eigen kracht is ont snapt of dat fans met hem aan de haal
zijn gegaan. Vast staat dat s’ochtends
alleen de touwen en zandzakken die
Hero in bedwang hielden, er nog
lagen. De eigenaar wil de opblaasman
graag terug, in opgeblazen dan wel
l e e g g e l o p e n t o e s t a n d . (SK)

Foto: Bram Saeys

Samenwerken

TU/e met commercial op tv

STU gaat voor
segregratie

Opblaasheld verdwenen

ICT-studiebeurzen voor
informaticastudenten
Zeven studenten uit drie
jaarlagen van de technische
universiteiten van Twente,
Delft en Eindhoven zijn uitgekozen om dit collegejaar een
bedrag van 2400 euro te ontvangen van de Finalist IT
Group. Voor het derde jaar op
rij stelt het consultancybedrijf
beurzen beschikbaar om zo
meer studenten ertoe te verleiden een studie Technische
Informatica te kiezen. Vrijdag
20 november overhandigde directeur Michel Winkels in de
sociëteit van studievereniging
GEWIS de studiebeurzen.
Eerstejaars TU/e-student PieterPaul Kramer is één van de zeven

gelukkigen. Op basis van zijn
vwo-eindresultaten en zijn motivatiebrief besliste de onafhankelijke jury daartoe. Tweedejaars
Sander Aleweijnse en derdejaars
Guido Josquin zijn vanwege hun
opmerkelijke studieprestaties al
voor respectievelijk de tweede en
derde keer geselecteerd.
Terwijl landelijk meer studenten
aan een universitaire opleiding
zijn begonnen, liepen de aanmeldingen bij Technische Informatica terug met bijna twee procent
tot 202 studenten. Het aantal TIstudenten dat startte aan de
TU/e, is zelfs met vier procent
gedaald in vergelijking met vorig
studiejaar, tot 68 studenten.

Brancheorganisatie ITC-Office
gaf in de ICT Marktmonitor
2009 aan dat het structurele
tekort aan ict’ers in 2013 maar
liefst zesduizend werknemers
zal omvatten. “Zonder krachtig
handelen verliest Nederland de
leidende innovatieve rol die juist
door studies als Technische
Informatica
kan
worden
bereikt”, denkt Winkels.
Prof.dr.ir. Jan Friso Groote, opleidingsdirecteur van Technische
Informatica aan de TU/e, is
enthousiast over de beurzen.”Ik
hoop dat het ook andere bedrijven over de streep trekt om iedereen duidelijk te maken dat
meer studenten informatica
moeten gaan studeren.” (NS)/

.

TU/e derde bij Delta Water Award
De TU/e heeft samen met de
Radboud Universiteit Nijmegen
en ingenieursbureau Arcadis de
derde plaats behaald bij de Delta
Design Award, een nieuwe landelijke prijs voor het meest innovatieve idee voor de delta van
de toekomst. Het plan ‘Tidal
Economy’ beschrijft een economie en duurzame leefomgeving
die profieert van het getij. De
TU/e-inbreng komt van hoogleraar prof.dr. Cees Midden en
universitair docent dr. Ruud
Zaalberg, beiden van de faculteit
aan het werk. Dat het STU, de
uitvoerder van het internationale
beleid van de TU/e, deze segregatie aanwakkert in plaats van
bestrijdt, vind ik onbegrijpelijk.
Het probleem speelt al langer:
het heeft bijvoorbeeld jaren touwtrekken door verschillende
partijen gekost om STU zover te
krijgen om de internationale
masterstudenten met de gewone
Intro te laten meedoen. Daarnaast zijn ook de meeste studentenverenigingen pas in het afgelopen jaar (of nog steeds niet)
mondjesmaat begonnen met het
organiseren van meertalige activiteiten en het vertalen van hun
websites naar het Engels.
Stukje bij beetje verandert het,
en dat is een zeer goede zaak.
Het feit dat de borrels van Van
der Waals en Japie (te) vol
stonden met internationale stu-

Industrial Engineering & Innovation Sciences. Zij hielden zich
vooral bezig met de vraag hoe
het plan het beste draagvlak
vindt bij bewoners en bestuurders.
De partijen werkten hun
concept concreet uit met de
zogeheten getijdenterrasdijk.
Deze honderden meters lange
dijk zorgt voor veiligheid en
biedt tegelijkertijd ruimte voor
landbouw, recreatie en natuur.
De dijk heeft terrassen aan de
zeezijde, die de golven breken.

Zaalberg: “De dijken hoeven
door de breekfunctie van de terrassen niet opgehoogd te
worden. Dat voorkomt dijkverzwaring.”
De jury prees de innovativiteit
van het plan en de uitwerking
van de buitenzijde van de dijk.
De Zeeuwse gemeente Reimerswaal en San Francisco (VS)
hebben interesse getoond om de
dijk
daadwerkelijkheid
te
ontwikkelen. Aan de derde plek
is een geldsom van vijfduizend
euro verbonden. (TA)/

denten, is daar juist een uitstekend voorbeeld van; het is een
luxe probleem. Twee jaar
geleden kwam er geen enkele
buitenlander naar een borrel,
maar men ging, enkel met
andere internationale studenten
en promovendi, internationale
themafeestjes houden op studentenflats. Het is dus fantastisch dat de internationale
studentengemeenschap rustig
aan het gewone Eindhovense
studentenleven begint te ontdekken, en vice versa. De te volle
borrelruimtes zijn een
symptoom van iets goeds en zijn
geen problemen op zich.

dat hier enkel goede dienstbaarheid achter schuilt en geen
kwade wil. Het resultaat zal
echter hoe dan ook meer segregatie zijn. Ik vraag het STU
met klem hiervan af te zien, en
in plaats daarvan de 91 Eindhovense studentenverenigingen te
motiveren hun websites te
vertalen, internationale studenten te rekruteren en alle
reclame en werving in twee talen
te doen. Desnoods op straffe van
het vervallen van de financiële
bijdrages die zij van de TU/e
krijgen. Want de TU/e moet één
internationale gemeenschap
zijn. Eentje, niet twee.

Het STU wil deze opwaartse
curve nu doorbreken door in één
klap de buitenlanders bij de studentenverenigingen weg te
halen en ze in een aparte kamer
te zetten. Ik twijfel er niet aan

ir. Egbert Teeselink, ontwerper in
opleiding bij het Stan Ackermans
Instituut en onder meer medeorganisator van de eerste twee
Introweken voor buitenlandse
masterstudenten)

.
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Kevertjestrainer
en robotcoach
Ondanks zijn drukke bezigheden met de Eindhovense voetbalrobots van Tech United wist dr.ir. Roel Merry toch binnen
vier jaar te promoveren. Hij ontwikkelde onder meer een
regelsysteem om lopende piëzo-motoren in bedwang te
houden, op zoek naar de ultieme precisie.
Roel Merry (29) is in januari 2006 met
zijn promotieproject begonnen en gisteren (woensdag 25 november) gepromoveerd; ruim binnen de gestelde vier jaar
dus. Dat is des te opmerkelijker omdat de
werktuigbouwkundige ook nog eens
tweemaal drie maanden fulltime bezig
was als teamleider van Tech United, het
robotvoetbalteam van de TU/e, dat
Europees kampioen werd in 2008 en de
afgelopen twee jaar de finale haalde bij de
wereldkampioenschappen.
Van zijn bemoeienis
met het robotvoetbal
heeft hij vooral leren
organiseren en
samenwerken, zegt
Merry: “Inhoudelijk
sloot mijn werk voor
Tech United niet
direct aan bij mijn
promotie, al maken
we ook voor de voetbalrobots natuurlijk
veel gebruik van regeltechniek.” En dat is
waarmee de robotcoach zich voor zijn
promotieproject in de groep Systems and
Control (onder leiding van prof.dr.ir.
Maarten Steinbuch) heeft beziggehouden.
Merry ontwikkelde namelijk regelsystemen voor precisietoepassingen, zoals
het positioneren van samples onder zogeheten ‘scanning’ microscopen (zoals de

Atomic Force Microscope, AFM). “Bij
Tech United zijn we al blij als we op tien
centimeter weten waar de Turtles (de
voetbalrobots - red.) zich op het speelveld
bevinden, maar met een AFM wil je een
oppervlak met een nauwkeurigheid van
een nanometer kunnen aftasten. Dan
moet je dus ook de samples met die
precisie kunnen positioneren.”
Een instrument hiervoor is de piëzomotor. Piëzokristal is een materiaal dat in
een bepaalde richting krimpt of juist
uitzet, afhankelijk
van de elektrische
spanning die erover
wordt gezet. Piëzo’s
zitten onder meer in
gasaanstekers (hierin
wordt het omgekeerde effect gebruikt;
samendrukken van
het kristal veroorzaakt een vonkje), maar ze worden
volgens Merry ook veel gebruikt voor
precisietoepassingen: “Ze zijn nauwkeurig en ze werken zeer reproduceerbaar. Wij hebben onderzocht hoe je de
aansturing van deze piëzo’s kunt verbeteren.”
Veel piëzo-motoren hebben een zogeheten korte slag: ze kunnen slechts
binnen zeer beperkt bereik bewegen.
Voor een aantal toepassingen is dat ontoe-

De wandelende
piëzo-motor lijkt
op mestkever op
zijn rug

Foto: René Raaijmakers

Snelle en sterke combinatie van staal en beton

Foto: Bart van Overbeeke

Hoe sneller je een gebouw kunt neerzetten, hoe lager de bouwkosten zijn en hoe korter de omgeving hinder ondervindt van de
bouwwerkzaamheden. Eén van de manieren om de bouwsnelheid te verhogen, is door geprefabriceerde elementen toe te
passen en te zorgen dat je deze snel en effectief met elkaar kunt verbinden. Aan de TU/e is een nieuw type constructie
ontworpen van staal en geprefabriceerd beton die aan deze voorwaarden voldoet. Ir. Paul Teeuwen heeft in zijn promotieonderzoek rekenregels ontwikkeld voor deze hybride constructie voor hoge gebouwen.

“Op dit moment worden onder meer
stalen raamwerken gebruikt om een hoog
gebouw stabiel te maken. Hieraan wordt
wel een gevel bevestigd, maar deze heeft
alleen een scheidende functie, dus om
het weer buiten te houden”, legt Teeuwen
uit. “Bij de innovatieve hybride constructie die wij hebben bestudeerd, zorgen de
betonnen panelen samen met de stalen
raamwerken voor de stabiliteit. Zo wordt
het mogelijk om een lichtere staalconstructie met eenvoudige verbindingen
toe te passen, waardoor je kosten kunt
besparen.”
Het betonnen paneel heeft een uitsparing voor een raam. Zo’n paneel wordt
met boutverbindingen bevestigd in een
stalen raamwerk van H-profielen. Deze
verbindingen zijn ‘discreet’ en ‘droog’.
‘Discreet’ wil zeggen dat de panelen op
afzonderlijke punten vastgeklemd zitten
in het staal. ‘Droog’ betekent dat er voor
de verbinding geen betongietwerk nodig
is. In een continu proces wordt het stalen
raamwerk opgebouwd en worden de
betonnen panelen erin vastgezet. Het is
de bedoeling dat de betonnen panelen in
de fabriek al worden voorzien van kozijnen, ramen, isolatie en buitengevel.
Een verdieping is zo direct wind- en
waterdicht. “Kortom een hele snelle
bouwconstructie”, aldus Teeuwen.
In een levensgrote proefopstelling heeft
hij gekeken hoe de constructie reageert
op een laterale, ofwel zijdelingse belasting. Deze krachten komt in de praktijk
op een gebouw te staan door wind of door
een aardbeving. Teeuwen heeft hiervoor
vijf betonnen panelen met verschillende
raamopeningen en stalen raamwerken
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reikend. Daarom is ook een wandelende
variant ontwikkeld, al is wandelen een
misleidende term: het is eerder een soort
mestkever, maar dan met vier pootjes, die
op zijn rug liggend een slede op zijn
pootjes balanceert en deze in de gewenste
richting duwt (zie afbeelding). De pootjes
zijn gemaakt van piëzo-materiaal en
worden aangestuurd met een wisselspanning, zodat ze repeterende, ellipsvormige bewegingen maken.
Veel wandelende piëzo-motoren worden
aangestuurd met een hoogfrequent
signaal, waardoor de pootjes duizenden
stapjes per seconde zetten. Lekker snel,
maar ongeschikt voor precisietoepassingen waarbij juist lage snelheden
gewenst zijn, zegt Merry. “Daarvoor wil je
juist een langzame, vloeiende en extreem
gecontroleerde beweging.” Hij ging
daarom aan de slag met een geavanceerdere ‘kever’. Hierin bestaan de
pootjes uit twee delen (kuit- en scheenbeen, zou je kunnen zeggen) die afzonderlijk van een elektrische spanning
worden voorzien. Hierdoor zet de ene
kant van de poot sterker uit dan de ander
en buigt het geheel zich. “Het principe is
hetzelfde als bij het bimetaal dat je bijvoorbeeld in de thermostaat vindt”, legt
de onderzoeker uit. Hierin zit een strip
met twee soorten metaal. “Onder invloed
van de temperatuur zet het ene metaal
sneller uit dan het andere, waardoor de
strip buigt.”
Merry laat een filmpje zien van de
beweging die de piëzo-motor maakt.
“Kijk”, zegt hij, “de pootjes worden in
twee paren aangestuurd, waardoor ze een
soort galopperende beweging maken. Als
je ze met een eenvoudig sinusvormig
signaal aanstuurt, zie je dat de bovenliggende slede beurtelings door beide
paren pootjes wordt gedragen. Bij het
overpakken staat de slede echter even stil,
terwijl je juist wilt dat die een mooie,
vloeiende beweging maakt.” De beweging
wordt al een stuk vloeiender als de
pootjes worden aangestuurd met een
asymmetrisch signaal, zodat ze na het
loslaten sneller terug zijn om opnieuw
over te pakken.

Toch ben je er dan nog niet; in de praktijk
zijn de pootjes niet allemaal hetzelfde,
wat betekent dat er in Merry’s woorden
nogal ‘exotische’ spanningen nodig zijn
om de slede echt gelijkmatig te laten
bewegen. Daar komt nog bij dat elk van
de piëzo-motoren zijn unieke eigenschappen heeft. Merry bedacht daarom
een aantal tests waarmee de bewegingseigenschappen van elk ‘kevertje’ worden
vastgelegd, resulterend in een speciaal
voor die piëzo-motor ontworpen elektrische aansturing.
Als je eenmaal voldoende van het bewegingspatroon van de motortjes snapt, kun
je ook een zelflerend systeem maken om
de motor zelfstandig te leren lopen, door
de beweging van de slede te meten en die
informatie terug te koppelen. De aansturing is een repeterend proces; als je
ziet wat er in de ene stap fout gaat, kun je
dat in de volgende compenseren. “Die
feedback kun je ook gebruiken om
storende, repeterende invloeden van de
omgeving te compenseren, zoals trillingen van machines die in de buurt
staan.”
Als gevolg van Merry’s inspanningen zijn
de afwijkingen in de beweging van de
wandelende piëzo-motor met vijfennegentig procent afgenomen. Reden voor
tevredenheid bij de kevertjestrainer: “Als
je de fouten met een factor twintig weet
terug te brengen, doe je het aardig, toch?”
(TJ)/

beproefd. Alle componenten werden in
een fabriek gemaakt en afzonderlijk aangeleverd. “We hebben die panelen, elk
ongeveer vijfentwintighonderd kilo
zwaar, in het raamwerk bevestigd en in de
proefopstelling geplaatst”, vertelt
Teeuwen. De stalen raamwerken met de
betonnen panelen blijken vele malen
sterker en stijver dan raamwerken zonder
een paneel. En de bouten in de discrete
verbindingen bepalen daarbij de sterkte
van de constructie. “Mocht de constructie
bij een zeer extreme belasting uiteindelijk bezwijken, dan blijven het betonnen
paneel en het stalen raamwerk intact. De
discrete verbindingen begeven het als
eerste. Dit betekent dat de constructie op
een veilige manier kan bezwijken.” De
constructie is zo gemaakt, dat je de
bouten achteraf kunt vervangen.
De resultaten van de experimenten zijn
gebruikt om een computermodel te
valideren. “Met dat model hebben we vele
varianten berekend. Daar zijn uiteindelijk rekenregels uit voortgekomen. Aan
de hand van deze rekenregels kun je
toetsen of een bepaalde constructie sterk
en stijf genoeg is. Blijkt dat niet zo te zijn,
dan zul je het ontwerp moeten aanpassen. Een kleiner raam, een sterkere
verbinding of een dikker paneel, afhankelijk van welke component niet voldoet”,
vertelt Teeuwen.
De proeven lieten verder zien dat het een
sterke en stijve constructie is die relatief
veel belasting kan hebben. “Het heeft
potentie”, aldus Teeuwen. De constructie
is nog niet toegepast in de praktijk. Voor
het zover is, moet het eerst in een veiligheidsvoorschrift of aanbeveling beschre-

ven worden, bijvoorbeeld in de Eurocode.
Daarvoor moeten autoriteiten en commissies die deze codes formuleren, zich
over de rekenregels buigen. Vervolgens
moet daadwerkelijk iemand zijn nek uitsteken om de constructie toe te passen.
De hybride constructie is geschikt voor
‘Nederlandse’ hoogbouw, “zeg tot twintig
verdiepingen. Maar het kan ook toegepast
worden bij hogere gebouwen. Zo heb ik
een masterstudent, Jan-Pieter Kansen,
begeleid die een gebouw van meer dan
driehonderd meter hoog heeft ontworpen. Daarbij heeft hij deze constructie
met andere constructies gecombineerd.”

.

De wandelende piëzo-motor: elk van de pootjes
wordt met twee verschillende spanningen aangestuurd, waardoor ze buigen en met hun bewegingen de bovenliggende slede voortduwen.

Teeuwen voerde zijn onderzoek uit
binnen de vakgroep Constructief
Ontwerpen en Uitvoeringstechniek
(COUT) van de faculteit Bouwkunde.
“Het onderzoek binnen deze vakgroep is
zeer divers. De ene onderzoeker bestudeert de constructieve mogelijkheden van
glas, de ander bijvoorbeeld beton dat is
versterkt met een wapening van koolstofvezels”, vertelt hij. Sinds kort werkt hij bij
ingenieursbureau Witteveen+Bos als constructeur. “Op termijn zou ik me graag
met grote complexe constructies willen
bezighouden. De uitdaging zit voor mij in
hoogbouw en grote overspanningen,
zoals bij stadions.” (IM)/

.

Donderdag 26 november vanaf 16.00 uur verdedigt
ir. Paul Teeuwen zijn proefschrift ‘Lateral Behavior
of Steel Frames with Discretely Connected Precast
Concrete Infill Panels’.

De banden van een raceauto moeten als het
ware plakken tegen het asfalt. Met name de
samenstelling van het rubber komt daarbij
heel nauw. University Racing Eindhoven
(URE) wil graag speciaal ontworpen auto banden voor zijn raceauto en schakelde
afstudeerder Benny Luijsterburg in om
onderzoek te doen naar het materiaal.
Formule 1-liefhebbers weten waarom de
opwarmronde voor een race zo belangrijk is:
zodra de banden warm zijn, wordt het rubber
iets meer viskeus. Daardoor krijgen ze meer
g r i p op d e w e g .
“Natuurlijk moeten de banden ook weer niet
te veel gaan plakken”, zegt Luijsterburg,
student Scheikundige Technologie. “Anders
wordt het vermogen van de motor niet
omgezet in snelheid. Er moet een goed
evenwicht zijn tussen de grip en de rolweer stand van de banden. Ook slijtage speelt een
rol, maar voor de raceband van URE is dit
minder belangrijk.”
URE wil graag banden voor zijn raceauto
waarbij dat evenwicht perfect is. Uit bereke ningen blijkt dat de huidige, standaard race banden niet optimaal zijn ontworpen. Vijf
afstudeerders zullen zich de komende twee
jaar inzetten voor op maat gemaakte banden.
Luijsterburg bijt het spits af met zijn materi aalonderzoek.
“De eigenschappen van rubber kunnen
worden verbeterd door hars toe te voegen”,

vertelt hij. “Harsen kunnen worden gewon nen uit natuurlijke bronnen of uit olie. Het
zijn korte polymeren die bestaan uit tien tot
twintig monomeren. De broze, glasachtige
polymeren worden pas bij ongeveer tachtig
graden zacht en viskeus. Rubber is al zacht
bij een veel lagere temperatuur.”
Luijsterburg maakt zelf mengsels van hars en
rubber en test de mengsels in een machine
die ze vervormt. Hij meet hoezeer het mate riaal meegeeft. Het getal dat uit die metingen
komt, zegt iets over de grip van het materiaal
op de weg. “Tot nu toe blijkt dat de grip van
het materiaal verbetert door het toevoegen
van hars aan rubber.”
Luijsterburg doet zijn onderzoek in Enschede:
deels bij bandenfabrikant Vredestein, deels
aan de Universiteit Twente. Zijn kamer in
Eindhoven zegde hij op. “In Twente zit een
vakgroep rubbertechnologie”, legt de
student uit. “Daar weten ze alles over
banden.” De overstap naar Twente bevalt
hem bepaald niet slecht. “Het verbreedt je
blik. Twente heeft een mooie, groene campus
en de man-vrouwverhouding is hier iets gun stiger dan in Eindhoven. De aanloop naar
mijn afstudeerperiode heeft wat regelwerk
opgeleverd, maar nu ik hier eenmaal zit, vind
ik het echt fantastisch.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Aanhangers zien lichtere Obama
Barack Obama mag dan verkozen zijn tot de eerste ‘zwarte’ president van de Verenigde
Staten, dat wil nog niet zeggen dat de Amerikaanse bevolking verlost is van raciale
oordelen. Liberale Amerikanen blijken de huidskleur van Obama lichter in te schatten dan
conservatieven, zo blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Chicago. Gevraagd
naar welke foto de Amerikaanse president het best representeert, blijkt dat conservatieve
Amerikanen sneller een foto kiezen waarop Obama kunstmatig donkerder is gemaakt.
Liberale Obama-aanhangers kozen juist voor een foto met een lichtere Obama.
Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek, dat aantoonde dat een donkere
huidskleur negatieve associaties oproept. Uit deze nieuwe studie, gepubliceerd in de
Proceedings of the National Academy of Sciences, blijkt dat huidskleur dus niet alleen
bepaalt hoe we mensen beoordelen, maar dat hoe we een persoon waarderen, omgekeerd
ook beïnvloedt hoe we zijn huidskleur inschatten. (TJ)

Ontploffende ster veroorzaakt bliksem
Kosmische straling kan bliksemflitsen veroorzaken. Dat schrijft natuurkundige Stijn
Buitink, vorige maand gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in het tijd schrift Astroparticle Physics. Bliksem ontstaat als in de atmosfeer een sterk elektrisch
veld wordt opgebouwd. De bliksemflits is een korte, heftige ontlading van dit veld. Om
deze ontlading op gang te brengen, zijn echter vrije elektronen nodig die vervolgens een
kettingreactie veroorzaken. Kosmische straling bestaat uit elementaire deeltjes -bij voorbeeld uitgezonden door een ontploffende ster- die vanuit de ruimte onze dampkring
binnenvliegen en heeft meer dan genoeg energie om bij een botsing met luchtmoleculen
elektronen vrij te maken. Buitink ontdekte bij zijn onderzoek naar kosmische straling dat
de signalen die hij detecteerde, veel sterker waren in een onweerswolk en concludeert
daaruit dat deze straling een rol speelt bij het ontstaan van bliksem. De vraag is volgens
Buitink nu nog of alle bliksem wordt veroorzaakt door kosmische straling, of dat dit
slechts in een klein deel van de gevallen zo is. (TJ)
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CERN telt af tot belang
N

ee, de wereld verdwijnt niet in een
zwart gat als de experimenten beginnen. En ja, hopelijk blijft de
deeltjesversneller dit keer wél intact. Met
bewonderenswaardig geduld herhalen de
onderzoekers van CERN hun antwoorden
op de meest gestelde vragen van de afgelopen maanden. De twee kwesties
brachten de deeltjesversneller het afgelopen jaar uitvoerig in het nieuws: een
rechtszaak vanwege ‘gevaarlijke’ zwarte
gaten en lekkend helium door een fatale
lasfout tussen de magneten. Vervelend.
Duizenden wetenschappers vanuit alle
windstreken werkten acht jaar lang aan de
krachtigste deeltjesversneller ter wereld,
het ding kostte zes miljard euro. Dan
hoop je toch dat ‘ie het doet.
Maar als de deeltjesversneller inderdaad
goed werkt, komen er antwoorden op
vragen die vele keren opwindender zijn
dan een lekke buis. Vragen over antimaterie, extra dimensies, de oorsprong
van het bestaan. Waarom vliegt er zo
weinig antimaterie door het universum,
terwijl er bij de Big Bang net zoveel
deeltjes als antideeltjes ontstonden?
Waarom bestaat het overgrote deel van de
materie niet uit de elementaire deeltjes
die wij kennen? En dan de vraag der
vragen: bestaat het Higgs-deeltje (zie

kader rechts) nu wel of niet?

proton, hopen natuurkundigen meer te
weten te komen over dit Higgs-deeltje en
Roger Ruber, alumnus Technische
andere natuurkundige verschijnselen.
Natuurkunde van de TU/e (1985-1991),
Dat ‘inzoomen’ doen ze door de deeltjes
interesseert zich al sinds zijn tienertijd
met grote kracht tegen elkaar te laten
voor dergelijke vragen. Sinds 1995 is hij
botsen. Daarbij komen allerlei nieuwe
betrokken bij
deeltjes vrij die
onderzoek in
iets kunnen
CERN.
zeggen over de
“Al voordat ik
aard van de
naar de univermaterie zelf.
siteit ging, was
Het laten botsen
ik geïnteresvan protonen is
seerd in hoe de
niet nieuw. De
dingen werken,
energie waarmee
hoe de basis van
dit in CERN zal
alle krachten in
gebeuren, is wel
elkaar zit”,
uitzonderlijk:
vertelt hij. “In
7 TeV (tera-elekde jaren tachtig,
tronvolt) per
toen ik naar de
protonenbundel.
middelbare
Dat is ruim drie
school ging,
keer krachtiger
Roger Ruber. Foto: Enith Vlooswijk
waren veel
dan tot nu toe
dingen nog niet
mogelijk was.
ontdekt, bijvoorTwee bundels
beeld de topquark. Het hele standaard
protonen van tegengestelde richting
model van de natuurkunde is in die jaren
vliegen met bijna de snelheid van het licht
ingevuld. Alleen het Higgs-deeltje is nog
door de 27 kilometer lange LHC. Op vier
niet aangetoond.”
punten kruisen de bundels en botsen de
Door in te zoomen op het niveau van een
protonen tegen elkaar. De richting,
breedte en kracht van de bundels worden
geregeld door ongeveer negenduizend
supergeleidende magneten.
‘Supergeleidend’ wil zeggen dat een elektrische stroom zonder weerstand door het
materiaal blijft gaan. Voor niobiumtitaan,
het materiaal waarvan de spoelen van de
magneten zijn gemaakt, vereist dit een
temperatuur van ten hoogste 9,2 kelvin
(-263,95 graden Celsius). Honderdvijftig
ton vloeibaar helium houdt de magneten
op hun werktemperatuur van 1,8 kelvin.
Inmiddels vliegen de eerste protonenbundels al door de versneller met een
energie van 0,45 TeV. De eerste botsingen
met lage energie hebben al plaatsgevonden en na de kerst wordt 3,5 TeV
gehaald.
Om de omvang en de complexiteit van het
project te bevatten, moet je de technologische hoogstandjes eigenlijk zelf hebben
gezien. Niet dat de Cursor-verslaggeefster
er echt over kan meepraten: de LHC en de
vier deeltjesdetectors zelf bevinden zich

CERN-data wereldwijd opgeslagen
Wanneer de eerste protonenbundels botsen, zit de
centrale controlekamer in CERN vol wetenschappers
die gespannen naar tientallen computerschermen
turen. Vanuit een belendende ruimte, door grote
ramen, zullen tientallen journalisten opgewonden
toekijken. Op dat moment staan waarschijnlijk
weinig mensen stil bij de enorme hoeveelheid data
die per seconde verwerkt worden, voordat de
resultaten op die schermen verschijnen.
In de vier detectoren van de LHC vinden veertig
miljoen botsingen per seconde plaats. De meeste
botsingen zijn niet hard genoeg en leveren weinig
interessants op. Slechts de meetresultaten van zo’n
tweehonderd botsingen worden weggeschreven op
de harde schijf. Dat zorgt nog altijd voor zo’n tien tot
vijftien petabytes aan data per jaar, net zoveel als op
drie miljoen dvd’s past. Voor de analyse van deze
data zijn zeker honderdduizend pc-processoren
nodig. De data worden daarom verspreid over tien
centra wereldwijd. Deze centra vormen samen een
‘grid’: de opvolger van het wereldwijde web.
Deelnemers aan het grid hebben toegang tot de
hardware van alle aangesloten computers. Op die
manier kunnen duizenden mensen deelnemen aan
hetzelfde experiment en kunnen data overal worden
opgeslagen.

Controlekamer bij injectie van eerste protonen. Foto: CERN

CERN/Enith
Wie een antwoord zoekt op het
moet zijn aandacht de komend
Daar, in het Europees laborator
is onlangs de Large Hadron Col
ringvormige deeltjesversnel
natuurkundige mysteries helpe
TU/e-alumnus Roger Ruber kijk

Luchtfoto van de LHC. Tijdens één rondje passeren de p

ongeveer honderd meter onder het
maaiveld en geen journalist die er nu nog
mag rondneuzen. Dat is omwille van de
veiligheid: de bewegingsenergie van een
bundel protonen is vergelijkbaar met een
voorbij razende TGV. Als die onverwacht

Opvolger LHC is k

Aan de mogelijke opvolger van de LHC wordt n
(Compact Linear Collider, zie foto rechts) is ee
tronen en hun antideeltjes (positronen) tegen
versneller kunnen de belangrijkste resultaten
worden bestudeerd.
Lineaire en cirkelvormige versnellers zijn gest
geladen deeltjes die door een vacuüm holte (ca
wanneer er een elektrisch veld in die holte wor
versneller verliezen elektronen echter veel ene
magnetische straling. De CLIC is daarom linea
vijftig kilometer lang. Omdat de deeltjes elke c
passeren, is hun eindenergie afhankelijk van h
elektrisch veld op elke caviteit. De CLIC bevat 7
Tegen de tijd dat de bundels botsen, hebben z
bereikt.
Het elektrisch veld voor een versneller wordt n
door klystronen. Een klystron is een vacuüm b
stromen. De stroom is opgedeeld in pakketjes
netisch veld uit. Een golfgeleider leidt dat veld
Daar wordt de elektromagnetische golf gebrui
versneller extra vaart te geven.
De inzet van afzonderlijke klystronen voor alle
duur zijn. De benodigde apparatuur zou zes to
beslag nemen en de elektronica zou veel onde
daarom met een uniek systeem, het ‘two-beam
Parallel aan elke versnelde bundel elektronen
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grijkste botsingen ooit

h Vlooswijk
t leven, het universum en alles
e maanden richten op Genève.
rium voor deeltjesfysica (CERN)
llider (LHC) weer opgestart. De
ller moet allerlei belangrijke
en ontrafelen. Onderzoeker en
kt uit naar de eerste resultaten.

protonenbundels vier keer een landgrens.

uit zijn baan raakt, zijn de gevolgen niet
mis.
Gelukkig is een rondleiding bovengronds
ook de moeite waard. Daar werkt Ruber
bijvoorbeeld aan de mogelijke opvolger
van de LHC, de Compact Linear Collider

(zie foto en kader onder). Het is een
lineaire versneller, waarin elektronen
botsen met hun antideeltjes, positronen.
De resultaten van de experimenten in de
LHC kunnen met de lineaire versneller
meer in detail worden bestudeerd.
“Een protonenbotsing veroorzaakt een
grote wolk van deeltjes”, zegt Ruber. “De
botsing van elektronen en positronen is
veel ‘schoner’: de elektronen en hun antideeltjes slokken elkaar als het ware op en
een beperkt aantal nieuwe deeltjes komt
vrij. Daardoor zijn de botsingen eenvoudiger te bestuderen en geschikt voor een
meer gedetailleerde studie naar wat er in
de LHC gebeurt.”
Rubers werkruimte is gelegen in één van
de vele grijze, wat onooglijke gebouwen
op de campus. Wie flitsende, sciencefiction-achtige taferelen verwacht aan te
treffen bij CERN, komt dus nogal
bedrogen uit. Uiterlijk vertoon lijkt de
CERN-bewoners niet echt eigen.
“Dat is, denk ik, typisch voor de deeltjesfysica”, zegt Ruber. “Ik ben een tijd in
Japan geweest. Daar zag je dat ook, net als
in Zweden en in Amerika. We geven al
ons geld het liefst uit aan onderzoek, niet
aan een mooi gebouw. In het bedrijfsleven is men misschien meer geïnteresseerd in mooie kantoren en een vet salaris
dan in de inhoud. Wij, natuurkundigen,
zijn vooral gedreven door ons vak en dus
zetten we alle middelen daarvoor in.”
CERN is eigenlijk een faciliterend instituut waar universiteiten en andere onderzoeksinstanties hun experimenten
kunnen uitvoeren. Ongeveer tienduizend
onderzoekers voeren hun experimenten
uit in CERN, van wie maar een kwart in
vaste dienst is van het deeltjesinstituut.
Het overgrote deel wordt betaald door
andere organisaties en werkt een beperkt
aantal jaren op projectbasis op de
campus. “De sfeer in CERN is, wetenschappelijk gezien, heel stimulerend,
omdat deze erg internationaal is”, zegt
Ruber. “Er komen mensen uit de hele
wereld die de besten zijn in hun vakgebied. Dat maakt het voor mij ook heel
prettig om er te werken.”
Het internationaal georiënteerde restaurant op de campus draagt hier ook aan bij.
Menig besluit wordt genomen bij een
kopje koffie of een pizza margarita. Het is

Fietsen langs de LHC. Foto: CERN

open van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat, net als de rest van CERN. “De
campus gaat nooit dicht, de experimenten
draaien dag en nacht door”, zegt Ruber.
“Alleen vanaf midden december tot half
februari is er een onderhoudsperiode.
Dan is de elektriciteit namelijk duurder.”
De versneller verbruikt jaarlijks zo’n honderdtwintig megawatt aan energie. Vooral
het vloeibaar maken (afkoelen) van het
helium kost veel stroom. Stoppen in de
winterperiode scheelt ongeveer veertien
miljoen euro. Dit jaar wordt een uitzondering gemaakt vanwege de politieke
druk om resultaten. Ook Ruber kijkt uit

naar de eerste botsingen. “We hebben
jaren gewerkt om dit mogelijk te maken.
Ik ben ervan overtuigd dat het deze keer
gaat lukken. Zelfs als het Higgs-deeltje
niet wordt gevonden, dan is dat een heel
interessant resultaat. Dan moet de
standaard theorie op de schop. Er moet
gekeken worden naar alternatieve
theorieën. Dat zou voor mij absoluut geen
teleurstelling zijn, maar een heel
boeiende gebeurtenis.”/

.

Zie ook press.web.cern.ch/press/lhc-first-physics
en twitter.com/cern.

Iedereen zoekt het Higgs-deeltje
De heilige graal van de deeltjesfysica, daar heeft het Higgs-deeltje iets van weg. Het ele mentaire deeltje is vernoemd naar de man die het bestaan ervan in de jaren zestig van de
vorige eeuw al voorspelde, Peter Higgs. Sindsdien doen onderzoekers wereldwijd hun
uiterste best het deeltje met experimenten aan te tonen. Tot nu toe zonder succes.
Het onderzoek is essentieel: het standaardmodel van de deeltjesfysica, een theorie die
de krachten en deeltjes beschrijft die alle materie vormen, staat of valt met het bestaan
van dit deeltje. Higgs-bosonen zouden alle andere deeltjes hun massa geven.
Er bestaat goede hoop dat er Higgs-deeltjes zullen voortkomen uit de LHC-experi menten. De aanwezigheid van Higgs-deeltjes na een botsing blijkt uit het aantal keren
dat er vier muonen vrijkomen. Een muon is een onstabiel subatomair deeltje, waarvan er
zelden vier tegelijk ontstaan. Dit gebeurt in enkele zeldzame situaties, waarvan het
ontstaan van Higgs-bosonen er één is. Wijkt het aantal keren dat er vier muonen
vrijkomen af van de voorspellingen, dan gaat de theorie onderuit.

ort, krachtig en onderhoudsvriendelijk
u al druk gesleuteld. De CLIC
n lineaire versneller die elek elkaar laat botsen. Met deze
van de LHC meer in detail

toeld op hetzelfde principe:
aviteit) gaan, versnellen
rdt gezet. In een cirkelvormige
ergie in de vorm van elektro ir: een recht gevaarte van
caviteit maar één keer
het aantal caviteiten en van het
72.000 koperen caviteiten.
e elk een energie van 1,5 TeV

normaal gesproken opgewekt
uis waar elektronen door
en straalt een elektromag d naar de versnellercaviteit.
kt om de deeltjes in de

e caviteiten in de CLIC zou erg
t negen vierkante meter in
rhoud vergen. De CLIC werkt
m system’ (zie illustratie).
of positronen stroomt een

Schematische voorstelling van het ‘twee-bundelsysteem’.

tweede bundel elektronen door een vergelijkbare, vacuüm gemaakte pijp.
Deze ene pijp doet hetzelfde als vele afzonderlijke klystronen zouden doen.
De elektronen in deze ‘drive beam’ versnellen niet, maar worden juist
afgeremd. De energie die zo vrijkomt, wordt gebruikt om de hoofdbundel
extra vaart te geven.
Het afstemmen van de frequenties en de energieën van de twee bundels is

Opstelling CLIC. Foto: Claudia Marcelloni

e e n h u z a r e n w e r k j e . A l l e o n d e r d e l e n - d e c a v i t e i t e n , d e g o l f g e l e i d er s - m o e t e n
op tien micrometer nauwkeurig worden gevormd. Wanneer dat eenmaal is
gebeurd, kan er weinig meer kapot aan het apparaat. Eind volgend jaar moet
het werkingsprincipe van de CLIC zijn aangetoond. Als wordt besloten om het
ding te bouwen, neemt dit nog zo’n zeven jaar in beslag.
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden
Auditorium week 49

Maandag:
Pizza tonijn of pizza 4 kazen.
Stamppot andijvie, jus, gepaneerde
varkenskarbonade
Rundvlees ‘Taiwan’, Djuvec-rijst, Chinamix
Dinsdag:
Zuid-Duitse pasta met kaas en uien
Kip cordon bleu, aardappelkroketten,
sperziebonen
Visschotel ‘Neptunes’, Pommes
Dauphine, peultjes
Woensdag:
Vegetarische aardappelschotel
Kaasgehaktbal, aardappelschijfjes, groentemix
Kalkoenrollade in gevogeltesaus, aardappelen met peterselie, courgettetomatenmix
Donderdag:
Tortellini in milde troente-kaassaus.
Holzfallersteak, jus, gekookte aardappelen, rode kool
Varkenshaas met stroganoffsaus, steakhouse frites, luxe gemengde salade
Vrijdag:
Geen avondopenstelling

Mensen
Promoties
Drs. M.J. van der Werf verdedigt op
maandag 30 november haar proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van

een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘The influence on nutrient deprivation on nucleus
pulposus cells in vivo and in vitro’. Van
der Werf promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. K. Ito.
S.J. Ilinca MSc verdedigt op maandag 30
november haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Copolymers of amorphous polystyrene and crystallizable hydrogen bonding units’. Ilinca MSc promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr. C.E.
Koning.
Dipl.-Inf. C. Stahl verdedigt op dinsdag 1
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Service Subsitution A
Behavioral Approach Based on Petri
Nets’. Stahl promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr. K.M. van Hee.
R. Anggraini MEng verdedigt op dinsdag
1 december haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Household
Activity-Travel Behavior: Implementation
of Within-Household Interactions’.
Anggraini promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotor is prof.dr.

H.J.P. Timmermans.
Ir. L.A. Cacache verdedigt op dinsdag 1
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘An Optical Distance
Sensor Tilt robust differential confocal
measurement with mm range and nm
uncertainty’. Cacache promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De
promotor is prof.dr.ir. M. Steinbuch.
D. Milosevic MSc verdedigt op woensdag
2 december 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 ‘High-Efficiency
Linear RF Power Amplification A Class-E
Based EER Study Case’. Milosevic
promoveert aan de faculteit Electrical
Engineering. De promotor is prof.dr.ir.
A.H.M. van Roermund.
Ir. K. Gielissen verdedigt op woensdag 2
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘The nature and characteristics of particles produced by EUV
sources: Exploration, Prevention and
Mitigation’. Gielissen promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. J.J.A.M. van der
Mullen en prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.

commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Circumferentially Adhesive Bonded Glass Panes for
Bracing Steel Frames in Façades’.
Huveners promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotoren zijn prof.ir.
F. van Herwijnen en prof.ir. F. Soetens.

versiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).

Dipl.Wirt.-Inform. F. Gottschalk verdedigt
op donderdag 3 december zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Configurable
Process Models’. Gottschalk promoveert
aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotor is
prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst.

Projectmedewerker Aansluiting HBOWO, Onderwijs en Studenten Service
Centrum, 1,0 fte. Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).

Secretaresse (V39.488), ITEM, Industrial
Engineering & Innovation Sciences
(0,8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 6 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1750 t/m 2433 euro).

Bij de ict-afdeling van de faculteit
Scheikundige Technologie is een vacature voor een student-assistent voor één
dag per week als medewerker helpdesk
ICT (m/v). Voor meer informatie
betreffende deze functie kunt u zich
wenden tot Bart Peeters, tel. 0402475186, e-mail b.w.j.peeters@tue.nl.

Vacatures
PhD FOM-BIO (V37.686), Materiaal en
Grensvlakchemie, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse uni-

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

Ir. E.M.P. Huveners verdedigt op donderdag 3 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een

(Advertenties)

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
11 en 12 december
Amsterdam RAI

Ontdek jouw mogelijkheden
bij de overheid
Voor meer informatie en gratis entree ga je naar

www.carrierebeursoverheid.nl

Vind dé ideale overstap
Mediapartners:

Zoek je een opleiding met volop aandacht
voor de toepassing in de praktijk?
Kom dan praten en verbaas je over
De Carrièrebeurs Overheid is een activiteit van

de mogelijkheden binnen onze

een onderdeel van de

hbo-opleidingen.
s !PPLIED 3CIENCE
(biologie, scheikunde, technologie)
s %LEKTROTECHNIEK

Ben jij een
High Potential?

s )#4
s )NDUSTRIEEL 0RODUCT /NTWERPEN
s 4ECHNISCHE "EDRIJFSKUNDE
s 4ECHNISCHE .ATUURKUNDE
s 7ERKTUIGBOUWKUNDE

Stap over naar het hbo!

www.dekortstewegnaardetop.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

Partners van BestGraduates 2010

www.fontys.nl/overstap
BestGraduates is een activiteit van

onderdeel van de
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Applied Physics
big winner Vidis
This year three researchers
from the TU/e Department of
Applied Physics have won Vidi
subsidies of eight hundred
thousand euros. This exceeds
last year’s score for the whole
university, when only two
Eindhoven researchers received these personal subsidies.
Altogether five Eindhoven
researchers are getting a Vidi
this year from the Netherlands
Organization for Scientific
Research (NWO).
The fortunate physicists are dr.ir.
Arno Smets (Plasma & Materials
Processing), who wants to make
solar cells more efficient and
cheaper by using thin layers of
material with silicon and metal
nanoparts, dr. Jens Harting
(Mesoscopic Transport Phenomena), who conducts research
into suspensions such as blood
and paint in order to gain a better
understanding of diseases and
industrial processes, and dr.
Folkert Boersma (a PhD from
TU/e who now works for the
KNMI), who conducts research
into the strong greenhouse gas
ozone.
KNMI researcher Boersma
intends to set up a research group
together with prof.dr.ir. Gert-Jan
van Heijst (Vortex Dynamics and
Turbulence) and part-time professor dr. Hennie Kelder (also
affiliated with the KNMI), in
order thus to combine the expertise of TU/e and the KNMI. He
will continue to work for the
KNMI, but will be conducting
part of his activities in Eindhoven. Through worldwide satellite
measurements Boersma wants
to find out how changes in air

When taken?
This picture was taken during
the Glow 2009 Festival, which
was held all around the city
center of Eindhoven from 6 to 15
November. The show name is
‘Elements of Light’, from the
German theatre group Un Poco
Loco. The show included acrobatics, dance and fireworks.
What do we see?
You see a blurred portrait of a

pollution lead to more ozone and
an enhanced greenhouse effect.
“At the KNMI we already have a
great deal of experience with
satellite measurements, but I
think that the academic input
from TU/e can also add value to
the research.”
Except for the three Vidis for
Applied Physics, Vidis have been
granted to the Departments of
Mechanical Engineering and
Electrical Engineering. Dr.ir.
Massimo Mischi (Signal Processing Systems, EE) will use his
subsidy for the development of a
new imaging method, based on
contrast-enhancing echography,
which will enable physicians to
detect prostate cancer at an early
stage. The fifth Eindhoven Vidi
winner is dr.ir. Jeroen van Oijen
(Combustion Technology, W).
He will involve himself with
MILD, a clean method for converting sustainable fuels into
energy. Earlier Van Oijen was
granted a Veni subsidy, the
younger brother of the Vidi.
In total NWO granted 89 Vidi
subsidies of eight hundred
thousand euros (an increase by
two hundred thousand in comparison with recent years),
intended to build up research
groups within five years. Leiden
University had the highest score
this year, boasting fifteen Vidis,
followed by Utrecht University
(thirteen). For TU/e this is a good
Vidi year; only in 2007 did the
university score seven Vidis
more. The performance of TU/e
over the past ten years has been
average, measured with reference to the scope of the university. (TJ)

street performer. There were different street performers entertaining in the Markt in
Eindhoven, like actors, dancers,
stilt walkers and jugglers. It was
a very spectacular and impressive event.
Why this picture?
To break the rules, one must
know them. Typically the blur is
the last thing a photographer
wants. Here it gives a sense of
movement. As the French photographer André Naggar said: "I
photograph not the
dancer but the dance, not
a bird but its flight, not a
horse but the race".

Iman Mo
ssavat (3
0) from Ir
an, a PhD
of Electr
candidate
ical Engin
eering

Food for thought

***

Before going in, Cursor takes a peep through the kitchen window. People are
working hard, but having a lot of fun as well. Eating is a party with these three
Colombian Master students (Business Information Systems and Industrial and
Applied Mathematics). We are welcomed by Vanessa Restrepo Uribe (27), Yeisson
Figueroa Burbano (26) and Paula Marin Zapata (23).

***

The three chefs do not have a tight organization. Which immediately makes for a congenial and relaxed atmosphere. While Yeisson controls the oven, the ladies are getting
their laptop: “Especially for you we shall play some traditional Colombian music. It’s
just part of the whole enchilada!”. While listening we are sampling some starters: cakes
of flour and baked banana with home-made guacamole and tomato salsa. The two
students tell us about the music: “These songs are from our ancestors. They form part
of the standard curriculum at school.” There is a special dance to go with the songs.
Paula puts on a traditional skirt and shows us. The tone has been set!

***

Our bellies are filling up nicely. “There’s more to come”, Vanessa warns us.
“Colombians are great eaters. It goes on all day.” Then Yeisson shows up with plates
full of rice, salsa, brown beans, onion, chorizo, egg, baked bananas and avocado. “Our
mothers are much better chefs, you should know. Even the best restaurant cannot
touch their cooking.” We do not notice this at all, for the dinner is delicious.

***

Enjoying a Colombian aniseed liqueur we talk about cultural traditions. With the
December month coming up the students cannot stop talking. Parties usually take
place in the street, among the people. “At Christmas we have a tradition of roasting a
pig in the street. Everybody can chip in for a share”, says Vanessa. New Year’s Eve is
also one big feast. With a special touch: “Colombians are rather superstitious. We make
life-size dolls and put fireworks inside them. In this way we shoot everything that is
bad into the air. Some people fill their coat pockets with beans, for it means that you
will make a lot of money”, the three inform us. One last tip: “Put on yellow underwear,
for it will bring good luck!”.
The recipe may be found in the forum of www.tuemeetingplace.nl.
Would you like to let us relish your skills as a chef? Mail to engcursor@tue.nl.
Photo: Bart van Overbeeke

“To know Uganda is an illusion”
She does not think of herself
as a photographer. Or an artist.
Andrea Stultiens (35) simply
has a great passion for photography and people in general.
Her photos of photo studios in
Uganda won her the Bouw in
Beeldprijs 2009 this summer.
The whole exhibition, around
the theme ‘Gimme Shelter’,
will be on display in the hall of
the Hoofdgebouw until 15
December.
Last Sunday she left for Uganda
for the ninth time. “I was actually never a traveling photographer. It was my opinion that as a
photographer you should only
be dealing with your own world,
because it is the only world you
know.” Through a study friend
who settled in Kampala, the
capital of Uganda, Stultiens was
tempted nevertheless to go and
photograph there as well. “When
I was visiting her, I was confronted with my own prejudices, but
also with those about white
people of the people over there. I
thought: that is an item I want to
use in my work.” In doing so she
was aware of the enormous differences and of her status as an
outsider to the Ugandan culture.
“You cannot show ‘everyday life’.
The moment when you appear

somewhere as a photographer,
you are already interfering. So it
is about our view of things, as
outsiders.”
In Kabale, a small place down in
the southwest of Uganda, she
found a photo studio in 2007
where people could have their
photos taken against a backdrop
full of tulips: the Keukenhof.
When early in 2009 she heard
about the call for the ‘Gimme
Shelter’ contest she traveled
especially to Uganda to make a
series about such studios. In the
capital the backgrounds are
often painted natural landscapes
with lots of greenery, animals
and water. In the countryside,
where people have nature at
their doorstep, exotic backgrounds like the Keukenhof, an
English-looking castle garden or
a palm beach are customary.
“The spaces are about ideal

Social evening 4u2

places. While we can afford the
luxury of going on holiday,
people over there cannot. So the
photos form a kind of escape
from their everyday reality.”

Illusion

Although this is the ninth time
she has been in the country, she
is still very careful in describing
‘the country’ and ‘the people’.
“When you have talked to a few
people, you cannot have the illusion that you know about this
already.” At the moment she has
joined up with a Ugandan photographer to make a portrait of
his grandfather. By means of
projects like this she tries to add
pieces to her impression of
Uganda every time again. She is
not planning to go and live there
some time. “Still, I have not
finished with it either for the
time being.” (SK)

4U2 would like to invite you and your friends for the next social
evening, which will take place on Friday November 27th from 19.00
hours. 4U2 is a Christian student organization which organizes
different events for international students and PhD students in
Eindhoven. Our aim is to show hospitality and to welcome people of
different cultures and backgrounds to the Netherlands and have
fellowship together.
Studentencentrum De Bunker (John F. Kennedylaan 3). For more
information e-mail or call Froukje (froukje@ifes.nl, 06-15840628).
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“U-raad zorgt voor
bestuurlijke balans”
UR-nestors/Han Konings
Foto/Bart van Overbeeke
Samen vertegenwoordigen Twan Geenen en
Sjoerd Ypma een dikke twintig jaar ervaring in de
universiteitsraad van de TU/e. Ze mogen dus
gerust de nestors van de raad genoemd worden.
Bij de komende verkiezingen voor de U-raad in
december staan ze echter niet langer op de
kandidatenlijst van de personeelsfractie.
Geenen maakt gebruik van de FPU-regeling en is
zijn activiteiten aan het afbouwen. Ypma zou
binnen de nieuwe zittingstermijn van twee jaar
stoppen met werken en wil niet tussentijds
afhaken. Wat heeft hen er ooit toe bewogen
zitting te nemen in de raad en hoe kijken
ze erop terug?
Voor Twan Geenen (rechts op de foto), die
als docent werkzaam was aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences en die zes-en-een-half jaar
zitting had in de U-raad, is de reden
simpel. "Ik ben gewoon geïnteresseerd in
medezeggenschap. Het werk bij de universiteitsraad geeft je een veel bredere
kijk op het reilen en zeilen binnen de hele
organisatie. Voordat ik twintig jaar
geleden bij de toenmalige Technische
Hogeschool kwam werken, ben ik directeur van diverse ziekenhuizen geweest. In
die functie had ik al veel te maken met de
medezeggenschapsorganen binnen die
organisaties. Al was dat toen als bestuurder wel aan de andere kant van tafel."
Voor Sjoerd Ypma begon het dertien jaar
geleden als een logisch vervolg van een
plek die hij daarvoor al bekleedde in de
faculteitsraad van de faculteit Electrical
Engineering, toen nog Elektrotechniek
geheten. Binnen die faculteit is hij
werkzaam bij de groep Signal Processing
Systems. "Ook bij mij was de belangrijkste motivatie het verbreden van je
gezichtsveld binnen de universiteit.
Alleen heb ik me toen, bij het begin, niet
zo gerealiseerd wat het precies inhield.
Toen in 1997 de MUB (Modernisering
Universitaire Bestuursorganisatie - red.)
werd ingevoerd, stapte de complete toen
zittende raad op. Ze vonden dat de U-raad
met de MUB teveel
beknot werd in de uitvoering van zijn taken en
trokken daar de consequentie uit dat ze daar
niet verder mee wilden. Ik
zat toen net in de raad en
wilde niet meteen weer
opstappen. Daarmee
kreeg ik mooie taak om
ervoor te zorgen dat voor de personeelsfractie weer nieuwe mensen gevonden
zouden worden. Dat was toen wel een
hele klus.”

toch anders gaan
lopen. Wat dat aangaat
vind ik de huidige
behandeling van de
jaarlijkse begroting
van de TU/e een mooi
voorbeeld. We hebben
er als raad heel lang
voor moeten pleiten
dat al het cijfermateriaal ook beleidsmatig
onderbouwd zou
worden, zodat we er als
raad een goede afweging bij konden
maken. Dat heeft het
College van Bestuur heel lang afgehouden, maar uiteindelijk is men het toch
gaan doen. Ik vind dat hiermee het hele
begrotingsproces qua professionaliteit
enorm is verbeterd. Dat ziet het CvB nu
ook; je kunt ontzettend veel profijt halen
uit de raad en als bestuur win je er ook
direct veel draagvlak mee binnen je organisatie als dit soort zaken gezamenlijk
goed worden aangepakt."
Ypma valt zijn fractiegenoot bij: “De
raadsleden fungeren voor het CvB ook als
een stel extra antennes dat ze hiermee
hebben uitstaan in de hele organisatie. Ze
krijgen er extra informatie mee boven
water; informatie die ze niet kunnen binnenhalen via hun gebruikelijke kanalen.”
De vrees die bij
het CvB wellicht
bestaat voor
ongewenste
bemoeizucht
vanuit de raad, is
in de ogen van
Geenen en Ypma
ongegrond. “We
zijn er als raad
zeker niet op uit om alles tot in detail te
willen controleren”, vertelt Geenen.
"Waar het ons om gaat, is dat zaken
dusdanig georganiseerd worden dat de
uitkomst uiteindelijk goed is voor de universiteit. Soms gaat het bestuur in mijn
ogen wel heel erg uit van de precieze
wettekst als het gaat om de rechten en
plichten van het CvB en de U-raad. Met
betrekking tot sommige zaken heb je dan
wel eens de indruk dat je niet helemaal
serieus genomen wordt. Zoals met het
adviesrecht van de raad; wij willen graag
dat het CvB heel duidelijk aangeeft op
welke zaken de raad dat adviesrecht heeft,
maar het CvB verbergt zich dan achter de
wettekst. Daarin staat het echter te vaag
omschreven en is het voor meervoudige

‘U-raad voor veel
mensen een
ver-van-mijn-bedshow’

Het vertrek van beide heren maakte dat
de personeelsfractie de afgelopen
maanden flink aan de bak moest om
opvolgers te vinden. Het is dus blijkbaar
geen functie die veel mensen ambiëren.
Hoe komt dat? "Als je er zelf geen deel
van uitmaakt, kan ik me heel goed voorstellen dat het voor veel medewerkers een
ver-van-mijn-bed-show is", zegt Geenen.
“Veel mensen realiseren zich echter niet
dat je in deze functie echt wel zaken kunt
veranderen en dat je ervoor kunt zorgen
dat bepaalde dingen aan de universiteit

uitleg vatbaar. Er zit weleens een verschil
tussen aanhoren en luisteren."
De afgelopen jaren zijn de informele
overleggen tussen het bestuur en de raad
sterk in aantal toegenomen. Is dat een
ontwikkeling waar
Geenen en Ypma achter
staan? "Er zijn de laatste
jaren zeker veel onderwerpen voorbijgekomen
die zó complex zijn, dat
het verstandig is om
daar in een informeel
overleg nader met elkaar over te praten.
Het bindend studieadvies is daarvan een
goed voorbeeld", zegt Ypma. Toch moet
het niet al te frequent plaatsvinden,
vinden beide heren. "Af en toe intensief
brainstormen met elkaar is niet erg, maar
belangrijke kwesties moeten wel besproken worden in de openbare maandelijkse
vergadering", meent Geenen. "Als er in
die bijeenkomst eigenlijk niets wezenlijks meer te bespreken valt, word je als
raad min of meer monddood gemaakt.
Ook kan bij de buitenwacht dan de indruk
ontstaan dat alles in achterkamertjes
wordt beslist en dat is funest."
De combinatie studenten en personeelsleden in één raad vinden beiden nog altijd
prima werken. "Ik kan echt genieten van
het contact met de jonge mensen in de
raad en als oudgedienden in de raad
kunnen wij ze ook nog wel wat leren",
zegt Geenen. Ypma: "En het zijn ook
altijd goede en gemotiveerde mensen, die
echt van de hoed en de rand willen
weten."

leukste onderdeel van dit werk heb
beschouwd."
Dat de raad er over tien jaar nog steeds is,
is iets waarvan ze beiden overtuigd zijn.
Geenen: "Ik vind dat het ook niet anders
zou moeten zijn, want het zou slecht zijn
voor de universiteit
als geheel als de
raad er niet meer
was. Met het wegvallen van de U-raad
zou op het bestuurlijke vlak ook de
balans weg zijn.
Daarnaast vergroot een goede medezeggenschap de kans op zorgvuldige en evenwichtige voorbereiding en besluitvorming, omdat het College van Bestuur
zich ervan bewust is dat het nog langs de
inspraak moet en daarbij wil men natuurlijk niet afgaan."
Tot slot willen beide vertrekkende
raadsleden nog maar eens benadrukken
dat er ontzettend veel goed gaat aan deze
universiteit en dat de samenwerking met
het College van Bestuur op dit moment
op zeer professionele leest geschoeid
is./

‘Raadsleden voor
bestuur stel extra
antennes’

Gaan ze het werk voor de raad missen?
"Het contact met de studenten zeker”,
zegt Geenen. Ypma: "Je verticaal door de
hele organisatie met allerlei zaken mogen
bezighouden, is iets wat ik altijd als het

.

Behalve de vertrekkende leden Twan
Geenen en Sjoerd Ypma is er nog een
zittend raadslid, Bianca Magielse, dat zich
niet herkiesbaar heeft gesteld voor een
nieuwe zittingsperiode van twee jaar.
Inmiddels hebben zich echter vier nieuwe
kandidaten aangemeld, waardoor de kandi datenlijst van de personeelfractie PUR nu
uit tien personen bestaat. Dat betekent dat
er tijdens de verkiezingen op 8 en 9 decem ber ook daadwerkelijk wat te kiezen valt. De
afgelopen jaren was een stemming niet
nodig, omdat er precies negen kandidaten
beschikbaar waren voor evenzoveel zetels.
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“Oeganda kennen is een illusie”
Ze vindt zichzelf geen fotograaf. Ook geen kunstenaar.
Andrea Stultiens (35) heeft
simpelweg een enorme passie
voor fotografie en mensen in
het algemeen. Met haar foto’s
van fotostudio’s in Oeganda
won ze deze zomer de Bouw in
Beeldprijs 2009. De hele
tentoonstelling, met als thema
‘Gimme Shelter’, is tot 15
december te zien in de hal van
het Hoofdgebouw.
Afgelopen zondag vertrok ze
voor de negende keer naar
Oeganda. “Ik was eigenlijk nooit
een reizende fotograaf. Ik vond
dat je het als fotograaf alleen

maar over je eigen wereld moet
hebben, omdat dat de enige is
die je kent.” Via een studievriendin die zich vestigde in
Kampala, de hoofdstad van
Oeganda, kwam Stultiens toch
in de verleiding om ook daar te
gaan fotograferen. “Toen ik bij
haar op bezoek was, werd ik
geconfronteerd met mijn eigen
vooroordelen, maar ook met die
van mensen daar over blanken.
Ik dacht: daar wil ik werk over
gaan maken.” Daarbij was ze
zich wel sterk bewust van de
enorme verschillen en haar
status als buitenstaander ten
opzichte van de Oegandese
cultuur. “Je kunt niet ‘het dage-

lijks leven’ laten zien. Op het
moment dat je ergens bent als
fotograaf, grijp je al in. Het gaat
dus over hoe wij, als buitenstaanders, het zien.”
In Kabale, een klein plaatsje in
het uiterste zuidwesten van
Oeganda, stuitte ze in 2007 op
een fotostudio waar mensen
zich konden laten fotograferen
tegen een achtergrond vol
tulpen: de Keukenhof. Toen
begin 2009 de oproep kwam
voor de ‘Gimme Shelter’-wedstrijd reisde ze speciaal af om
een serie te maken over zulke
studio’s. In de hoofdstad zijn de
achtergronden vaak geschilderde natuurlijke landschappen

met veel groen, dieren en water.
Op het platteland, waar mensen
die natuur al hebben, zijn exotische achtergronden zoals de
Keukenhof, een Engels ogende
kasteeltuin of een palmenstrand
gebruikelijk. “De ruimtes gaan
over ideale plekken. De luxe van
op vakantie gaan kunnen wij ons
veroorloven, maar de mensen
daar niet. Het biedt hen dus een
soort escape uit hun dagelijkse
realiteit.”

Illusie

Hoewel ze inmiddels al voor de
negende keer in het land is, is ze
nog steeds voorzichtig met het
beschrijven van het land en de
siteit vooral schilderijen, sculpturen, wandtapijten en grafiek in
haar bezit, maar daar komt nu
ook digitale kunst bij. Vanaf
donderdag 3 december is het
eerste werk, de digitale video
‘Eindhoven’ van Matheusz
Herczka, op de Beeldbank te
zien. Volgens Gerard Verhoogt,
secretaris van de Kunstcommissie, is het de bedoeling dat er in
de toekomst meer digitaal werk
wordt aangeschaft.
De Zweed Herczka studeerde
aan de kunstacademie in Den
Haag. Zijn projecten kenmerken
zich door de combinatie van
wetenschap en kunst. Voor de
video ‘Eindhoven’ liep hij,
slechts afgaand op zijn intuïtie,

Kunstcommissie gaat digitaal
De Beeldbank in het Hoofdgebouw? Een kleine rondvraag
tijdens de lunchpauze in het
Auditorium levert vooral veel
vragende blikken op. Met enige
hulp weten de meesten wel
waar hij zit, maar wat er te zien
is? Wellicht komt daarin binnenkort verandering. De
Kunstcommissie van de TU/e,
die tot nu toe vooral grafische
en beeldhouwkunst in bezit
heeft, gaat nu ook digitale
kunst aankopen.
Lore van de Venne, derdejaars
Bouwkunde, heeft de Beeldbank
wel eens gezien, maar weet niet
wat het is. Aan een gebrek aan
culturele belangstelling ligt het

niet, want ze checkt de website
van Studium Generale regelmatig en af en toe gaat ze naar
lezingen of tentoonstellingen.
Het is tekenend voor de rest van
de reacties. Veel mensen hebben
zich in het voorbijgaan of tijdens
het wachten voor de pinautomaat in het Hoofdgebouw
weleens afgevraagd wat die
Beeldbank nou eigenlijk is.
Slechts een handjevol heeft er
weleens zitten kijken naar een
filmpje.
Hetty de Groot van het bureau
Studium Generale, dat de Beeldbank beheert, verbaast zich er
niet over dat veel mensen het
niet kennen. Tot een paar jaar
terug werden in het kleine

kamertje schuin achter het
scherm, het binnenste gedeelte
van de Beeldbank, regelmatig
filmpjes geprogrammeerd.
“Maar de drempel om dat
donkere gat binnen te gaan, was
zo verschrikkelijk groot; niemand durfde naar binnen”,
aldus De Groot. De Beeldbank,
ook het scherm aan de buitenkant, raakte na verloop van tijd
een beetje in onbruik.

Nieuw leven

De Kunstcommissie van de
TU/e, die zich bezighoudt met
de aankoop en het beheer van
kunstwerken, gaat de Beeldbank
binnenkort nieuw leven inblazen. Tot nu toe had de univer-

mensen. Op de vraag hoe het
dagelijks leven van de mensen
eruit zag en hoe zij de fotostudio-‘escape’ beleefden, geeft
ze dan ook geen antwoord. “Je
kunt als je een paar mensen
gesproken hebt, niet de illusie
hebben dat je het wel weet.”
Op dit moment maakt ze samen
met een bevriende Oegandese
fotograaf een portret van diens
grootvader. Door middel van dit
soort projecten probeert ze toch
elke keer weer een stukje toe te
voegen aan haar beeld van
Oeganda. Ze heeft geen plannen
om er ooit te gaan wonen. “Maar
voorlopig ben ik er ook nog niet
klaar mee.” (SK)/

.

filmend met een steadycam door
de straten van Eindhoven. De
beelden bewerkte hij met een
zelfgemaakt programma
waardoor een golvend patroon
ontstaat. Zo visualiseert hij de
beweging die hij maakt tijdens
het lopen en lijkt het alsof je als
kijker met hem meeloopt. De
beelden zijn echter zo vervormd,
dat de stad vrijwel onherkenbaar
wordt./

.

Op donderdag 3 december geeft Herczka
vanaf 13.30 uur een lezing in Vertigo, in
de vergaderzaal op vloer 7. Om 15.30 uur
wordt het kunstwerk officieel gepresenteerd bij de Beeldbank.
Meer informatie over het werk van
Herczka: mateuszherczka.net. (SK)

Vlaamse melancholie
in het Gaslab
De programmering van het Gaslab heeft twee weken achtereen een
Vlaams tintje. Vandaag, donderdag 26 november, om 21.00 uur is het
de beurt aan de Gentse formaties Madensuyu en Mary&Me. De stijl
van het duo Madensuyu wordt omschreven als postrock, maar het is
moeilijk er de vinger op te leggen. De twee spelen samen sinds hun
veertiende en leerden zichzelf gitaarspelen en drummen. Daardoor
hebben ze een heel eigen sound gecreëerd, emotioneel en een tikje
rauw. Mary&Me is een mix van lief, dromerig en een kleine portie
triestheid, en doet een beetje denken aan Zita Swoon.
Wie op donderdag 3 december zin heeft in een luchtig avondje, kan
maar beter uit de buurt blijven van het Gaslab. De Anale Fase brengt
vanaf 20.30 uur absurdistisch muziektheater met de dood in de
hoofdrol. Het nummer ‘Mama onder de grond’ laat weinig aan de ver beelding over: ‘Kindjes stopt ge onder de dekens, mama’s onder de
grond. Alle dingen van waarde stopt ge onder de aarde. Mama als ik
groot ben, mag ik ook onder de grond. Met bloemen in mijn handen en
wormen in mijn mond’. (SK)
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Twee Eindhovense cafés in Café Top 100
Stadscafé De Vooruitgang
uit Eindhoven is op de
25ste plek in de Café Top
100
geëindigd.
Café
Berlage uit Eindhoven
eindigde als 27ste. Café De
Beyerd uit Breda is uitgeroepen tot beste café van
Nederland. Een jury bestaand uit zeventien vakmensen bezocht en beoordeelde afgelopen jaar bijna
vierhonderd
cafés
in
Nederland.
In de Café top 100 staan
twee cafés uit Eindhoven.
Op plek 25 Stadscafé De
Vooruitgang (zie foto), gevestigd aan de Markt,
volgens de jury een ware
aanwinst voor het Eindhovense uitgaansleven door
zijn
unieke
concept.
Verder staat in het juryrapport te lezen dat het een
café-restaurant is waar van
alles gebeurt in een drukke,
maar creatieve omgeving,
waar gedronken, gegeten,
gefeest en gelachen kan
worden; veel mag en niets
moet.
Het Eindhovense Grand
Café Berlage aan de Kleine
Berg eindigde als 27ste. De
lijst werd afgelopen vrijdag
gepubliceerd in het vakblad
Misset
Horeca.
(Shift040)

‘Broodje Beethoven’: klassiek op snackformaat
Het symfonieorkest
Ensuite, ondervereniging
van studentenmuziekvereniging Quadrivium, geeft
op donderdag 3 december
een kort maar volwaardig
lunchconcert in de Blauwe
Zaal van het Auditorium.
Ensuite heeft gekozen voor
'de danssymfonie', de
zevende symfonie van
Beethoven. Bij alle vier de
delen liet Beethoven zich
inspireren door dans-

Vijfhonderd euro voor studieresultaten propedeuse
Zes TU/e-studenten
hebben met de studieresultaten van hun eerste
jaar ieder vijfhonderd
euro verdiend. Zij
behoorden tot de veertig
studenten die gisteren,
woensdag 25 november,
in Arnhem de Jong Talent
Prijzen 2009 uitgereikt
kregen.
De Eindhovense winnaars
zijn Sander Alewijnse
(Technische Informatica),
Bas van Genabeek (Scheikundige
Technologie),
Koen Schakenraad (Tech-

nische Natuurkunde), Jaap
Gelderblom (Biomedische
Technologie), Jelmer van
de Wiel (Werktuigbouwkunde) en Jorg Portegies
(Technische Wiskunde).
Koen Schakenraad (19)
haalde zijn propedeuse
met een 8,7 gemiddeld.
Zijn laagste cijfer was een
6 voor lineaire algebra. Hij
vindt dan ook alle vakken
leuk, van wiskunde tot
thermodynamica.
Maar
het meest fascinerend
vindt hij kwantumfysica.
“Dat is zo anders dan de
rest, er gelden andere

wetten dan in de rest van de
natuurkunde. Dat is best
schokkend.”

Studiereis

Schakenraad is één van de
gelukkigen bij wie alles
gewoon soepel gaat. Hij is
regelmatig te vinden op de
squashbaan en maakt tijd
om met zijn huisgenoten
spelletjes te doen. “Ja, ik
heb ook gewoon een
sociaal leven”, lacht hij. De
vijfhonderd euro gaat hij
gebruiken voor de studiereis van Van der Waals naar
China, komende zomer.

De studieresultaten van de
veertig Nederlandse eerstejaarsstudenten
waren
gemiddeld goed voor een
8,9. De prijs wordt jaarlijks
uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en is bedoeld om
bètastudenten
aan
te
moedigen. (SK)

muziek; van een Venetiaanse dans in het eerste
deel tot een versnelde
Oostenrijkse dans in het
derde.
Anneloes Oude Vrielink,
commissaris van Ensuite,
heeft geen idee of het
aanslaat bij studenten,
klassieke muziek in de
lunchpauze. “We hebben
dit nog nooit eerder gedaan,
dus het is even afwachten.
In ieder geval is het wel

leuk om medestudenten te
laten horen wat we eigenlijk doen, want meestal
zijn onze concerten op
zaterdag, als de meeste
mensen niet in Eindhoven
zijn.”
Het concert ‘Broodje
Beethoven’ begint 3 december om 12.45 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium en duurt drie
kwartier. De toegang is
gratis. (SK)

BNN test aantrekkelijke
studentes op IQ
Je kent ze wel, die vrouwelijke studenten die behalve
hun brains ook nog eens
de looks hebben.
Sommige mensen hebben
ook alles mee. Maar zijn
knappe studentes wel zo
slim? BNN gaat het testen
tijdens de Nationale IQtest op 20 januari.
Er zijn nog een paar
plaatsen beschikbaar.
Dames die zich in het
bezit achten van zowel
intellect als uiterlijke
schoonheid, kunnen zich
aanmelden op www.studentvanhetjaar.nl, de site
waarop ieder jaar een
student wordt verkozen tot

mooiste en slimste studiebol van Nederland.
BNN selecteert uit de aanmelders vijftig gelukkigen
die op 20 januari met hun
knappe koppen op de
Nederlandse beeldbuis te
bewonderen zullen zijn.
De ‘hotties’ moeten het
opnemen tegen deelnemers in vier andere categorieën: Volendammers,
gamers, tienjarigen (vanwege het tienjarig bestaan
van de zender) en mannen
die naar vrouwen kijken.
(SK)

En hoe is het in Bangalore?

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.

What is your good
name?" De mijne is Thijs
en ik loop voor twaalf
weken stage in Bangalore
bij Infosys Technologies
Ltd., één van de grootste
IT-bedrijven in India. De
stage maakt deel uit van

mijn afstudeeropdracht
over Proces Model
Simplificatie. Het doel is
om technieken te identificeren en/of te bedenken
die het mogelijk maken
om een gedetailleerd procesmodel te transformeren tot een model waarin
alleen de voor de gebruiker relevante informatie
te vinden is. Het is een
uitdagende, veelzijdige
opdracht waarbij we
nauw samenwerken met
collega's in zowel Nederland, India als Duitsland.
India is een land van
uitersten. Als ik onze
luxueuze zeepbel (de
campus) via de streng
bewaakte poort verlaat en
linksaf sla, kom ik uit bij
een volgende zeepbel: het
eerste vijfsterrenhotel

met helikopterplatform in
Bangalore. Als ik rechtsaf
sla, kom ik uit in een
kleine sloppenwijk. De
laatste jaren is er met
name in Bangalore veel
veranderd door de succesvolle IT-business.
Imposante kantoren
schieten de grond uit, net
als trainingscentra. Een
beetje jammer dat men
glazen gebouwen met
welvaart associeert, want
door de stoffige omgeving
worden ze fulltime gedecoreerd met glazenwassers.
Het IT-succes stimuleert
velen om hard te studeren, om vervolgens als
excellente student bij een
bekend bedrijf als Tata
Consultancy Services
(TCS), Infosys of Wipro

aan de slag te kunnen
gaan. De zesjescultuur
kennen ze hier dan ook
niet. Ik ben erg benieuwd
wat deze ontwikkeling op
wereldwijde schaal en
voor ons als Nederland
Kennisland, voor gevolgen zal hebben in de
toekomst.
IT is hier overigens geen
mannenbusiness, in
tegenstelling tot in Nederland. Ik stond in het
begin dan ook raar te
kijken toen ik een groep
meiden in de stad zag
lopen met studieboeken
over Java onder hun arm.
Werken en rondreizen in
India is een prachtige
ervaring en ik wil iedereen dan ook aanraden om
tijdens zijn of haar studie
een keer naar het buiten-

land te gaan. Het is gaaf
om te praten over werk,
cultuur (Sinterklaas!) en
geloof en te beleven hoe
het er ergens anders aan
toe gaat. Het verbreedt je
kijk op de wereld.

Thijs Nugteren,
student Business
Information Systems
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Veel studenten nog
geen OV-chipkaart
Dertien procent van de
Nederlandse studenten
is nog niet in het bezit
van de nieuwe Studenten
OV-chipkaart. Vanaf 1
januari 2010 is het niet
meer mogelijk om met de
oude vertrouwde papieren OV-kaart te reizen.
De Landelijke Studenten
Vakbond (LSVb), het
Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) en de
Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs (JOB)
trekken aan de bel en
roepen de overheid,
vervoerders maar ook
studenten zelf op om zo
snel mogelijk hun zaken
te regelen.
Er waren veel technische
en organisatorische problemen rondom de invoering van de chipkaart. In de
metro in Amsterdam en
Rotterdam werkten de
kaarten soms niet of ze
gingen al snel kapot. Bij
problemen was het onduidelijk bij wie studenten
terecht konden. Sommigen vonden daar wel een
tijdelijke oplossing voor.
Student Sven uit Amsterdam schrijft op de website
van Rover: “Op een rare
manier is het best humoristisch dat ik nu al meer

dan een week gedwongen
ben om mensen uit te
zoeken waarmee ik 'wel
door één poortje kan'.”
Maar als studenten op dit
moment nog geen nieuwe
kaart hebben, dan ligt dat
soms ook aan studenten
zelf, aldus LSVb, ISO en
JOB. Bijvoorbeeld omdat
ze vergeten zijn om een
tweede pasfoto in te
leveren bij het postkantoor.
In een persbericht roept
LSVb-voorzitter
Gerard
Oosterwijk studenten die
nog geen OV-chipkaart
hebben op om dit alsnog te
doen. Dit kan nog tot
maandag 30 november. Op
de website studentenreisbewijs.nl kun je controleren of je al een foto hebt
ingeleverd. Na 30 november kan de OV-chipkaart
alleen nog online aangevraagd worden via studenten-ovchipkaart.nl, maar
dan is hij waarschijnlijk
niet meer voor 1 januari
binnen. (SK)

Dies Thor: pas op in Potentiaal

FarmVille

Studievereniging Thor van Electrical
Engineering viert deze week haar 52e dies.
De aftrap was afgelopen maandag. Behalve
koffie en vlaai werd er ook wapentuig uit gedeeld. Dat laatste was voor de Thor
Assassination Game: een spel waarbij de
zestig deelnemers gedurende de hele week
zoveel mogelijk medespelers moeten
uitschakelen.
Elke deelnemer krijgt een kaartje met
daarop de naam en foto van zijn potentiële

slachtoffer. Wie zijn doel raakt, krijgt diens
kaartje: het nieuwe slachtoffer. Zo wordt
het aantal deelnemers uitgedund totdat er
één winnaar overblijft.
Vanavond (donderdag 26 november) is het
diesfeest in het Walhalla; morgen (vrijdag)
wordt de week traditioneel afgesloten met
het diesdiner. (SK)

Foto: Bart van Overbeeke

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Leanne Scheepers (vierdejaars Technische Wiskunde), Peter Broere (derdejaars
Technische Informatica) en Alice Lammers (vierdejaars Biomedische Technologie).
Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Theo van Hoeve is negen tien jaar en komt uit
Kloetinge, een dorpje in
Zeeland. Theo, door intimi
ook wel Sjef genoemd, is
tweedejaars student Bouw kunde. Deze surfdude is
erg sportief en houdt,
naast surfen, ook nog eens
van tennissen en fit nessen. Hij gaat in het
weekend naar huis om daar
de sexy barman uit te
hangen en hij kan je even tueel ook uit het zwembad
redden als badmeester. Hij
drinkt graag een paar
biertjes met zijn vrienden
en voor een reisje naar
Milaan kun je hem gerust
wakker maken. Potten met
erwtjes heeft hij altijd op
de voorraadplank staan.

Leanne en Peter zien meteen
dat hier een jongen woont;
de blauwe accessoires en de
truien geven dit aan. Ze zien
een goedkope tv staan.
“Maar zo eentje heb ik zelf
ook hoor”, voegt Peter eraan
toe. Er staat een HP-laptop
op het bureau; deze student
moet een eerste- of tweede jaars zijn. Leanne stelt dat
het een tweedejaars student
moet zijn, omdat deze
student zich al lekker geset teld heeft.
Er staan veel studieboeken
in de kast, dus deze kamer is
niet van een student Indus trial Design. Toch geven de
truien en riemen aan dat
hier een hip persoon woont.

Ze gokken erop dat deze
student Werktuigbouw kunde studeert. Verder is het
een sportief type. Hij houdt
van surfen, zowel op het
water als op internet.
Peter verbaast zich erover
hoe netjes de kleren in de
kast liggen. Leanne daaren tegen geeft aan dat iedereen
z’n kamer opruimt voordat
de fotograaf komt. Ze
denken dat je hem wakker
kunt maken voor een potje
tennis en bier, of om zijn
kleren strak op te vouwen.
Hij kan een vriendin hebben;
het bed is dan echter wel
smal. Peter en Leanne zijn
het erover eens dat het geen
fijn bed is; er zit geen rand

aan, dus je kunt er zo uit vallen. Of, als je ruzie hebt,
de ander eruit duwen.
Deze kamer is erg netjes voor
een student, vindt Alice.
Waarschijnlijk komt moeders
wekelijks poetsen. Ook de
blauwe wand valt op: het
geeft wat kleur aan deze kale
kamer. Verder hoopt ze dat
deze persoon niet vaak zat
thuis komt, want die trap kan
een groot obstakel zijn, zo
middenin de nacht. Gelukkig
staat er een slaapbank
waarop je kunt slapen als het
bed niet meer te bereiken is.
De kamer is in ieder geval
van een jongen, omdat het er
allemaal vrij mannelijk uit

ziet. Alice denkt dat het een
student Technische
Natuurkunde is. Omdat er
weinig boeken in zijn kast
staan, zal het een eer stejaars student zijn. Zijn
sport is tennis, misschien
wel Fellenoord. Zijn musthave-item zal één van zijn
vesten zijn, omdat hij er
overduidelijk zuinig op is.
Verder moet hij altijd bier en
chips in huis hebben. En een
paar stofdoekjes, zodat hij
die laag stof van zijn tv kan
poetsen.

“Ik heb watermeloenen
gezaaid, die hoef je pas
vier dagen later te
oogsten.” “Oh, ik had
gister geen tijd, dus heb
mijn land maar onbe bouwd gelaten.” Tijdens
een weekendje weg word
ik ingewijd in het boeren leven van een aantal
vrienden. Het ‘digitale’
boerenleven weltever staan, ze spelen FarmVille
op Facebook. Tot mijn ver bazing heeft bijna de helft
van mijn dertienkoppig
reisgenootschap een elek tronisch stuk akker onder
zijn hoede. En ik heb er
nog nooit van gehoord…
Heb ik de laatste weken
dan onder een steen
geleefd? De bevestiging
wordt snel geleverd. Bij
aankomst in Stockholm
wordt in de eerste inter netcorner al iemand
gespot die nieuwe appel bomen inzaait.
Op het gebied van nutte loze, tijdverslindende
hobby’s op internet loop ik
altijd al achter de feiten
aan. Ik geloofde niet dat
Hyves ooit zou aanslaan
en heb uit principe nooit
een account aangemaakt.
‘Twitteren’ is het woord
van het jaar 2009, maar ik
heb nog nooit een Tweet
gelezen, laat staan
geplaatst. Spijt dat ik al
dat moois mis? Niet echt de tijd die ik elke dag win
door geen account te
hebben, maakt een hoop
goed.
Wat maakt je tijd weg gooien op internet zo aan lokkelijk? De vele ‘echte’
vrienden die je op Hyves
ontmoet? Het diepe en
doordachte getwitter van
Gerard Joling, Patty Brard
of enig ander SBS6coryfee? Of is het de com binatie van vrije tijd en
internet die het domme in
mensen boven haalt? Ik
betrap mezelf hier in ieder
geval wel op. Zonder
nadenken verspil ik mijn
tijd op YouTube, kijkend
naar New Kids on the
Block en Kabouter Wesley.
Ondertussen claimend dat
ik het druk heb. Vanaf nu
niet meer, ik ga mijn digi tale leven beteren!
FarmVillen? Alleen in de
moestuin van mijn ouders.
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop op
en praat met de gebruiker
Lex van der Meer / 26 /
promovendus Structural Design
(Bouwkunde)
“Het is niet al te verheffend: een vakantiefoto. Afgelopen zomer was ik in Italië,
waar mijn vriendin en ik veel gewandeld
hebben langs de Liturgische kust vanaf
de Franse grens tot, pak ‘m beet, net
voorbij Genua. Ik was op concertreis met
het Dietsch Vocaal Ensemble en de aanhang was mee. Deze foto is gemaakt bij
Portofino en ik vond het wel een mooi
beeld. Die vlaggetjes hingen er vanwege
een of ander feest. Er staan eigenlijk
altijd vakantiefoto’s op mijn desktop die
ik om de zoveel tijd ververs, want van op
vakantie gaan houd ik wel.
De volgende zal er
waarschijnlijk eentje
zijn na de jaarlijkse
oudjaarstrip met de
Erasmus-vrienden
van mijn vriendin,
altijd gezellig in
steeds een andere
Europese stad.”

het bestuur van de universiteit en hogeschool van
Amsterdam en ging toen direct naar het UvA-blad
Folia, dat toen zestig jaar bestond. Wel vreemd,
want er was geen competitie aan vooraf gegaan.
Folia kreeg dus onbedreigd een sigaar uit de doos
van het eigen bestuur. Het Leidse weekblad Mare
weigerde daarom expliciet om dit jaar mee te doen
aan de wedstrijd. Eerlijk gezegd kan de redactie
van Cursor zich daar wel bij aansluiten. Maar ja,
een prijs blijft een prijs, dus wellicht zijn we het
komend jaar minder principieel en doen we toch
een gooi. We voelen die luis al kriebelen… (HK)

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

Jelle Sleeboom, eerstejaars student Werktuigbouwkunde

De meeste reacties die Sleeboom krijgt
op zijn outfits, zijn niet echt positief.
Zo kreeg hij deze week de opmerking
naar zijn hoofd geslingerd of die sok
lekker zat op zijn hoofd. “Deze muts zit
gewoon lekker en is een leuke
afwisseling met dat colbert erbij. Met
dit jasje denken studenten ook dat ik
bij een koorballenvereniging zit.”
Commentaar van medestudenten deert
de eerstejaars Werktuigbouwkunde
niet. Hij is een ‘echte aanbiedingenshopper’ en draagt vooral die kleren
die lekker zitten. “Ik ga alleen naar de
winkel als mijn shirts versleten zijn. Ik
koop hooguit één broek in de drie
maanden en eigenlijk alleen als de
oude afgedragen zijn. Ik koop mijn
kleren meestal bij H&M of C&A.”
Hij droeg voorheen vooral wijde skatekleding, maar deze verdwijnt langzaam
uit zijn garderobe. “Ik ben al niet de
grootste en in die wijde kleren lijk ik
nog kleiner. Mijn kledingstijl is nu iets
minder extreem. Mijn broeken zijn
strakker en ik heb ook meer representatieve kledingstukken in mijn kast,
zoals dit colbertje. Al vind ik het soms
wel leuk om reacties bij mensen los te
weken. Zo heb ik ook een opvallende
muts, gestreept met allemaal zuurstokkleurtjes.” (TA)

De redacties van universiteitsbladen is enige
ijdelheid niet vreemd. Ook wij willen wel eens
erkenning voor ons noeste spitten en graven in de
krochten van de Nederlandse universitaire
wereld. Vorige week woensdag was er zo’n spaar zaam jubelmomentje: de uitreiking van de
‘Gouden Luis in de Pels 2009’, de prijs voor het
beste journalistieke medium over het Nederland se hoger onderwijs. Univers, ons zusterblad in
Tilburg, werd in Amsterdam uitgeroepen tot
winnaar.
De prijs werd vorig jaar in het leven geroepen door

