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FOM geeft geld voor
fusieplasma’s en cellen
TU/e-onderzoekers doen mee
in twee van de vijf nieuwe pro-
gramma’s van de Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der
Materie (FOM). Dr. Kees Storm
(Technische Natuurkunde en
het Institute for Complex
Molecular Systems) gaat
onderzoek doen naar de manier
waarop cellen reageren op 
mechanische prikkels. Bij het
tweede programma, dat draait
om het stabiliseren van fusie-
plasma’s, zijn prof.dr.ir.
Maarten Steinbuch (Werktuig-
bouwkunde), prof.dr. Niek
Lopes Cardozo en deeltijd-
hoogleraar prof.dr. Ute Ebert
(beiden Technische Natuur-
kunde) betrokken.

Storm laat weten dat het pro-
gramma ‘Mechanosensing and
mechanotransduction by cells’
voortbouwt op een bestaande 
samenwerking in het kader van
een eerder FOM-programma.
“Daarin hebben we de afgelopen
jaren mooi biofysisch werk
gedaan aan biopolymere mate-
rialen. Met het nieuwe pro-
gramma verschuiven we meer
naar de echte biologie en gaan we
samenwerken met celbiologen
van universiteitsziekenhuizen
en het Nederlands Instituut voor
Neurowetenschappen. We willen
weten hoe cellen zich bewust
worden van de mechanische 
eigenschappen van hun omge-
ving; welk mechanisme stelt
cellen in staat om te voelen? En
hoe geven ze die informatie ver-
volgens weer door in de vorm van
biochemische signalen?” 

Modelleerwerk
Storm, bezig aan de TU/e een
groep op te bouwen, ontvangt
ruim drie euroton. Hij neemt een
belangrijk deel van het model-
leerwerk voor zijn rekening. “Dit
project is een prima kans om ons

modelleerwerk aan een realis-
tische biologische context te
toetsen. Dat is een belangrijke
nieuwe richting voor het
Eindhovense onderzoek.”

Turbulentie
Het andere FOM-programma
met TU/e-inbreng wordt geleid
door het FOM-instituut voor
plasmafysica in Nieuwegein,
vertelt de Eindhovense kern-
fusiehoogleraar Lopes Cardozo.
“In dit programma worden de
banden tussen het FOM-insti-
tuut en de universitaire groepen
versterkt en uitgebouwd. Er
komen dan ook diverse promo-
vendi uit het programma hier
werken, zowel in mijn groep als
in die van Maarten Steinbuch.
We willen technieken ontwik-
kelen om plasma’s waarin kern-
fusie plaatsvindt stabiel te
houden en te voorkomen dat ze
afkoelen door het optreden van
turbulentie. Daarvoor moet je
exact kunnen meten wat er aan
de hand is en vervolgens regel-
techniek toepassen om zaken te
corrigeren. De groep van Stein-
buch behoort tot de top in deze
controletechnologie en is heel
succesvol in het fusieprogramma
geïntegreerd geraakt.” 
Daarnaast levert deeltijdhoog-
leraar Ute Ebert vanuit het
Centrum voor Wiskunde en Infor-
matica (CWI) in Amsterdam de
benodigde expertise op het
gebied van ‘multiscale’ nume-
rieke modellering. Lopes
Cardozo houdt zich vanuit
Eindhoven bezig met de echte
plasmafysica: “Wij bestuderen
onder meer de wisselwerking
van turbulentie met de alfa-
deeltjes die vrijkomen bij het 
fusieproces en kijken naar de
mogelijkheid om turbulentie te
onderdrukken door het plasma
heel snel te laten roteren.”
(TJ)/.

‘Dank u wel Sinterklaas’
TTeerruuggkkiijjkkeenndd  oopp  zziijjnn  bbeezzooeekk  aaaann  ddee  TTUU//ee,,  oopp  zzoonnddaagg
2299  nnoovveemmbbeerr,,  zziieett  SSiinntteerrkkllaaaass  nnoogg  sstteeeeddss  aall  ddiiee  lliieevvee,,
mmooooii  ggeesscchhmmiinnkkttee  ssnnooeettjjeess  vvoooorr  zziicchh..  ““HHeett  ggaaff  mmee
eeeenn  hheeeerrlliijjkk  ggeevvooeell  oomm  ttuusssseenn  ddiiee  hhoonnddeerrddeenn
kkiinnddeerreenn  ttee  zziijjnn..  ZZee  kkeekkeenn  mmeett  pprraacchhttiiggee  ggrroottee  ooggeenn
nnaaaarr  mmee  oopp..””  VVeerrlleeggeenn  wwaarreenn  ddee  mmeeeesstteenn  vvaann  ddee  226600
TTUU//ee--kkiinnddeerrttjjeess  wweell..  SSiinntteerrkkllaaaass  kkoonn  zzee  ssoommss  nniieett
eeeennss  ggooeedd  vveerrssttaaaann..  ““EEnn  zzee  ssttaakkeenn  zzoo  kkeeuurriigg  hhuunn
hhaannddjjee  oopp  wwaannnneeeerr  iikk  iieettss  vvrrooeegg..  EEnn  vveeeell  jjoonnggeennss  eenn
mmeeiissjjeess  kkwwaammeenn  mmee  nneettjjeess  bbeeddaannkkeenn  vvoooorr  hhuunn
ccaaddeeaauu,,  ddaatt  vvoonndd  iikk  hheeeell  ffiijjnn..””  
EEéénn  kkiinndd  wwaass  aabbssoolluuuutt  nniieett  bbeeddeeeessdd,,  hheerriinnnneerrtt  ddee
ggooeeddhheeiilliiggmmaann  zziicchh..  ““EEeenn  mmeeiissjjee  vvaann  eeeenn  jjaaaarr  ooff  ddrriiee
zzoonngg  zzoo  mmooooii  eeeenn  lliieeddjjee  vvoooorr  mmee..  ZZee  hhaadd  eeeenn  pprraacchhttiiggee
sstteemm  eenn  wweerrdd  bbeeggeelleeiidd  ddoooorr  eeeenn  aaccccoorrddeeoonn..  NNeeee,,  zziijj

wwaass  nniieett  vveerrlleeggeenn,,  zzee  wwiillddee  lliieevveerr  nniieett  eeeennss  oopphhoouuddeenn
mmeett  zziinnggeenn..””  DDee  mmuuzziikkaallee  hhuullddee  ddeeeedd  SSiinntt  eerrgg  ggooeedd..  
HHeett  wwaass  SSiinntteerrkkllaaaass  ooppggeevvaalllleenn  ddaatt  eennkkeellee  PPiieetteenn  nnoogg
eeeenn  bbeeeettjjee  mmooee  wwaarreenn  vvaann  aaccttiivviitteeiitteenn  ddee  aavvoonndd  eerrvvoooorr..
DDaaaarr  nnaamm  hhiijj  nnaattuuuurrlliijjkk  ggeeeenn  ggeennooeeggeenn  mmeeee..  MMaaaarr  nnaa
eeeenn  ggooeedd  ggeesspprreekkjjee  wweerrddeenn  ddee  PPiieetteenn  zzoo  aaccttiieeff  aallss
PPiieetteenn  hhoorreenn  ttee  zziijjnn  eenn  mmaaaakktteenn  zzee  oopp  aaaannggeevveenn  vvaann
ddee  SSiinntt  eeeenn  mmooooiiee  ppiirraammiiddee  vvoooorr  hheett  ppuubblliieekk..
VVoooorrddaatt  SSiinntteerrkkllaaaass  hheett  ppooddiiuumm  ooppggiinngg,,  hheeeefftt  hhiijj  nnoogg
eevveenn  ggeeppoollsstt  hhooee  hheett  hhuummeeuurr  vvaann  ZZiieelleennppiieett  wwaass..  ZZoo
kkoonn  hhiijj  ddee  kkiinnddeerreenn  pprreecciieess  vveerrtteelllleenn  hhooee  hheett  eerrvvoooorr
ssttoonndd..  ZZiieelleennppiieett  bblleeeekk  nnoogg  sstteeeeddss  ttrreeuurriigg  ttee  zziijjnn..
MMaaaarr  SSiinntt  kkoonn  ddee  kkiinnddeerreenn  ooookk  ggeerruussttsstteelllleenn::
““SSiinntteerrkkllaaaass  bbeeddeennkktt  eerr  nnoogg  wweell  iieettss  oopp..””  ((NNSS))
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Holstlezing door TU/e-prof Van Santen
Prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar Katalyse aan de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie, zal op woensdag 9 december de Holst-
lezing uitspreken. De lezing wordt voorafgegaan door een symposium
met als titel ‘Our World of Energy’. Na afloop ontvangt Van Santen de
Holst Memorial Award, een bronzen medaille ontworpen door Jos
Reniers. Van Santen heeft een indrukwekkende staat van dienst. Na
zijn promotie in Leiden (1971) ging hij werken bij Shell in Amsterdam.
In 1988 keerde hij terug naar de academische wereld als hoogleraar
Katalyse aan de TU/e, waar hij van 2001 tot 2005 rector magnificus
was. In 1997 ontving Van Santen de Spinozaprijs, de hoogste weten-
schappelijke onderscheiding in Nederland. Ook ontving hij de Gouden
Medaille van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en
werd hij dit jaar toegelaten als fellow van de Royal Society of Chemistry.
De titel van de Holstlezing is ‘Energy, Catalysis and Society’.
Het symposium begint om 10.30 uur en de Holstlezing om 16.00 uur.
Beide vinden plaats in het Conference Centre op de High Tech
Campus Eindhoven en zijn gratis toegankelijk. Aanmelding is wel 
verplicht en kan via www.holstmemoriallecture.nl. (TJ)

Eindhoven eerste stad met eigen Glazen Tent
Het weekend voor kerst zal op
het Eindhovense Catharinaplein
een Glazen Tent staan met de
functie van het welbekende
Glazen Huis van Serious
Request: geld inzamelen voor
een goed doel. Compositum
heeft het initiatief genomen en
hiervoor toestemming gekre-
gen van 3FM. In alle Nederland-
se studentensteden spannen
verenigingen zich in voor de
actie, Eindhoven is de enige die
het Glazen Huis kopieert.

Op verzoek van Compositum, de
koepelorganisatie van de drie 
algemene studentenverenigin-
gen, zal een bedrijf op 18 decem-
ber een tent opzetten met daarin
drie glazen wanden. Daardoor-
heen kan het publiek zien dat zes
studenten honderd uur lang niet

eten en drinken. “Een uitzonde-
ring wordt gemaakt voor het
avondeten”, legt Compositum-
voorzitter Irene Boertien uit.
“Hiervoor is gekozen omdat de
actie het moet doen zonder bege-
leiding van een medische staf.
We proberen omliggende restau-
rants zover te krijgen dat ze
diners komen brengen.”

Liedjes
Het idee van Serious Request is
dat het publiek geld doneert om
liedjes gedraaid te krijgen. Dat
kan nu ook, zij het dat de aange-
vraagde muziek niet op de radio
te horen is, maar in een caravan
die naast de Glazen Tent staat.
Het onderkomen wordt overi-
gens zo ingericht dat het Eind-
hovense publiek ook een beeld
krijgt van het studentenleven;

kratten bier, een tv en oude
banken zullen niet ontbreken.
Het geld dat wordt opgehaald,
komt ten goede aan de landelijke
actie. Het Glazen Huis staat dit
jaar in Groningen. Serious
Request is een sinds 2004 terug-
kerende actie van de Nederlandse
radiozender 3FM om geld in te
zamelen voor projecten van het
Rode Kruis. Dit jaar wordt de 
opbrengst gebruikt voor malaria-
bestrijding.
Boertien zou ‘dolgraag’ zitting
nemen in het vastende team,
maar ze zal in de actieweek aan-
spreekpunt moeten zijn. “Ook
3FM komt langs. En wie weet
‘Hart van Nederland’.” De voor-
bereidingen zijn in volle gang.
Compositum werkt hiervoor
samen met de organisatie van
Eindhoven Winterstad. (NS)/.
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“We hebben best een ambitieus
programma, met onder meer
een groot lustrumconcert op de
Dommel. Mijn studie staat nu
op een lager pitje, tot ik weer
mijn volle aandacht kan geven

aan mijn stage en afstuderen.”
Hoewel zelfs het repeteren er nu
af en toe bij inschiet, oefent hij
toch bijna dagelijks een uur op
zijn saxofoon, de laatste tijd voor-
al in de Bunker. Daar werkt hij
mede aan het lustrumprogram-
ma en aan de DrieTUconcerten:
een gezamenlijke tournee van de
studentenorkesten van de drie
technische universiteiten (op 11,
12 en 13 december) langs de drie
universiteitssteden. 
Over zijn selectie bij het Neder-
lands Studenten Orkest: “Als
saxofonist heb je normaal niets
te zoeken in een symfonieorkest,
omdat in het repertoire nauwe-
lijks saxofoonpartijen voor-
komen. Dit jaar zochten ze
echter maar liefst drie saxen. Ik
heb alles aan de kant gezet om te
studeren voor de auditie en ben
gelukkig gekozen.”
Peeters ging op de basisschool
na twee jaar blokfluit saxofoon
spelen, speelde lang in een
fanfareorkest en heeft tot zijn
negentiende muziekles gehad.

Waarom is hij eigenlijk niet naar
het conservatorium gegaan? “Ik
was ook geïnteresseerd in tech-
niek”, antwoordt hij. “Ik dacht
erover om Natuurkunde of Schei-
kunde te gaan studeren en in
Biomedische Technologie vond
ik een mooie combinatie.”
Inmiddels
heeft hij
voor de
richting
medische
beeldvorming gekozen. 
Pas nadat hij aan de TU/e was
gaan studeren, won hij enkele
prijzen met zijn muziek. “De
prijs voor Jonge Solisten houdt
in dat ik een jaar gratis aan het
conservatorium van Maastricht
mag gaan studeren. Die prijs
heb ik zelfs drie keer gewonnen.
Ik zou dus in principe drie jaar
kosteloos aan het conservatorium
mogen studeren.” Hoewel dit
hem een verrijking lijkt, wil hij
eerst zijn studie BMT afmaken. 
Hij realiseert zich wel dat het
lastig is om als klassiek saxofo-

nist een baan te vinden. “In een
symfonieorkest komen maar
weinig partijen voor saxofoon
voor. Ik zou het geweldig vinden
als ik uitvoerend musicus zou
kunnen worden, maar je moet
echt tot de top van Nederland
horen, wil je daar kans op

maken.”
“Ik heb
een paar
keer de
eer gehad

om als solist met een orkest te
spelen. Het is heel bijzonder om
begeleid te worden door een
grote groep. Vroeger stond ik te
trillen op mijn benen bij een
solo. Maar als je het vaker doet
en je vindt het leuk, wordt dat
vanzelf minder. Ik heb geleerd
om alleen met de muziek bezig te
zijn. Je hebt tijdens een optreden
maar één kans, je kunt je fouten
niet verbeteren. Met die druk
leer je omgaan.”
Peeters vertelt dat het tijd nodig
heeft voordat je een instrument
beheerst. “Maar een saxofoon is

niet lastiger om te leren spelen
dan een ander instrument. Elk
instrument heeft zowel zijn
charmes als moeilijkheden. Zo
kan ik mijn gevoel goed kwijt in
de saxofoon. Ik leg veel emotie
in mijn spel door een vibrato in
de toon te leggen. Bij een klari-
net waar je zonder vibrato speelt,
lijkt het me moeilijker om zo 
expressief te spelen.” Peeters
heeft bij Quadrivium veel gelijk-
gestemden ontmoet met wie hij
zijn interesse voor klassieke
muziek deelt. “We zijn op 
verschillende manieren met
muziek bezig, maar het verbindt
wel. Mijn vrienden thuis houden
wel van muziek, maar het zijn
geen klassieke-muzieklief-
hebbers. Ze waarderen wat ik
doe, maar weten niet waar ik
precies mee bezig ben. Volgende
week komen ze voor het eerst
luisteren bij het DrieTUconcert
op 13 december in Eindhoven.
Bij één van de stukken mag ik
een solopartij spelen. Ik ben be-
nieuwd wat ze ervan vinden.”/.

Ingrid Magielsen
Foto: Bart van Overbeeke

Als masterstudent
Biomedische Technologie Tom

Peeters (22) iets doet, 
dan doet hij het goed. Zo won

hij met zijn klassieke alt-
saxofoon al drie keer de Finale
Jonge Solisten in Limburg en

won hij vorig jaar de 
publieksprijs van het solisten-
concours aan de TU/e. Hij heeft
zojuist de audities gehaald van

het Nederland Studenten
Orkest. En op dit moment is

hij dagelijks te vinden bij
Quadrivium, waar hij volop

bezig is met het organiseren
van de lustrumactiviteiten

voor het 45-jarig bestaan van 
dit Eindhovens studenten-

muziekgezelschap.

“Je hebt tijdens een optreden maar één kans”

Tom Peeters

In de kapsalon in het Hoofdgebouw
treffen we kapster Marjan Reijbroeck die
net de laatste knippen zet in het haar
van student Anson van Rooij. 

“Kort, maar wel gedekt, zie je?” Dit heeft
de kapster vaker gedaan. In september is
het acht jaar geleden dat Reijbroeck hier
de Kapper overnam, daarvoor had ze 
negentien jaar bij een baas gewerkt. “Ik
ben alleen maandag, donderdag en vrijdag

open; meer is niet gezond voor nek en
schouders. Om RSI te voorkomen, blijft
het hierbij. Ik wil gewoon lekker knippen
en gezellig met de mensen praten. Mijn
eigen ding doen.” Ze is dus heel tevreden.
Dat is Anson van Rooij ook - met zijn
nieuwe kapsel én met zijn studiekeuze.
“Ik ben voor het vijfde jaar TU/e-student,
maar qua vakken zit ik in het derde jaar
van Technische Informatica. Dat komt
omdat ik sinds 2006 ook filosofie studeer
in Tilburg. De combinatie is misschien
ongebruikelijk, maar de afwisseling houdt
voor mij beide disciplines interessant.”
Het is voor het eerst in jaren dat Van Rooij
op een kappersstoel zit. “Meestal knipte
de kapper die bij mijn ouders in Den
Bosch thuiskomt mij.” Maar met zijn
drukke agenda is de kapsalon in het
Hoofdgebouw vandaag ideaal. Wat
Reijbroeck betreft heeft hij geluk gehad:
“Normaal zit ik helemaal vol met afspra-
ken.” Ze vraagt de filosoferende informati-
cus nog enkele malen of hij het echt kort

genoeg vindt. Hij stelt haar gerust. En aan
de lokken op de grond te zien, is er 
inderdaad een flink stuk af. (NS)

Cursor/Colofon
© 2009. Auteursrechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-
duceerd zonder voorafgaande toestemming

van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om

aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Tjeerd Adema, Judith van Gaal, Tom
Jeltes, Ivo Jongsma, Sjoukje Kastelein, Han

Konings (hoofdredacteur), Frits van Otterdijk,
Norbine Schalij, Brigit Span (eindredacteur),
Monique van de Ven (eindredacteur a.i.) Aan

dit nummer werkten verder mee Ingrid
Magielsen, Benjamin Ruijsenaars, Gerard

Verhoogt, Enith Vlooswijk, Paul Weehuizen
Foto’s Bart van Overbeeke Lay-out Peter

Peels/Esther Valk Redactieraad prof.dr.ir.
Henk van Tilborg (voorzitter), drs. Joost van
den Brekel, prof.dr.ir. Han Meijer, Maarten
Klont (studentlid), Anneliese Vermeulen-

Adolfs (secretaris) Basisvormgeving Koos
Staal bno Druk Drukkerij E.M. de Jong B.V.

Baarle-Nassau Advertenties Bureau Van Vliet
BV, Passage 13-21, 2024 KS Zandvoort, tel.

023 - 5714745 Redactie-adres TU/e, Laplace
0.40, postbus 513, 5600 MB Eindhoven, tel.

040 - 2472961/ 2474020, e-mail:
cursor@tue.nl, www.tue.nl/cursor. 

Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

“Ik kan mijn gevoel goed 

kwijt in de saxofoon” 
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Kenniswerkersregeling
compliceert begroting 2010
De TU/e heeft voor 2010 een
sluitende begroting opgesteld.
De invoering van de kenniswer-
kersregeling (KWR), waarbij
onderzoekers uit het bedrijfs-
leven tijdelijk gedetacheerd
worden bij de TU/e, maakte het
ditmaal wel complexer.
Maandag 30 november riep de
universiteitsraad het College
van Bestuur op zeer alert om te
gaan met de risico’s die aan de
KWR kleven.

Volgens de U-raad zitten aan de
KWR, waarvoor de overheid in
september van dit jaar groen licht
gaf, twee grote risico’s. Ir. Rinus
van Weert, voorzitter van de
financiële commissie van de U-
raad: “Enerzijds kunnen pro-
jecten voortijdig gestopt worden,
waardoor de verwachte finan-
ciering wegvalt. En de regeling
kan een verdringingseffect
hebben, waardoor de inkomsten
uit de tweede en derde geld-
stroom in 2010 lager uitkomen
dan nu verwacht.” De weten-
schappelijke staf van de TU/e
zou, vanwege de begeleiding van
onderzoekers uit het bedrijfs-
leven, minder tijd kunnen beste-
den aan het verwerven van
gelden uit de tweede en derde
geldstroom, meent de U-raad.
Ook wordt volgens de raad de ver-
houding tussen het wetenschap-
pelijk personeel en het onder-
steunend personeel dat zich
bezighoudt met primair onder-

wijs en het onderzoek, nog
scherper gesteld. De raad vroeg
zich af of dat wel gunstig is. 

CvB-lid mr. Jo van Ham erkende
dat de begroting dit jaar onder
grote druk tot stand was
gekomen en dat de KWR er een
forse invloed op heeft gehad.
Volgens hem is het verdringings-
effect echter maar van tijdelijke
aard. Eind volgend jaar loopt de
KWR weer af. Hij voorzag op dit
moment geen verdere proble-
men.

Overschotten
De U-raad had ook nog een punt
van kritiek op de wijze waarop het
CvB omgaat met begrotingsover-
schotten. Maandag werd bekend
dat de TU/e het derde kwartaal
van 2009 heeft afgesloten met
een positief saldo van ruim zes
miljoen euro. Bij de raad leeft het
beeld dat voor de besteding van
dergelijke overschotten geen
beleid bestaat, waardoor het een
ad hoc karakter krijgt. Volgens
Van Ham bestaat er wel degelijk
beleid op dit punt: “We hebben
een lijst met wensen van de 
faculteiten, die we in de nieuwe
begroting nog niet hebben kun-
nen honoreren. Het gaat daarbij
om een totaalbedrag van vier
miljoen euro. Bij eventuele over-
schotten heeft het CvB de wensen
gerangschikt op prioriteit.” Van
Ham zegde toe de U-raad inzicht
te verschaffen in de lijst. (HK)/.

“School is voor sufferds”
JJoouurrnnaalliisstt  eenn  ttvv--pprreesseennttaattoorr  JJoorrtt  KKeellddeerr  ppeeppeerrddee  hheett  eerr
mmaaaarr  eevveenn  ggooeedd  iinn  bbiijj  ddee  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  iinn  eeeenn  bboomm--
vvoollllee  BBllaauuwwee  ZZaaaall..  VVaann  ssttuuddeerreenn  wwoorrdd  jjee  nniieett  rriijjkk..
““SScchhooooll  iiss  vvoooorr  ssuuffffeerrddss””,,  bbeennaaddrruukktt  ddee  oouudd--hhooooffddrree--
ddaacctteeuurr  vvaann  zzaakkeennbbllaadd  QQuuoottee  mmeett  eeeenn  kknniippoooogg..  DDee
ssttaattiissttiieekkeenn  wwiijjzzeenn  hheett  iimmmmeerrss  uuiitt..  DDee  mmeeeessttee  rriijjkkee
oonnddeerrnneemmeerrss  zziijjnn  vvoooorrttiijjddiiggee  sscchhoooollvveerrllaatteerrss..  EEnn
sslleecchhttss  ttiieenn  pprroocceenntt  uuiitt  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  lliijjsstt  ddeerr
rriijjkkeenn,,  ddee  QQuuoottee  550000,,  hheeeefftt  eeeenn  aaccaaddeemmiisscchhee  ssttuuddiiee
ggeennootteenn..  ““EEnn  ddaatt  zziijjnn  nniieett  eeeennss  eecchhttee  oonnddeerrnneemmeerrss””,,
vvooeeggtt  ddee  bbeekkeennddee  ddaannddyy  ttooee..  
KKeellddeerr  wwaass  ddiinnssddaaggmmiiddddaagg  11  ddeecceemmbbeerr  ttee  ggaasstt  ttiijjddeennss
ddee  eeeerrssttee  wweeeekk  vvaann  ddee  WWeerrvviinnggssddaaggeenn,,  hheett  jjaaaarrlliijjkkssee
ccaarrrriièèrree--eevveenneemmeenntt  vvaann  ddee  TTUU//ee..  IInn  eeeenn  lleezziinngg  lleeggddee
hhiijj  uuiitt  hhooee  jjee  aallss  ssttaarrtteennddee  eennttrreepprreenneeuurr  rriijjkk  wwoorrddtt..
AAaannsslluuiitteenndd  ggaaff  ddee  ttvv--pprreesseennttaattoorr  ddee  wwoorrkksshhoopp  ‘‘HHooee
bbeerreeiikktt  eeeenn  tteecchhnneeuutt  ddee  ttoopp??’’  ((zziiee  ffoottoo))..
AAaann  ttiippss  ggeeeenn  tteekkoorrtt  ttiijjddeennss  KKeellddeerrss  lleezziinngg..  DDee  sspprreekkeerr
kklleeeeddtt  zziijjnn  bbooooddsscchhaapp  iinn  mmeett  kkoorrttee  aanneekkddootteess  eenn  wweeeett
ddee  llaacchheerrss  ggeerreeggeelldd  oopp  ddee  hhaanndd  ttee  kkrriijjggeenn..  ZZoo  kkrraaaakktt
hhiijj  ggeekksscchheerreenndd  ttooppaaddvvooccaaaatt  BBrraamm  MMoosszzkkoowwiicczz  aaff,,
ddiiee  eeeenn  rreecchhttsszzaaaakk  aaaannssppaannddee  tteeggeenn  KKeellddeerr  wweeggeennss

ssmmaaaadd  iinn  ddee  zzaaaakk  rroonnddoomm  ttooppccrriimmiinneeeell  WWiilllleemm
HHoolllleeeeddeerr..  EEeenn  gglloorriieeuuzzee  55--00  oovveerrwwiinnnniinngg,,  aalldduuss  ddee
pprreesseennttaattoorr  vvaann  hheett  ttvv--pprrooggrraammmmaa  ‘‘BBiijj  oonnss  iinn  ddee  PPCC’’..
““UUiitteeiinnddeelliijjkk  wweerrdd  hheett  ddaann  ttoocchh  44--11..  IIkk  mmoocchhtt  hheemm  vvaann
ddee  rreecchhtteerr  ggeeeenn  mmaaffffiiaammaaaattjjee  mmeeeerr  nnooeemmeenn..  AAcchh,,
vvoooorruuiitt  ddaann..  AAnnddeerrss  wweerrdd  hheett  ooookk  zzoo  zzuuuurr  vvoooorr  hheemm..””  
ZZiijjnn  vveerrhhaaaall  oovveerr  MMoosszzkkoowwiicczz  mmooeett  ddee  ttiipp  ‘‘wweeeess  ddwwaarrss
eenn  kkooeesstteerr  jjee  vviijjaannddeenn’’  iilllluussttrreerreenn..  VVeeeell  aaddvviieezzeenn
wwoorrddeenn  oommlliijjsstt  eenn  ttooeeggeelliicchhtt  mmeett  lluuddiieekkee  cciittaatteenn  vvaann
rriijjkkeenn  ddeerr  aaaarrddee  eenn  vvoooorrbbeeeellddeenn  uuiitt  ddee  oonnddeerrnneemmeerrss--
pprraakkttiijjkk  vvaann  ddee  nnoouuvveeaauu  rriicchhee..  EEeenn  ggrreeeepp  uuiitt  KKeellddeerrss
aaddvviieezzeenn::  ‘‘BBeenn  hheebbzzuucchhttiigg’’,,  ‘‘nneeeemm  rriissiiccoo''ss’’,,  ‘‘lliieevveerr  lluuii
ddaann  mmooee''  ((hheett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  ggooeedd  iiddeeee)),,  ‘‘bbeenn  zzuuiinniigg’’,,
‘‘ppaass  oopp  mmeett  ddee  vvrroouuwwttjjeess’’  eenn  ‘‘aalllleess  wwaatt  vvaaaarrtt,,  vvlliieeggtt  eenn
vvrriijjtt……..  hhuurreenn!!’’..  MMaaaarr  ddee  ttvv--bbeekkeennddhheeiidd  wwiill  ddee  ssttuuddeenn--
tteenn  uuiitteeiinnddeelliijjkk  vvoooorraall  aaaannssppoorreenn  oomm  zzeellff  eeeenn  bbeeddrriijjff
oopp  ttee  ssttaarrtteenn..  EEeenn  ggooeedd  iiddeeee  hheebbbbeenn,,  eeeenn  bbeeddrriijjffjjee  
bbeeggiinnnneenn  eenn,,  zzoo  nnooddiigg,,  oopp  jjee  bbeekk  ggaaaann..  ““DDuuss  iikk  zzeegg
jjuulllliiee::  ggeeeenn  bbaazzeenn  eenn  oopp  nnaaaarr  ddee  vvrriijjhheeiidd,,  jjoonnggeennss””..
((TTAA))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Vooralsnog geen supermarkt op campus
Op het TU/e-terrein komt voorlopig geen supermarktje. De studenten-
fracties PF en Groep-één hadden goede hoop hierop, maar deze werd
maandag 29 november in de raadsvergadering teniet gedaan door mr.
Jo van Ham van het College van Bestuur. Van Ham liet weten dat in de
ontwerpplannen voor de nieuwe W-hal wel een restaurant en café zijn
opgenomen, maar geen supermarkt. “Pas als de campus een substan-
tiële woonfunctie zou hebben, ga je denken aan zoiets als een super-
markt.” De bestuurder ziet het ook niet als een taak van de universiteit
om voor zo’n faciliteit te zorgen. “Dat is eventueel iets voor een externe
partij. Maar als het gaat om zoiets als een AH Stop & Go; die zit op
loopafstand bij het station.” (HK)

OV-chipkaartautomaat in Hoofdgebouw
Studenten en medewerkers die de OV-chipkaart al gebruiken om met
de trein te reizen, kunnen sinds gisteren, woensdag 2 december, hun
chipkaart op de TU/e-campus opladen. De NS heeft daarvoor een 
oplaadautomaat laten installeren in het Hoofdgebouw. Het apparaat
staat op de begane grond, vlakbij het Onderwijs en Studenten Service
Centrum, op een plek die goed bereikbaar is voor de campusbewoners.
De automaat is volgens Frans Cleijsen van de Dienst Huisvesting 
geplaatst op initiatief van de NS, die druk doende is automaten in
openbare gebouwen en winkels te installeren. Voorlopig blijft het bij
één exemplaar op de TU/e-campus.  Sinds vorige maand kun je met de
OV-chipkaart in heel Nederland met de trein reizen. (TJ)

Philips weer vertegenwoordigd in RvT
Met het vertrek van dr.ir. Gerard Kleisterlee als voorzitter van de Raad
van Toezicht (RvT) van de TU/e, begin dit collegejaar, had dit orgaan
geen vertegenwoordiger van Philips meer in zijn gelederen. Op 
1 december echter is drs. Marc de Jong MBA (48) aangetreden als vijfde
lid. De Jong is lid van de groepsraad van Royal Philips Electronics. Hij
studeerde natuur- en wiskunde aan de VU Amsterdam, waar hij ook
zijn P-examen economie deed. Hij behaalde de MBA-titel na een
gecombineerde opleiding Master of Business Administration aan de
Erasmus Universiteit en de universiteit van Rochester (VS). Diverse
functies heeft hij vervuld bij Philips Electron Optics (vanaf 1986),
Philips Lighting (1994-2005) en NXP Semiconductors (2005-2009).
Dit voorjaar keerde hij terug bij Philips. De Jong is CEO voor
Professional Luminaires en werd op 1 april van dit jaar benoemd tot lid
van de groepsraad. (HK) 

Alumnus voorzitter federatie FHI
Eric van Schagen, TU/e-alumnus en algemeen directeur van it-bedrijf
Simac, wordt de nieuwe voorzitter van de federatie van technologie-
branches (FHI). Van Schagen, in 1981 in Eindhoven afgestudeerd als
wis- en bedrijfskundige, neemt hiermee ook zitting in het hoofd-
bestuur van werkgeversorganisatie MKB Nederland. De nieuwe voor-
zitter volgt Marcel van den Broek op, directeur van medicijnengroot-
handel en uitbater van apotheken Mediq. Volgens de federatie heeft zij
met Van Schagen een ondernemer uit de branche aangesteld met een
bewezen staat van dienst, zowel in de markt als binnen de FHI. (TA) 

Universiteitskrant Utrecht verdwijnt
Over een maand zal de univer-
siteitskrant van Utrecht niet
meer verschijnen. De univer-
siteit heft het papieren U-blad
op en lanceert een nieuwe
website. Met instemming van
de hoofdredacteur.

De onafhankelijke journalistiek
dreigt van de universiteit te ver-
dwijnen, waarschuwt de univer-
siteitsraad. Die is boos over het
besluit en voelt zich gepasseerd.
Er is al een website geopend 
(redhetublad.nl) waarop sympa-
thisanten een petitie voor het
behoud van de papieren krant
kunnen steunen. De teller stond
woensdagmiddag op ruim vijf-
tienhonderd handtekeningen in
anderhalve dag. 
Ook enkele redacteuren hebben
de petitie al getekend, maar niet
hoofdredacteur Armand Heijnen,
want die staat achter het besluit
van de universiteit. Het conflict
tussen hem en de rest van de
redactie speelt al ruim een jaar,
nadat Heijnen bekend had
gemaakt dat het papieren blad
zou moeten wijken voor een
maandelijks personeelsblad,
nieuwe media voor studenten en
een nieuwsdienst. 
Volgens Heijnen blijft hij journa-
listiek onafhankelijk, ook al
zullen zijn redacteuren nu recht-
streeks onder de afdeling com-
municatie & marketing vallen.

“We zijn al jaren onderdeel van
de afdeling communicatie en dat
blijft zo. De hoofdredacteur
bepaalt straks nog altijd de koers
en moet verantwoording afleg-
gen aan een redactieraad. We
hebben een redactiestatuut waar
de onafhankelijkheid in geregeld
is. De website wordt misschien
wel onafhankelijker dan ooit.”
Ook een woordvoerder van de
universiteit wil dat benadrukken:
“De redactie kiest in onafhanke-
lijkheid haar onderwerpen en er
is niemand die dat wil verande-
ren.”
Het is de bedoeling dat mede-
werkers van de universiteit op de

nieuwe website vrijelijk met
elkaar het debat aangaan. De
website is openbaar, dus iedereen
kan de discussies volgen. De taak
van de redactie zal vooral zijn om
de discussie aan te zwengelen en
mensen erbij te betrekken.
Berichten schrijven zullen ze
minder vaak doen.
Het besluit is genomen om te 
bezuinigen, zegt Heijnen. Het
budget was voorheen “vier à vijf
ton per jaar” en wordt nu inge-
perkt tot één ton. Vier mede-
werkers zullen in totaal voor 3,2
fte aan de website werken. Er valt
op de redactie één gedwongen
ontslag. (HOP) 

Zevende Energy Day
Veilige en schone kernenergie, kan dat? Zet windenergie nu echt
zoden aan de dijk of moeten we onze blik juist richten op oceanen?
Deze en meer vragen worden beantwoord op de zevende Energy Day
op donderdag 10 december in De Zwarte Doos op het TU/e-terrein.  
Alleen de introductie wordt verzorgd door een TU/e-coryfee,
emeritus-hoogleraar Marnix van der Wiel. Het ochtendprogramma
staat in het teken van energie uit kernsplijting, met sprekers 
afkomstig uit Delft, Aken en het ECN in Petten. Na de lunch vertelt
prof.dr. Van der Kuijk (TU Delft) over de vooruitgang die wordt
geboekt met windenergie. Daarna  komt dr. De Rouck van de
Universiteit van Gent aan het woord over het benutten van getij-
denstromen en golfslag voor het opwekken van elektriciteit. De
laatste spreker, dr. Gerbens-Leenes (Universiteit Twente), 
behandelt het effect van waterkrachtcentrales en de productie van
biobrandstof op de zoetwatervoorraad in de wereld. 
De Energy Days zijn voornamelijk bedoeld voor masterstudenten en
promovendi. Zie www.tue.nl/energydays. (TJ)
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Om de totale leegloop van dorpen in
plattelandsgebieden te voorkomen,
pleit minister Verburg van Landbouw
voor 'topdorpen'. In deze topdorpen
moet het voor gezinnen met kinderen
weer aantrekkelijk worden om te
wonen. Welke dorpen moeten in aan-
merking komen voor het label 'topdorp'
en is het tij eigenlijk nog wel te keren?  

“Krimp is een wereldwijd verschijnsel. 
Er zijn goede voorbeelden van gebieden
waar totale leegloop is voorkomen”, zegt
prof.ir. Bas Molenaar, hoogleraar Archi-
tectural Design & Health Care. Hij geeft
leiding aan het afstudeeratelier 'Grey
Power', waarin Bouwkundestudenten
architectonische antwoorden formuleren
op vraagstukken die te maken hebben
met de vergrijzing. “Pittsburg is wat dat
betreft interessant. In deze voormalige
industriestad in de Verenigde Staten was
het inwoneraantal op een zeker moment
enorm teruggelopen. Er is toen besloten
om veel groen toe te voegen, gebieden
terug te geven aan de natuur en de infra-
structuur te verbeteren. Daardoor
ontstond een geweldig woon- en leef-
klimaat. Nu wordt Pittsburg als vesti-
gingsplek dus weer interessanter. Ze
hebben daar op het juiste moment een
strategische keuze gemaakt.

Mijn studenten richten zich op cases in
Limburg en Zeeland. Je ziet dat dorpen
daar afzonderlijk projecten ontwikkelen
om de leegloop te keren. Er zijn weinig
gezamenlijke strategieën. Toch zijn er
strategische keuzes nodig en wel op
grond van de kwaliteiten van het hele
gebied. Waar liggen de sterke punten en
de kansen en waar mag je krimp best
toestaan? Op plaatsen waar krimp
plaatsvindt, kan dat leiden tot nieuwe
kwaliteiten. Huizen kunnen grotere
tuinen krijgen, of er kan een heel mooi
natuurgebied komen.
Dorpen maken deel uit van een netwerk.
In een 'topdorp' moeten voorzieningen
samenkomen die mensen uit de omge-
ving weten te vinden. Zo voorkom je dat
dorpen elkaar beconcurreren. Je kunt ten-
slotte niet in elk dorp een zorgsteunpunt
inrichten. Het maken van strategische
keuzes is precies wat de regering beoogt
met die topdorpen. 
Natuurlijk liggen dergelijke keuzes vaak
politiek gevoelig. Niemand is geneigd om
over de eigen gemeente heen te stappen.
Politici zeggen bijvoorbeeld niet graag dat
bepaalde voorzieningen in de toekomst
wel in Geldrop zullen komen en niet in
Heeze. 
Bij gemeentes waar krimp plaatsvindt, zie
je vaak een soort rouwproces. Eerst wordt

het probleem ontkend en pas na een tijdje
wordt de krimp geaccepteerd. Er ontstaat
een strategie en dan een actieplan. Als dat
op tijd gebeurt, is het tij nog te keren.
Wanneer je afwacht tot er huizen worden
dichtgetimmerd, wordt het lastiger. Er is
een planologisch beleidskader nodig dat

laatste te voorkomen. Architecten en
stedenbouwkundigen kunnen helpen 
om op tijd een strategie te bedenken. 

Tekst: Enith Vlooswijk

‘Wacht niet tot huizen 
worden dichtgetimmerd’

Prof.ir. Bas Molenaar, hoogleraar Architectural Design & Health Care
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Een paar weken geleden hield
professor Henk Swagten op
deze plaats een pleidooi om
de professor-met-het-krijtje
voor 2020 definitief te ver-
vangen door een docent die
alle multimediale alterna-
tieven aangrijpt om de
aandacht van de studenten te
krijgen. Als ik echter via
moderne kanalen als
YouTube kijk naar colleges
gegeven op MIT of Harvard,
zie ik daar docenten inspi-
rerende colleges verzorgen met als enig
hulpmiddel datzelfde klassieke krijtje.
Wat deze colleges zo interessant maakt,
en overigens ook die van professor
Swagten, is waarover ik het in deze
column wil hebben, namelijk enthou-
siasme voor wetenschap en techniek.

Om te excelleren, is passie nodig. Een
sporter zal nooit wereldkampioen
worden zonder een diepgewortelde
liefde voor zijn sport en een politicus zal
geen electoraat hebben als hij zijn
ideeën zonder passie verkondigt.
Hetzelfde geldt in mijn ogen ook voor de
TU/e; zonder enthousiaste studenten en
professoren zal de universiteit nooit de
uitstraling krijgen van een topuniver-
siteit. 

Helaas kom ik in Eindhoven aan de
lopende band studenten tegen die liever
de Donald Duck lezen dan het Technisch
Weekblad en een avondje derderangs
cabaret verkiezen boven een lezing van
een Nobelprijswinnaar. Kortom, veel

studenten hebben geen
passie voor hun vak-
gebied of de techniek en
ze zien hun studie meer
als een verplichting dan
een hobby. Hoe kan de
TU/e in 2020 de con-
currentie aangaan met
Harvard zonder gepas-
sioneerde studenten?

Naar mijn mening zou
de aandacht van het
onderwijs aan de TU/e

meer moeten uitgaan naar het moti-
veren en enthousiasmeren van studen-
ten, in plaats van te kijken naar het
afwerken van lijstjes met leerdoelen en
competenties. Studenten moeten al aan
het begin van hun studie betrokken
worden bij state-of-the-art onderzoek,
Bouwkundestudenten moeten ontwer-
pen maken voor echte projecten in de
omgeving en studenten Bedrijfskunde
moeten meer projecten uitvoeren voor
de vele hightech bedrijven in de regio. 
Laten we voor 2020 inzetten op een
universiteit waar iedere student en
professor een aanstekelijk enthousiasme
aan de dag legt voor wetenschap en
techniek, waardoor de algehele uit-
straling van de TU/e naar een hoger
niveau getild wordt.

Sjors Schellekens, 
student Technische Natuurkunde

Reageer op www.tue.nl/strategie2020.

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

De TU/e in 2020
SSeekkss  iiss  bbeellaannggrriijjkk  iinn  ddee  lliitteerraattuuuurr..  MMaaaarr
nnoogg  bbeellaannggrriijjkkeerr  iiss  eeeennzzaaaammhheeiidd,,  wwaanntt  jjee
kkuunntt  eeeennzzaaaamm  zziijjnn  mmeett  ooff  zzoonnddeerr  sseekkss,,
mmaaaarr  nniieett  oommggeekkeeeerrdd  --  ooff  iiss  hheett  jjuuiisstt  
aannddeerrssoomm??  HHooee  ddaatt  zziijj,,  eeeennzzaaaammhheeiidd  iiss
eeeenn  ggeelliieeffdd  tthheemmaa;;  hheett  kkoommtt  vveeeell  iinn  bbooeekk--
ttiitteellss  vvoooorr..  DDaatt  bbeeggoonn  aall  bbiijj  WWiillhheellmmiinnaa,,
oopp  wwiieerr  vveerrjjaaaarrddaagg  iikk  bbeeggiinn  jjaarreenn  vveeeerrttiigg
mmooeesstt  zziinnggeenn  eenn  zzaakkllooppeenn  oomm  vvoooorr  eeeenn
kkrreenntteennbbooll  eenn  eeeenn  ggllaaaassjjee  rraannjjaa  iinn  aaaann--
mmeerrkkiinngg  ttee  kkoommeenn::  ‘‘EEeennzzaaaamm,,  mmaaaarr  nniieett
aalllleeeenn’’..  
NNaa  ‘‘DDee  eeeennzzaaaammhheeiidd  vvaann  ddee  llaannggeeaaffssttaannddss--
llooppeerr’’  hheebbbbeenn  wwee  nnuu  ddee  wwaatt  oovveerrsscchhaattttee
bbeessttsseelllleerr  ‘‘DDee  eeeennzzaaaammhheeiidd  vvaann  ddee  pprriieemm--
ggeettaalllleenn’’;;  iinn  hheett  IIttaalliiaaaannss  nnoogg  ppaatthheettii--
sscchheerr::  ‘‘LLaa  ssoolliittuuddiinnee  ddeeii  nnuummeerrii  pprriimmii’’..
AAllllee  IIttaalliiaaaannss  kklliinnkktt  eeeenn  bbeeeettjjee  aallss  ddee
mmaaffffiiaa  ((IIttaalliiaaaannss::  mmaaffiiaa))..  DDee  mmaaffffiiaa  vvaann
CCaallaabbrriiëë  hheeeefftt  ttrroouuwweennss  eeeenn  GGrriieekkssee
nnaaaamm::  NNddrráánngghheettaa,,  ssaammeennggeesstteelldd  uuiitt  ddee
GGrriieekkssee  wwoooorrddeenn  AAnnèèrr  ((ggeenniittiieeff  AAnnddrrooss::
mmaann))  eenn  AAggaatthhiiaa  ((ggooeeddhheeiidd))..  NNddrraanngghheettaa
bbeetteekkeenntt  dduuss  zzooiieettss  aallss  ‘‘ggooeeddmmaannnniigg--
hheeiidd’’::  mmooeedd..  HHeett  zziijjnn  nnaattuuuurrlliijjkk  ttoocchh  ggeeeenn
hheellddeenn..  ZZee  sspprreekkeenn  nnoogg  eeeenn  GGrriieekkss
ddiiaalleecctt,,  CCrriittaa,,  ddee  ttaaaall  vvaann  PPyytthhaaggoorraass,,  ddiiee
ddaaaarr  llaanngg  ggeelleeddeenn  wwoooonnddee..  DDiitt  aalllleess
tteerrzziijjddee..
KKaammppiiooeennee  vvaann  ddee  eeeennzzaaaammhheeiidd  iiss  CCaarrssoonn
MMccCCuulllleerrss,,  ddiiee  iikk  wwééll  kkaann  aaaannbbeevveelleenn..  VVaann
ddee  ttiitteellss  vvaann  hhaaaarr  wweerrkk  kkrriijjgg  jjee  aall  eeeenn  bbrrookk
iinn  jjee  kkeeeell::  ‘‘TThhee  HHeeaarrtt  iiss  aa  LLoonneellyy  HHuunntteerr’’,,
‘‘CClloocckk  WWiitthhoouutt  HHaannddss’’  eenn  ‘‘TThhee  BBaallllaadd  ooff
tthhee  SSaadd  CCaafféé’’..  HHeelleemmaaaall  zzoonnddeerr  sseekkss  ggaaaatt
ddaatt  nnaattuuuurrlliijjkk  ttoocchh  ooookk  nniieett..  IIkk  hheerriinnnneerr
mmee  eeeenn  uuiittsspprraaaakk  vvaann  iieemmaanndd  ddiiee  wwoorrddtt
vveerrwweetteenn  ddaatt  iiee  eeeenn  ddiikkkkee  kkoonntt  hheeeefftt::  ‘‘IItt
ttaakkeess  aa  hheeaavvyy  hhaammmmeerr  ttoo  ddrriivvee  aann  eeiigghhtt
iinncchh  nnaaiill’’;;  hheett  kkaann  ooookk  sseevveenn  iinncchh  ggeewweeeesstt
zziijjnn,,  hhooeewweell  ddaatt  mmiinnddeerr  lleekkkkeerr  ‘‘bbeekktt’’..  JJee
mmaagg  eerr  nniieett  aaaann  ddeennkkeenn..  DDooee
iikk  ttoocchh;;  hheett  hheerriinnnneerrtt  mmee  aaaann
ddee  mmaann  ddiiee  bbiijj  ddee  ggeerriinnggssttee

‘‘ooppwwiinnddiinngg’’  ffllaauuwwvviieell::  ttee  wweeiinniigg  bbllooeedd  iinn
zziijjnn  hhooooffdd..  ‘‘IItt’’ss  aa  ggrreeaatt  bbiigg  wwoonnddeerrffuull
wwoorrlldd!!’’
MMccCCuulllleerrss  wwaass  bbeevvrriieenndd  mmeett  TTrruummaann
CCaappoottee  ((sspprreeeekk  uuiitt  KKaappóóddiiee))..  TTooeenn  wwiijj
ttiijjddeennss  oonnss  eeeerrssttee  bbeezzooeekk  aaaann  NNeeww  YYoorrkk
eeeenn  rroonnddvvaaaarrtt  oomm  MMaannhhaattttaann  mmaaaakktteenn,,
wweerrddeenn  wwee  oopp  zziijjnn  ffllaatt  aaaann  ddee  EEaasstt  RRiivveerr
ggeewweezzeenn..  AAll  rriijjkk  eenn  bbeerrooeemmdd  ddoooorr  eeeerrddeerree
bbooeekkeenn,,  wweerrdd  CCaappoottee  nnoogg  rriijjkkeerr  eenn
bbeerrooeemmddeerr  ddoooorr  zziijjnn  bbooeekk  ‘‘IInn  CCoolldd  BBlloooodd’’,,
oovveerr  ttwweeee  jjoonnggee  mmoooorrddeennaaaarrss..  EEéénn  vvaann  ddee
ttwweeee  --zzeeeerr  eeeennzzaammee--  jjoonnggeennss  iiss  ddoooorr  zziijjnn
aaaannhhoouuddeennddee  hhooooffddppiijjnn  vveerrssllaaaaffdd  aaaann  
aassppiirriinneess,,  ddiiee  hhiijj  vvoooorrttdduurreenndd  lloooopptt  ttee
kkaauuwweenn;;  hhiijj  eeeett  zzee  zzoonnddeerr  ttee  ddrriinnkkeenn..
TThhee  hheeaarrtt  iiss  aa  lloonneellyy  hhuunntteerr..

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeuren
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Ontdek jouw mogelijkheden
bij de overheid

11 en 12 december
Amsterdam RAI

Voor meer informatie en gratis entree ga je naar

www.carrierebeursoverheid.nl

De Carrièrebeurs Overheid is een activiteit van een onderdeel van de

Mediapartners:

(Advertenties)

“Hans, ik ben hier!”
HHeett  bbeeggiinntt  wwaatt  oonnwweennnniigg,,  ddee  ooffffiicciiëëllee  ooppeenniinngg  vvaann  ddee
VViirrttuuaall  CCllaassssrroooomm  vvaann  33TTUU  oopp  mmaaaannddaaggmmiiddddaagg  
3300  nnoovveemmbbeerr  iinn  zzaaaall  1144  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  OOpp  eeeenn
ggrroooott  HHDD--sscchheerrmm  iiss  ttee  zziieenn  hhooee  ddee  zzaalleenn  iinn  DDeellfftt  eenn
TTwweennttee  vvoollllooppeenn..  VViijjff  mmiinnuutteenn  vvoooorr  aaaannvvaanngg  iiss  hheett  mmeett
ddee  ccaammeerraa’’ss  eevveenn  zzooeekkeenn  nnaaaarr  ddee  jjuuiissttee  ppoossiittiiee..  HHeett
bbeeeelldd  ssttookktt  aaff  eenn  ttooee  eevveenn..  MMaaaarr  ddaann  kklliinnkktt  hheett  vvaannuuiitt
TTwweennttee::  ““HHaa  HHaannss!!””  eenn  vvaannuuiitt  DDeellfftt::  ““JJaa  HHaannss,,  iikk  bbeenn
hhiieerr!!””..
DDee  ooppeenniinngg,,  mmeett  aallss  ggaasstthheeeerr  EEiinnddhhoovveennss  rreeccttoorr
pprrooff..ddrr..iirr..  HHaannss  vvaann  DDuuiijjnn  ((oopp  ddee  ffoottoo  oopp  ddee  vvoooorrggrroonndd)),,
wwaass  vvoooorraall  vvoooorr  ddee  vvoorrmm..  SSiinnddss  aaffggeellooppeenn  sseepptteemmbbeerr
wwoorrddeenn  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  DDeellfftt  eenn  TTwweennttee  aall
vviirrttuueellee  ccoolllleeggeess  ggeeggeevveenn  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  ddrriiee
tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  iinn  hheett  ssaammeennwweerrkkiinnggss--
vveerrbbaanndd  33TTUU..  EEiinnddhhoovveenn  vveerrzzoorrggtt  mmoommeenntteeeell  ddee  
mmaasstteerrvvaakkkkeenn  ‘‘RReeqquuiirreemmeenntt  AAnnaallyyssiiss,,  DDeessiiggnn  aanndd
VVeerriiffiiccaattiioonn’’  eenn  ‘‘DDiissttrriibbuutteedd  TTrruusstt  MMaannaaggeemmeenntt’’..  HHeett
ggaaaatt  oomm  eeeenn  ppiilloottpprroojjeecctt..
HHeett  vvoooorrnnaaaammssttee  vvoooorrddeeeell  vvaann  ddee  vviirrttuueellee  ccoolllleeggeess  iiss
ddaatt  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  ddrriiee  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitteenn
mmiinnddeerr  vvaaaakk  ooff  hheelleemmaaaall  nniieett  mmeeeerr  nnaaaarr  eeeenn  aannddeerree
uunniivveerrssiitteeiitt  hhooeevveenn  ttee  rreeiizzeenn  oomm  bbeeppaaaallddee  ccoolllleeggeess  ttee
vvoollggeenn..  EEeenn  aannddeerr  ggrroooott  vvoooorrddeeeell  iiss  ddaatt  ddee  ccaappaacciitteeiitt

vvaann  eeeenn  vvaakk  vveeeell  mmiinnddeerr  aaffhhaannkkeelliijjkk  wwoorrddtt  vvaann  hheett
aaaannttaall  ddoocceenntteenn  ooff  ddee  ggrroooottttee  vvaann  ddee  zzaaaall..  EEéénn  ddoocceenntt
kkaann  mmeeeerrddeerree  zzaalleenn  tteeggeelliijjkk  ttooeesspprreekkeenn  eenn  tteevveennss
vvrraaggeenn  uuiitt  aallllee  zzaalleenn  bbeeaannttwwoooorrddeenn..
EErr  kklleevveenn  ooookk  wwaatt  nnaaddeelleenn  aaaann  hheett  vviirrttuueellee  ccoolllleeggee..
UUnniivveerrssiittaaiirr  hhooooffddddoocceenntt  FFrreedd  HHoobbmmaa  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt
vviinnddtt  ddee  iinntteerraaccttiiee  mmeett  ssttuuddeenntteenn  vviiaa  hheett  sscchheerrmm
llaassttiiggeerr  ddaann  mmeett  ddee  eeiiggeenn  ssttuuddeenntteenn  iinn  ddee  zzaaaall..
SSttuuddeennttee  SSaannddrraa  BBrroouuwweerr  bbeeaaaammtt  ddaatt  ddee  ddrreemmppeell  oomm
eeeenn  vvrraaaagg  ttee  sstteelllleenn  hhooggeerr  iiss  ddaann  bbiijj  eeeenn  nnoorrmmaaaall
ccoolllleeggee,,  oommddaatt  hheett  llaassttiiggeerr  iiss  oomm  ddee  ddoocceenntt  ttee  oonnddeerr--
bbrreekkeenn..  ““DDaaaarrddoooorr  vvooeelltt  hheett  bbrruuttaaaall..””
DDrrss..  JJiimm  BBeerrggmmaannss,,  bbeelleeiiddssmmeeddeewweerrkkeerr  oonnddeerrwwiijjss  vvaann
hheett  OOnnddeerrwwiijjss  eenn  SSttuuddeenntteenn  SSeerrvviiccee  CCeennttrruumm  vvaann  ddee
TTUU//ee,,  hhoooopptt  ddaatt  hheett  ssyysstteeeemm  iinnggeezzeett  ggaaaatt  wwoorrddeenn  vvoooorr
ddee  ggeezzaammeennlliijjkkee  mmaasstteerrss  vvaann  EEiinnddhhoovveenn,,  DDeellfftt  eenn
TTwweennttee..  ““WWee  zziijjnn  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  ttoooollss  oomm  ddiiee  mmaasstteerrss
ttooeeggaannkkeelliijjkkeerr  ttee  mmaakkeenn..  DDaaaarr  iiss  ddiitt  eerr  zzeekkeerr  éééénn  vvaann””,,
aalldduuss  BBeerrggmmaannss..  

LLeeeess  mmeeeerr  oovveerr  hheett  vviirrttuueellee  ccoolllleeggee  iinn  CCuurrssoorr  33,,  
vveerrsscchheenneenn  oopp  2244  sseepptteemmbbeerr  vvaann  ddiitt  jjaaaarr..  ((SSKK))

Foto: Bart van Overbeeke

Lundqvist pleit voor
Zwitsers model
Teleurgesteld zijn de drie TU’s
in het ministerie van OCW, dat
miljoenen die al waren toege-
zegd voor de 3TU.Federatie,
toch schrapte uit de rijksbegro-
ting. Maar we houden vol, zei
collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist vorige week op het
jaarcongres van ingenieursver-
eniging KIVI NIRIA. Hij pleitte
tevens voor een samenwer-
kingsconstructie naar Zwitsers
voorbeeld.

De drie TU’s denken groot. Ze
willen niet alleen zelf steeds
nauwer samenwerken, ook de
grote technologische instituten
zouden bij hen aan tafel moeten
komen, meent Lundqvist. “Kijk
naar Zwitserland, waar een
speciale raad de overheidsbeko-
stiging verdeelt over twee univer-
siteiten (de ETH in Zürich en
EPFL in Lausanne) en vier tech-
nologische instituten. Zoiets zou
hier ook best kunnen.” Donder-
dag 26 november laveerde
Lundqvist tijdens zijn toespraak
bij KIVI NIRIA tussen zonne-
schijn en donkere wolken. Zo
schetste hij de vele voordelen van
samenwerking, waaronder de 
financiële: “We beseffen dat we
door samen op te trekken beter in
staat zijn Europese middelen te
verwerven en te scoren in de con-

currentie- en reputatieslag met
topuniversiteiten in andere
landen.”
Maar hij haalde ook uit naar de
overheid, die “niet bepaald uit-
blinkt in het nemen van haar ver-
antwoordelijkheid voor het natio-
nale wetenschaps-, technologie-
en innovatiebeleid”. Het ministe-
rie van OCW zou eigenlijk “kar-
trekker en -duwer, of toch ten-
minste facilitator en katalysator”
moeten zijn. Dat zal de overheid
echter niet doen, verwachten de
drie technische universiteiten.
“Vandaar dat wij als 3TU.Federa-
tie klaar staan om deze rol op ons
te nemen.”

Zo kijkt de federatie begerig naar
de technologische topinstituten,
waarvan de tijdelijke impuls-
financiering op zijn eind loopt:
“Er wordt veel geld gestoken in
het opbouwen en in stand
houden van deze tijdelijke in-
stituten, maar er is tot nu toe nog
niet of nauwelijks nagedacht over
een exitstrategie.” De universi-
teiten zouden het zonde vinden
als de verworvenheden van de
instituten uiteindelijk verloren
gaan. Lundqvist zei dat gekeken
moet worden hoe de verworven-
heden van die instituten te inte-
greren zijn in de reguliere ken-
nisinfrastructuur. (HK/HOP)/.

TU/e-concept SlimRenoveren onderscheiden
SlimRenoveren, het afstudeerproject van Bouwkunde-alumni Doris de
Bruijn en Sean Vos, heeft op 1 december de aanmoedigingsprijs van de
Woodchallenge gekregen. De Woodchallenge is een prijsvraag voor 
studenten, uitgeschreven door de houtsector. Volgens de jury is Slim-
Renoveren een veelbelovend concept en kan het de nieuwe standaard
worden voor renovaties. De prijs bestond uit een geldbedrag van twee-
honderd euro. De Bruijn en Vos zijn inmiddels bezig SlimRenoveren te
gelde te maken een gelijknamig bedrijfje. Volgende week besteedt
Cursor hieraan uitgebreid aandacht. (TJ) 

Hightech lintje knippen
Minister van Economische Zaken Maria van der
Hoeven zal op donderdag 10 december een keizer-
snede uitvoeren in Kennispoort, waarmee ze Medisch
Simulatiecentrum Medsim voor geopend zal verkla-
ren. In plaats van een lintje knipt ze als het ware een
buikwandje door. Maar dan wel op een bevallings-
simulator.
Elk jaar overlijden in Nederlandse ziekenhuizen 
honderden mensen als gevolg van menselijke mis-
communicatie. Medsim is een centrum waar medici
teamtrainingen kunnen volgen om de patiëntveilig-
heid te vergroten. Hierin participeren de TU/e, het

Máxima Medisch Centrum en het European Design
Centre. Medsim is gevestigd op twee verdiepingen in
Kennispoort, gevestigd aan de rand van het TU/e-
terrein. Op het programma staan, behalve de demon-
stratie ‘bevallingsscenario met keizersnede en
tangverlossing’, ook toespraken van minister Van der
Hoeven en Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel
en korte statements van TU/e-collegevoorzitter
Amandus Lundqvist. 
Donderdag 10 december van 09.15 tot 13.00 uur.
Aanmelden kan nog tot 7 december via
info@medsim.nl. (NS)
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Veiligere autogordels redden 
Het is dit jaar precies een halve eeuw geleden dat veiligheids-

gordels tot de standaarduitrusting van een auto gingen

behoren. Het aantal doden en gewonden bij verkeersonge-

vallen is sindsdien sterk afgenomen. Maar zelfs de auto-

gordel kan veiliger. TU/e-onderzoeker ir. Ewout van der Laan

ontwikkelde een nieuw prototype dat nog aanzienlijk meer

levens kan redden.

De Zweed Nils Bohlin, uitvinder van de
driepuntsgordel, ontwierp schietstoelen
voor vliegtuigbouwer Saab. Toen hij bij
Volvo in dienst trad, was zijn opdracht om
autorijden veiliger te maken. Binnen een
jaar kwam hij op de proppen met een
autogordel die zowel onder- als bovenlijf
beschermt bij een botsing. De vinding
werd in 1959 standaard ingebouwd in de
Volvo Amazon en later door andere auto-
mobielfabrieken overgenomen. Volgens
een schatting van Volvo heeft de veilig-
heidsgordel sindsdien minstens een
miljoen levens gered. Dat is geen opschep-
perij, want studies wijzen uit dat automo-
bilisten met een gordel om vijfenveertig
procent minder kans lopen op overlijden -
reden voor veel landen
om het gebruik ervan
te verplichten.
De belangrijkste ver-
betering na de intro-
ductie van de veilig-
heidsgordel is de
zogeheten ‘load limiter’, een krachtbe-
grenzer die deel uitmaakt van een rol-
automaat.  Deze zorgt dat de remkrachten
van de gordel bij een botsing minder
abrupt zijn. Minder, maar niet optimaal.
Reden voor Ewout van der Laan om te
zoeken naar een betere manier. “De hui-
dige autogordel is niet adaptief. Je kunt
hem niet aanpassen op het lichaams-
gewicht van de gebruiker en de hevigheid
van een botsing. Bovendien wordt de
ruimte tussen de chauffeur en het stuur
niet voldoende benut. De kans op letsel
vermindert als een gordel geleidelijker
over een langere afstand afremt”, vertelt
de PhD-onderzoeker van de faculteit
Werktuigbouwkunde.
Van der Laan zocht naar een systeem dat
bliksemsnel reageert op een botsing en
direct de juiste gordelkracht voorschrijft

die nodig is. Om dat te bereiken, voorzag
hij de conventionele gordel van sensoren
en een nieuw ‘remmechanisme’. In zijn
eigen woorden omschrijft hij deze
vinding als een ‘continue variabele load-
limiter’. Om de theorie in praktijk te
toetsen, bouwde hij een prototype in 
samenwerking met constructeur Nick
Rosielle, hoofd van de groep Constructies
& Mechanismen van de faculteit Werktuig-
bouwkunde en de Gemeenschappelijk
Technische Dienst (GTD). In plaats van
de gebruikelijke krachtbegrenzer
maakten ze een behuizing waarin de
gordel niet mechanisch, maar hydrau-
lisch wordt afgeremd. De dempende
werking is dankzij een ingenieuze 

hydraulische klep
met drukregeling te
variëren, waardoor
een gordel zachter of
harder afremt, al
naargelang de kracht
van een botsing en de

lichaamsbouw van de gebruiker. De infor-
matie over deze twee bepalende elemen-
ten krijgt het gordelsysteem via sensoren.
Die ‘waken’ continu over auto en inzit-
tenden en geven hun informatie razend-
snel door aan een ‘controller’ die vervol-
gens de gordelkracht voorschrijft aan het
hydraulische oprolsysteem. Het lijkt een
lange weg, maar de procedure vergt
slechts milliseconden. En dat is ruim op
tijd; na het eerste contact van de bumper
bij een frontale botsing, beginnen de 
inzittenden namelijk pas voorwaarts te
bewegen na vijftig milliseconden. De
totale duur van een botsing ligt tussen
honderdvijftig en tweehonderd millise-
conden.
Hoewel er tegenwoordig veel verschillen-
de sensoren bestaan, zijn er nog geen
bruikbare technologieën ontwikkeld

waarbij de mate van letsel tijdens een
botsing kan worden gemeten. Dit is
echter essentieel voor het bepalen van de
optimale gordelkracht. In zijn proef-

schrift komt Van der Laan met een oplos-
sing voor het schatten van kwetsuren,
met name aan de borstkas, en van de
positie van de inzittende tijdens de

Er wordt voort-

durend een risico-

analyse gemaakt

Foto: Bart van Overbeeke

Asymmetrisch roeren in een microreageerbuisje

“De laatste jaren is veel onderzoek gedaan
naar Lab-on-a-chip. De bedoeling is om

op een chip van een centimeter groot 
allerlei analyses te kunnen doen die nor-

maliter in een groot laboratorium gedaan
moeten worden. Dan kun je bijvoorbeeld
antistoffen en eiwitten aantonen in 
lichaamsvloeistoffen zoals speeksel en
bloed.”
Zo simpel als een glucosemeter voor dia-
betici werkt en zo eenvoudig als een
donorverpleegkun-
dige voor bloed-
afname het hemo-
globinegehalte
checkt, zo inge-
wikkeld is het voor
analisten om anti-
stoffen in bloed aan te tonen. “Glucose en
hemoglobine hebben een heel hoge
waarde in het bloed. De concentratie van
eiwitten kan een miljoen tot een miljard
keer lager zijn. Bij zo’n lage concentratie
is het belangrijk dat een toe te voegen 
detectiestof goed kan mengen met het
bloed. We noemen dat actueren. En nu
komen we bij het grote probleem: in een
lab-on-a-chip hebben de microkanalen
een doorsnede van enkele menselijk
haren tot misschien een milimeter.
Daarin gedragen vloeistoffen zich erg
stroperig. Op deze kleine schaal is de
stroming laminair, zoals rook van een
sigaret de eerste centimeters recht
omhoog gaat. Er is geen turbulentie en
we moeten iets bijzonders doen om goed

te kunnen mengen. Dus actueren is
noodzakelijk”, legt de Zwitser in vlekke-
loos Nederlands uit. In 2005 is Fahrni, na
een afstudeeronderzoek bij Philips
Research in Eindhoven, als aio aan de
TU/e aan de slag gegaan.
Dat actueren wilde Fahrni genereren met

behulp van poly-
meerflapjes aan de
wand van de micro-
kanalen. Hij wist al
dat een op en neer
gaande beweging
van roerstaven niet

het gewenste mengresultaat geeft. “Dan
transporteer je de vloeistoffen slechts op
en neer, zonder netto effect.” Voor het
mengen dat Fahrni zocht, is een asymme-
trische beweging nodig. Dat had hij
gezien bij de eencellige dieren, de
protozoa. “Hun trilhaartjes maken een
beweging die lijkt op een zwemslag.”
Nu was het al eerder aan de TU/e gelukt
om flapjes asymmetrische bewegingen te
laten maken. Bij Werktuigbouwkunde is
dat op een elektrostatische manier
gebeurd en bij Scheikundige Technologie
met behulp van lichtsignalen, door
Casper van Oosten. De natuurkundige
koos een derde optie: magnetisme. Fahrni
maakte polymeren magnetisch, zodat hij
ze met elektromagneten kon besturen.

‘Leuk om te prutsen 

op kleine microscoop-

glaasjes’

Hoe mooi zou het zijn om met een kleine druppel bloed binnen enkele tellen een
diagnose te kunnen stellen voor bijvoorbeeld de kans op een hartinfarct. Dat is
nog toekomstmuziek, maar het onderzoek van Francis Fahrni is te zien als een
bouwsteen voor een dergelijke biosensor. Hij heeft in het laboratorium van
Technische Natuurkunde ontdekt hoe je vloeistoffen in een microkanaal efficiënt
kunt laten mengen.
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Implantaat gaat tumoren te lijf
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  hheebbbbeenn  eeeenn  iimmppllaannttaaaatt  ggeemmaaaakktt  ddaatt  ttuummoorreenn
oopprruuiimmtt  iinn  mmuuiizzeenn  mmeett  hhuuiiddkkaannkkeerr..  DDaatt  sscchhrriijjvveenn  ddee  AAmmeerriikkaanneenn  iinn  ddee  SScciieennccee  TTrraannllaattiioonnaall
MMeeddiicciinnee  vvaann  vvoorriiggee  wweeeekk..  HHeett  iimmppllaannttaaaatt  pprroodduucceeeerrtt  ssiiggnnaaaallssttooffffeenn  ddiiee  hheett  aaffwweeeerr--
ssyysstteeeemm  vvaann  ddee  mmuuiizzeenn  ssttiimmuulleerreenn  oomm  ddee  ttuummoorrcceelllleenn  ttee  ddooddeenn..  TTuummoorrcceelllleenn  zziijjnn  lliicchhaaaammss--
eeiiggeenn  eenn  hheebbbbeenn  ddaaaarrddoooorr  iinn  hheett  aallggeemmeeeenn  wweeiinniigg  ttee  dduucchhtteenn  vvaann  hheett  aaffwweeeerrssyysstteeeemm,,  ddaatt
bboovveennddiieenn  ddoooorr  ddee  kkaannkkeerrcceelllleenn  aaccttiieeff  wwoorrddtt  oonnddeerrddrruukktt..  MMeett  iimmmmuuuunntthheerraappiiee  pprroobbeerreenn
wweetteennsscchhaappppeerrss  ddaaaarroomm  hheett  aaffwweeeerrssyysstteeeemm  ttee  ‘‘lleerreenn’’  ttuummoorrcceelllleenn  ttee  hheerrkkeennnneenn..  
OOpp  HHaarrvvaarrdd  ppllaaaattsseenn  zzee  ddaaaarrttooee  eeeenn  iimmppllaannttaaaatt  mmeett  aannttiiggeenneenn  ((ssttooffjjeess  ddiiee  eeeenn  rreeaaccttiiee  vvaann
hheett  aaffwweeeerrssyysstteeeemm  oopprrooeeppeenn))  vvaann  ddee  ttuummoorr  oonnddeerr  ddee  hhuuiidd  vvaann  ddee  mmuuiiss..  HHeett  iimmppllaannttaaaatt  llookktt
vveerrvvoollggeennss  mmeett  ssiiggnnaaaallssttooffffeenn  ddee  zzooggeehheetteenn  ddeennddrriittiisscchhee  aaffwweeeerrcceelllleenn  vvaann  ddee  mmuuiiss  nnaaaarr
zziicchh  ttooee,,  wwaaaarr  ddeezzee  iinn  ccoonnttaacctt  kkoommeenn  mmeett  ddee  aannttiiggeenneenn  eenn  vveerrvvoollggeennss  hheett  aaffwweeeerrssyysstteeeemm  iinn
wweerrkkiinngg  zzeetttteenn..  DDee  hheellfftt  vvaann  ddee  mmuuiizzeenn  hhaadd  bbaaaatt  bbiijj  ddee  bbeehhaannddeelliinngg;;  rreeddeenn  vvoooorr  ddee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  oomm  nnuu  ttee  pprroobbeerreenn  ddee  mmeetthhooddee  ooookk  vvoooorr  mmeennsseenn  ggeesscchhiikktt  ttee  mmaakkeenn..  ((TTJJ))

Zicht op onzichtbaarheidsmantel
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  hheett  AAmmsstteerrddaammssee  nnaattuuuurrkkuunnddee--iinnssttiittuuuutt  AAMMOOLLFF,,  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  ddrr..
FFeemmiiuuss  KKooeennddeerriinnkk,,  hheebbbbeenn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  ssttaapp  ggeezzeett  iinn  ddee  zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  mmaatteerriiaalleenn
wwaaaarrmmeeee  jjee  lliicchhttssttrraalleenn  iinn  aallllee  mmooggeelliijjkkee  rriicchhttiinnggeenn  kkuunntt  aaffbbuuiiggeenn..  MMeett  ddeezzee  zzooggeehheetteenn
mmaaggnneettiisscchhee  ‘‘mmeettaammaatteerriiaalleenn’’  zzoouu  jjee  ppeerrffeeccttee  lleennzzeenn  eenn  mmiisssscchhiieenn  zzeellffss  HHaarrrryy  PPootttteerrss  
‘‘oonnzziicchhttbbaaaarrhheeiiddssmmaanntteell’’  kkuunnnneenn  mmaakkeenn..
LLiicchhtt  iiss  eeeenn  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchhee  ggoollff  bbeessttaaaannddee  uuiitt  ssnneell  wwiisssseelleennddee  eelleekkttrriisscchhee  eenn  mmaaggnnee--
ttiisscchhee  vveellddeenn..  IInn  pprriinncciippee  kkuunn  jjee  eeeenn  lliicchhttssttrraaaall  nnaaaarr  bbeelliieevveenn  ssttuurreenn  aallss  jjee  ccoonnttrroollee  hheebbtt
oovveerr  zzoowweell  ddee  eelleekkttrriisscchhee  aallss  mmaaggnneettiisscchhee  ccoommppoonneenntt..  DDee  eelleekkttrriisscchhee  ccoommppoonneenntt  kkuunnnneenn
wwee  pprriimmaa  mmaanniippuulleerreenn,,  mmaaaarr  oopp  hheett  mmaaggnneeeettvveelldd  vvaann  lliicchhtt  iiss  hheeeell  llaassttiigg  iinnvvllooeedd  uuiitt  ttee
ooeeffeenneenn..  DDee  AAmmsstteerrddaammmmeerrss  oonnttwwiikkkkeellddeenn  ppiieeppkklleeiinnee  UU--vvoorrmmiiggee  ssttuukkjjeess  mmeettaaaall,,  ddiiee  ffuunncc--
ttiioonneerreenn  aallss  nnaannoo--eelleekkttrroommaaggnneeeettjjeess..    DDeezzee  nnaannoommaaggnneeeettjjeess  hheebbbbeenn  wwééll  eeeenn  sstteerrkkee  wwiiss--
sseellwweerrkkiinngg  mmeett  ddee  mmaaggnneettiisscchhee  ccoommppoonneenntt  vvaann  lliicchhtt,,  zzoo  hheebbbbeenn  KKooeennddeerriinnkk  eenn  ccoolllleeggaa’’ss
nnuu  aaaannggeettoooonndd..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  hheebbbbeenn  nnaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  nnuu  aallllee  iinnggrreeddiiëënntteenn  iinn  hhaannddeenn
oomm  lliicchhtt  iinn  wwiilllleekkeeuurriiggee  bbaanneenn  ttee  lleeiiddeenn..  ((TTJJ))

DDwwiinngg  ddeemmeenntteerreennddee  oouuddeerreenn  nniieett  ttee  bblliijjvveenn
ddeeeellnneemmeenn  aaaann  oonnzzee  mmaaaattsscchhaappppiijj,,  mmaaaarr
ggeeeeff  zzee  ddee  ggeelleeggeennhheeiidd  llaannggzzaaaamm  aaffsscchheeiidd  ttee
nneemmeenn  vvaann  hheett  lleevveenn..  MMeett  ddaatt  iiddeeee  oonnttwwiieerrpp
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeennttee  JJoolliieenn  ddee  JJoonngg  hhaaaarr  ''vveerr--
pplleeeegghhuuiiss  vvaann  ddee  ttooeekkoommsstt''..  IInn  ddeezzee  hhooggee
ttoorreenn  vveerrbblliijjvveenn  mmeennsseenn  mmeett  ddeemmeennttiiee  iinn
sscchhaarrrreellrruuiimmtteess  eenn  sstteerrffssuuiitteess..  
AAllss  ddee  vvoooorrssppeelllliinnggeenn  vvaann  AAllzzhheeiimmeerr  NNeeddeerr--
llaanndd  uuiittkkoommeenn,,  hheeeefftt  oonnss  llaanndd  iinn  22005500  zzoo''nn
zzeesshhoonnddeerrdddduuiizzeenndd  ddeemmeenntteerreennddee  oouuddeerreenn
ttee  vveerrzzoorrggeenn..  DDee  hhuuiiddiiggee  ttrreenndd  iinn  ddee  vveerrzzoorr--
ggiinnggsswweerreelldd  iiss  ddeemmeenntteerreennddeenn  zzoo  llaanngg  mmooggee--
lliijjkk  iinn  ddee  wwiijjkk  ttee  llaatteenn  wwoonneenn..  AAffssttuuddeeeerrddeerr
JJoolliieenn  ddee  JJoonngg  zzeett  ddaaaarr  vvrraaaaggtteekkeennss  bbiijj..  ““IIkk
vvrraaaagg  mmiijj  aaff  ooff  wwee  mmeett  kklleeiinnsscchhaalliiggee  wwoooonn--
vvoorrmmeenn  ddee  ttooeennaammee  aaaann  ddeemmeennttiiee  wweell  kkuunnnneenn
ooppvvaannggeenn””,,  zzeeggtt  ddee  ssttuuddeennttee..  ““IIkk  ddeennkk  ddaatt
ggrroooottsscchhaalliiggee  vveerrpplleeeegghhuuiizzeenn  ssttrraakkss  wweeeerr
nnooooddzzaakkeelliijjkk  zziijjnn..””  
VVoooorr  hhaaaarr  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  bbeeddaacchhtt  DDee  JJoonngg
wweellkkee  kkwwaalliitteeiitteenn  zzoo''nn  iinnsstteelllliinngg  mmooeett  hheebbbbeenn..
DDee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  ttoott  aaffzzoonnddeerriinngg  iiss  vvoollggeennss
hhaaaarr  eesssseennttiieeeell..  ““IInn  AAzziiaattiisscchhee  llaannddeenn  kkrriijjggeenn
oouuddeerreenn  vveeeell  mmeeeerr  ggeelleeggeennhheeiidd  oomm  zziicchh  aaff  ttee
zzoonnddeerreenn..  IIkk  wwiill  mmeennsseenn  ooookk  hhiieerr  hheett  rreecchhtt
ggeevveenn  oomm  wweegg  ttee  kkrruuiippeenn..  DDaatt  iiss  wweezzeennlliijjkk
aannddeerrss  ddaann  mmeennsseenn  wweeggssttooppppeenn..””  
IInn  hheett  oonnttwweerrpp  vvaann  DDee  JJoonngg  kkrriijjggeenn  ppaattiiëënntteenn
ddee  rreeggiiee  tteerruugg  oovveerr  hhuunn  ggeebbrruuiikk  vvaann  ddee
rruuiimmttee..  MMeennsseenn  mmooggeenn  zzeellff  rroonnddllooppeenn  oovveerr
eeeenn  ''sscchhaarrrreellvvllooeerr''  eenn  iinnttuuïïttiieeff  ddee  pplleekk  ooppzzooee--
kkeenn  wwaaaarr  zzee  zziicchh  pprreettttiigg  vvooeelleenn..  DDaatt  kkaann  eeeenn

ooppeenn  rruuiimmttee  zziijjnn,,  wwaaaarr  zzee  ggeemmaakkkkeelliijjkk
ccoonnttaacctt  mmaakkeenn  mmeett  aannddeerreenn..  HHeett  kkaann  ooookk  eeeenn
vveerrdduuiisstteerrddee,,  aaffggeezzoonnddeerrddee  ssnnooeezzeellrruuiimmttee
zziijjnn..  ““NNuu  lliiggtt  ddee  rreeggiiee  vvaaaakk  bbiijj  hheett  ssyysstteeeemm””,,
lleeggtt  DDee  JJoonngg  uuiitt..  ““DDee  mmeennsseenn  wwoorrddeenn  
''ss  mmoorrggeennss  vvrrooeegg  nnaaaarr  hhuunn  oonnttbbiijjtt  ggeerreeddeenn  eenn
''ss  aavvoonnddss  ggaaaann  zzee  wweeeerr  tteerruugg  nnaaaarr  bbeedd,,  bbiijj
wwiijjzzee  vvaann  sspprreekkeenn..””
IInn  ddee  ttoorreenn  vvaann  DDee  JJoonngg  iiss  ddee  oonnddeerrssttee  vveerrddiiee--
ppiinngg  eeeenn  ooppeenn  oonnttmmooeettiinnggssrruuiimmttee,,  wwaaaarr  zzoorrgg--
vveerrlleenneerrss,,  bbeezzooeekkeerrss  eenn  ppaattiiëënntteenn  eellkkaaaarr
kkuunnnneenn  oonnttmmooeetteenn..  IInn  ddee  mmiiddddeellssttee  vveerrddiiee--
ppiinnggeenn  kkuunnnneenn  ddee  wwaatt  ddeemmeenntteerree  bbeejjaaaarrddeenn
zziicchh  tteerruuggttrreekkkkeenn  oopp  hhuunn  kkaammeerr,,  ooff  rroonndd--
ddwwaalleenn  iinn  ddee  oorrggaanniisscchh  ggeevvoorrmmddee  sscchhaarrrreell--
rruuiimmtteess..  BBoovveenniinn  tteennsslloottttee  bbeevviinnddeenn  zziicchh  ddee
kklleeiinnee  ''sstteerrffssuuiitteess''  vvaann  hheenn  ddiiee  nnoogg  mmaaaarr
eennkkeellee  wweekkeenn  ttee  lleevveenn  hheebbbbeenn..  
DDee  ttooeenneemmeennddee  oonntthheecchhttiinngg  vvaann  ddee  bbeewwoonneerrss
wwoorrddtt  ggeessyymmbboolliisseeeerrdd  ddoooorr  ddee  ddrraaggeennddee
ggeevveell  vvaann  hheett  ggeebboouuww,,  eeeenn  oorrggaanniisscchh
ggeevvoorrmmdd  nneettwweerrkk  mmeett  sstteeeeddss  kklleeiinneerree  ooppee--
nniinnggeenn..  ““DDeemmeenntteerreennddee  mmeennsseenn  wwoorrddeenn
sstteeeeddss  wwaarrrriiggeerr,,  bbeeggrriijjppeenn  ddee  wweerreelldd  sstteeeeddss
mmiinnddeerr..  MMooeett  jjee  zzee  ddaann  zzoo  llaanngg  mmooggeelliijjkk
ddwwiinnggeenn  oomm  aaaann  oonnzzee  wweerrkkeelliijjkkhheeiidd  mmeeee  ttee
llaatteenn  ddooeenn??””,,  zzeeggtt  DDee  JJoonngg..  ““IIkk  ggaa  mmeeee  iinn  hhuunn
pprroocceess  vvaann  lloossllaatteenn  vvaann  hheett  lleevveenn,,  llaaaatt  zzee
rroonnddsscchhaarrrreelleenn  iinn  hhuunn  eeiiggeenn  wweerreelldd  oomm  ttoott
rruusstt  ttee  kkoommeenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

meer levens
botsing. Hij ontwikkelde een sensor die
iedere paar milliseconde de toestand con-
troleert waarin een auto met inzittenden
zich bevindt. Er wordt voortdurend een 
risicoanalyse gemaakt op basis van rijcon-
dities zoals snelheid, afremmen enzo-
voort. Mede op basis van deze voorspel-
ling wordt de gordelkracht zodanig
aangepast, dat het risico op letsel gemini-
maliseerd wordt.
Dat aanpassen gebeurt door de ‘control-
ler’. Deze numerieke regelaar vertaalt de
geschatte ‘letselresponsie’ naar de opti-
male gordelkracht. Omdat alles in een
flits moet gebeuren en contact met het
stuur of andere delen van het voertuig
moet worden vermeden, voorspelt de con-
troller daarom wat de toekomstige bewe-
ging van de inzittende is. De regelstrate -
gie baseert zich hierbij op een voorspel
ling van het toekomstige verloop van de
botsing, de toekomstige gordelkracht en
de verhoudingen tussen voertuig, inzit-
tende en gordel. “Het is een schatting wat
er bij een botsing in de toekomst
gebeurt”, omschrijft Van der Laan. Het
volautomatische systeem met een
schatter, voorspeller en regelaar is
volgens hem ‘redelijk generiek’ en zal in
de meeste auto’s passen.
In de praktijk komt het erop neer dat een
veiligheidsgordel continu ‘meedenkt’
tijdens een autorit en helemaal is voor-
bereid om de optimale bescherming te
bieden aan inzittenden. Zodra bij een
frontale botsing de kreukelzone in elkaar

wordt gedrukt en de bestuurder nog op
zijn plaats zit, zijn ongeveer twintig milli-
seconden verstreken. Op basis van dat
korte stukje ‘historie’ dat de sensoren
doorsturen, heeft de controller dan al
bepaald wat de gordelkracht dient te zijn.
Onvoorstelbaar snel, maar Van der Laan
heeft met computersimulaties en bots-
proeven in het TU/e-lab aangetoond dat
het gordelsysteem de kans op letsel aan
de borstkas aanzienlijk reduceert. Uit de
simulaties blijkt dat het gaat om een
afname met vijfenveertig procent.
Het onderzoek aan de TU/e kan een
enorme doorbraak betekenen voor de ver-
keersveiligheid. Ongeveer vijfentwintig
tot dertig procent van alle doden en 
gewonden in het verkeer is te betreuren
omdat de borstkas van de slachtoffers
wordt ingedrukt. Maar Van der Laan is
voorzichtig in zijn prognose. “Het 
betekent niet dat je die aantallen zomaar
met vijfenveertig procent kunt vermin-
deren. Daarvoor spelen teveel andere
factoren bij een ongeval een rol. Maar ik
durf wel te spreken van een behoorlijke
verbetering.” (FvO)/.
Ewout van der Laan promoveert maandag 7 decem-
ber op het proefschrift ‘Seat belt control, from 
modeling to experiment’. Hij gaat na zijn promotie
werken bij Océ/Canon in Venlo en zal zich werpen
op duurzame printers en papierrecycling. TNO zet
het onderzoek naar deze veiligere autogordels
voort.

Een model van een driepuntsgordel. Een 3D-computersimulatie met dummy.

De magnetische polymeren kregen de
vorm van flapjes die hij kon laten wappe-
ren als de trilhaartjes van de eencelligen.
De helft van de tijd die Fahrni besteedde
aan zijn promotieonderzoek, stond hij te
knutselen in het laboratorium. “Ik vind
het leuk om te prutsen op kleine micro-
scoopglaasjes. Eigenlijk bouwde ik een
micromachine.” 
Op een dag, het was al in zijn derde onder-
zoeksjaar, zag Fahrni per toeval dat de 
polymeerflapjes deden wat hij nodig had.
“Fantastisch, het beweegt nu zoals wij
willen”, schijnt hij uitgeroepen te hebben.

“Toen zijn we gaan uitzoeken hoe we die
beweging controleerbaar konden maken.”
Het bleek cruciaal hoe de richting van de
magnetisatie was. Lag die in de lengte-
richting van het polymeerflapje, dan zag
hij alleen de op en neer gaande beweging.
Stond het er echter loodrecht op, dan
kwam de asymmetrische roerbeweging.
Het grote voordeel van magnetisme ten
opzichte van licht of elektrische velden is
dat je daarmee niets verandert aan de 
samenstelling van de lichaamsvloeistof-
fen. Bloed en speeksel zijn van zichzelf
niet-magnetisch. Zo zijn de krachten op
de flapjes perfect controleerbaar. Behalve
een toepassing in biologische analyses
zijn de magnetische polymeer actuatoren
van Fahrni ook te gebruiken voor chemi-
sche syntheses. “Polymeren zijn
goedkoop ten opzichte van silicium of
metalen actuatoren. We hopen dat er
snelle, goedkope en gebruiksvriendelijke
lab-on-chips komen. Mijn actuator is de
academische kant ervan. Ik zie het als een
bouwsteen.” (NS)/.
Francis Fahrni verdedigt zijn proefschrift ‘Magnetic
polymer actuators for microfluidics’ op donderdag
17 december vanaf 16.00 uur in het Auditorium van
de TU/e. 

Foto’s: Bart van Overbeeke



Een terugkeer naar de schoolbanken
vinden docenten van de middelbare school
kennelijk geen straf. Tijdens de inschrij-
ving dit voorjaar voor Bèta Black Belt
(BBB) bleek de belangstelling zo groot, dat
er een stop is afgekondigd. Ruim veertig
docenten, grotendeels afkomstig uit de
regio rondom de TU/e, zijn nu uitverkoren
om deel te nemen aan de eerste editie. Van
december tot en met april zullen ze eens
per maand naar de TU/e komen om hun
kennis op te frissen. Ze bezoeken de uni-
versiteit op maandag of dinsdag, dan weer
op een woensdag, donderdag of vrijdag.
Telkens in de middag en avond, onder-
broken door een gezamenlijk diner. Er is
bewust voor dit schema gekozen, zodat de
lesuitval op de middelbare school beperkt
blijft en niet telkens dezelfde klas treft. 
Als centrale thema is gekozen voor
‘Futerials: materialen van de toekomst’. 
In zes bijeenkomsten, of beter gezegd
modules, worden de docenten op de
hoogte gebracht van de laatste weten-
schappelijke en technische ontwikke-
lingen. Telkens wordt een specifiek onder-
werp uitgelicht. Dat zijn achtereen

volgens: polymeren, microscopie, halfge-
leiders, biosensoren, katalyse en nanome-
dicine. Omdat deze vakgebieden onder-
ling kruisverbanden hebben, zullen ze
niet uitsluitend tijdens één module
worden besproken, maar geregeld
terugkeren tijdens
andere ‘lessen’. De
inhoud van de
modules is bepaald
na overleg tussen
wetenschappers van
de TU/e en een team
van middelbare-
schooldocenten, in
samenspraak met
de TU/e-Fontys lerarenopleiding ESoE. 
Deelnemers kunnen zich sinds eind
november voorbereiden op de modules.
De TU/e heeft daarvoor een elektronische
leeromgeving samengesteld waar docen-
ten kunnen inloggen. Bovendien worden
de modules na afloop zowel op het web als
in boekwerk gedocumenteerd en kunnen
ze zo dienen als een soort naslagwerk.
De opzet van de lessen is breed. De deel-
nemers zullen zelf achteraf moeten

aangeven op welke punten ze verdieping
zoeken. “We leveren geen kant-en-klaar
lesmateriaal”, aldus prof.dr. Thijs Michels
van de faculteit Natuurkunde. Samen met
zijn collega dr. Kees Storm opent hij als
eerste docent de reeks met een module

over polymeren.
Het tweetal wordt,
net als tijdens de
andere modules,
bijgestaan door een
vwo-docent. In hun
geval is dat ir. Dik
Jager van het
Eindhovense
Christiaan

Huygens College. Michels waarschuwt:
“We moeten niet in de universitaire
valkuil lopen en deelnemers vermoeien
met wat wij aan de TU/e dagelijks zo leuk
en interessant vinden. Ons aanbod moet
docenten aanspreken. Via hen willen we
de vwo-leerlingen bereiken. Daarom
houden we direct na de eerste module een
enquête onder de docenten om te kijken of
we dat doel niet voorbijschieten.”
Vanuit die gedachte is inhoudelijk gekozen
voor actuele onderwerpen en het leggen
van dwarsverbanden. De modules willen
zich richten op zaken die ook vwo-scholie-
ren bezighouden. “Hopelijk kunnen we bij
jongeren het besef laten groeien dat bèta-

vakken niet een aardigheid zijn voor
nerds, maar een maatschappelijk belang
hebben. Dat techniek en wetenschap
kunnen bijdra-
gen aan een
betere wereld.”
Het thema
Futerials past
erg goed binnen
dat plaatje,
meent Michels.
“Als we volgens Westers patroon door-
groeien, komen we straks materialen
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Scheikundedocent Juul Slits: 

‘Zin om weer te leren’
ZZee  vviinnddtt  hheett  eeeenn  bbeeeettjjee  eeggooïïssttiisscchh  kklliinnkkeenn,,
mmaaaarr  kkoommtt  eerr  rroonndd  vvoooorr  uuiitt::  ““IIkk  ddooee  hheett  vvoooorr--
nnaammeelliijjkk  vvoooorr  mmeezzeellff..  IIkk  hheebb  oonnttzzeetttteenndd  vveeeell
zziinn  oomm  wweeeerr  ttee  lleerreenn..””  JJuuuull  SSlliittss,,  sscchheeii--
kkuunnddeeddoocceenntt  aaaann  hheett  KKnniippppeennbbeerrggccoolllleeggee  iinn
HHeellmmoonndd,,  ssttuuddeeeerrddee  iinn  22000022  aaff  aaaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  WWaaggeenniinnggeenn  wwaaaarr  zzee  ddee  ssttuuddiiee
MMoolleeccuullaaiirree  WWeetteennsscchhaappppeenn  vvoollggddee..  ““HHeett
kkeennnniissnniivveeaauu  ddaaaalltt  zzoo  ssnneell..  JJee  bbeenntt  nnaa  aall  ddiiee
jjaarreenn  nniieett  mmeeeerr  oopp  ddee  hhooooggttee  vvaann  ddee  ssttaanndd
vvaann  zzaakkeenn..””
ZZee  rreellaattiivveeeerrtt  ddaatt  mmeetteeeenn,,  wwaanntt  ttoott  hhaaaarr  ssppiijjtt
iiss  sscchheeiikkuunnddee  oopp  sscchhooooll  ssoowwiieessoo  ggeesscchhiieeddee--
nniiss..  ““EErr  iiss  aaffggeellooppeenn  eeeeuuww  oonnttzzeetttteenndd  vveeeell
oonnttddeekktt,,  mmaaaarr  iinn  hheett  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss
wwoorrddeenn  jjuuiisstt  ddeezzee  ddiinnggeenn  nniieett  bbeehhaannddeelldd..  EErr
iiss  aalllleeeenn  eeeenn  bbeeeettjjee  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  ppoollyy--
mmeerreenn..””
IInn  vveerrggeelliijjkkiinngg  mmeett  nnaattuuuurrkkuunnddee  wweerrkktt  hheett
vvaakk  sscchheeiikkuunnddee  mmiinnddeerr  mmeett  ccoonnccrreettee  vvoooorr--
wweerrppeenn..  EEéénn  vvaann  ddee  ttooeeppaassssiinnggeenn  ddiiee  iinn  hheett
pprraakkttiijjkkllookkaaaall  vvoooorrbbiijj  kkoommtt,,  iiss  hheett  ffoottoo--
ppaappiieerr,,  oomm  ddee  oonnttlleeddiinngg  vvaann  zziillvveerrcchhlloorriiddee
zziicchhttbbaaaarr  ttee  mmaakkeenn  vvoooorr  lleeeerrlliinnggeenn..  DDoooorr  ddee
kkoommsstt  vvaann  ddiiggiittaallee  ffoottooggrraaffiiee  ddooeett  ddaatt
vvoooorrbbeeeelldd  eecchhtteerr  pprreehhiissttoorriisscchh  aaaann..
““MMiiddddeellbbaarree  sscchhoolleenn  zziijjnn  bbeehhoooorrlliijjkk  ssttrriikktt
ggeerriicchhtt  oopp  lleessbbooeekkeenn  eenn  eexxaammeennssttooff..  AAllllee
tthheeoorriiee  wwoorrddtt  bbeehhaannddeelldd,,  ddaaaarr  iiss  nniieettss  mmiiss
mmeeee,,  mmaaaarr  ddee  pprrooeeffjjeess  zziijjnn  aallttiijjdd  hheettzzeellffddee..
HHeett  iiss  nniieett  vveerrkkeeeerrdd  oomm  ddaatt  lleessppaattrroooonn  ttee
ddoooorrbbrreekkeenn..  OOmm  mmeeeerr  iinn  ddee  bbeelleevviinnggsswweerreelldd

vvaann  ddee  lleeeerrlliinnggeenn  mmeeee  ttee  ggaaaann  eenn  cchheemmiisscchhee
pprroocceesssseenn  eenn  pprroodduucctteenn  eecchhtt  ttee  bbeennooeemmeenn
eenn  ddaaaarrmmeeee  pprrooeeffjjeess  ttee  ddooeenn  iinn  ddee  kkllaass..
BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  mmeeeerr  vveerrtteelllleenn  oovveerr  oorrggaanniisscchhee
cchheemmiiee,,  mmeeddiicciijjnneenn  eenn  kkuunnssttssttooffffeenn..””
VVoollggeennss  SSlliittss  iiss  hheett  eeeenn  bbeeeettjjee  wwaacchhtteenn  oopp
sscchheeiikkuunnddee  nniieeuuwwee  ssttiijjll..  DDiiee  zzaall  nnaaaarr  vveerr--
wwaacchhttiinngg  iinn  22001122  wwoorrddeenn  ddoooorrggeevvooeerrdd  oopp  ddee
mmiiddddeellbbaarree  sscchhoolleenn..  HHeett  iiss  ddee  bbeeddooeelliinngg  oomm
hheett  vvaakk  sscchheeiikkuunnddee  vvoooorrttaaaann  mmeeeerr  vvaannuuiitt  ddee
ccoonntteexxtt  ttee  bbeennaaddeerreenn..  DDoooorr  eeeerrsstt  ttooeeppaass--
ssiinnggeenn  ttee  bbeesspprreekkeenn,,  zzooaallss  zzoonnnneecceelllleenn  eenn
eenneerrggiiee  uuiitt  bbiioommaassssaa,,  eenn  ppaass  ddaaaarrnnaa  ddee
tthheeoorriiee  eerrbbiijj  ttee  hhaalleenn..  HHooee  zziitt  ddaatt  nnoouu??  HHooee
mmaakkeenn  zzee  ddaatt??  ““IIkk  ddeennkk  ddaatt  hheett  vvoooorr  mmiijj  eenn
ddee  sscchhoolliieerreenn  lleeuukkeerr  wwoorrddtt  oomm  aaccttuueellee
ddiinnggeenn  ttee  bbeehhaannddeelleenn  iinn  ddee  lleess..  TToocchh  
bbeettwwiijjffeell  iikk  ooff  hheett  bbeeggrriipp,,  ddee  oonnddeerrlliiggggeennddee
tthheeoorriiee,,  hhiieerrddoooorr  bbeetteerr  wwoorrddtt  ooppggeeppiikktt..””

DDee  nnaasscchhoolliinnggssccuurrssuuss  aaaann  ddee  TTUU//ee  kkaann  SSlliittss
nniieett  mmooeeiilliijjkk  eenn  iinnhhoouuddeelliijjkk  ggeennooeegg  zziijjnn..
““HHooee  mmeeeerr  ddiieeppggaanngg,,  hhooee  lliieevveerr..””  OOff  zzee  ddee
ooppggeevviijjzzeellddee  kkeennnniiss  ooookk  zzaall  ggeebbrruuiikkeenn  iinn  ddee
kkllaass??  ““IIkk  kkooppppeell  ddee  nnaasscchhoolliinnggssccuurrssuuss  nniieett
ppeerr  ddeeffiinniittiiee  aaaann  ddee  lleess,,  mmaaaarr  jjee  bblliijjfftt  ddoocceenntt..
IIkk  wweeeett  zzeekkeerr  ddaatt  iikk  mmiijjnn  lleeeerrlliinnggeenn  ggaa  vveerr--
tteelllleenn  oovveerr  wwaatt  iikk  ttee  hhoorreenn  kkrriijjgg..  DDaatt  ggeebbeeuurrtt
vvaannzzeellff..  JJee  ggeebbrruuiikktt  jjee  eeiiggeenn  kkeennnniiss  aallttiijjdd  bbiijj
hheett  lleessggeevveenn..  EEnn  mmeett  ddeezzee  nnaasscchhoolliinnggss--
ccuurrssuuss  kkaann  iikk  mmeezzeellff  vveerrbbeetteerreenn..  TTeell  uuiitt  jjee
wwiinnsstt..””

Natuurkundedocent Jean-Pierre de Bon
““IIkk  pprraaaatt  mmiijjnn  lleeeerrlliinnggeenn  nnaaaarr  ddee  TTUU//ee  ttooee,,
mmaaaarr  hheebb  zzeellff  nnooooiitt  ccoolllleeggee  ggeehhaadd..  VVoooorr  mmiijjnn
wweerrkk  kkoomm  iikk  nnaattuuuurrlliijjkk  wweell  eeeennss  oopp  eeeenn  uunniivveerr--
ssiitteeiitt;;  ttoocchh  wweeeett  iikk  eerr  vvoooorr  mmiijjnn  ggeevvooeell  ttee
wweeiinniigg  oovveerr..  DDaatt  vviinndd  iikk  eeeenn  mmaannccoo  vvaann  mmeezzeellff..
IIkk  hheebb  eeeenn  hhbboo--oopplleeiiddiinngg  ggeennootteenn  eenn  kkaann  ddaaaarr
oopp  sscchhooooll  ggooeedd  mmeeee  uuiitt  ddee  vvooeetteenn..  TToocchh  ggaa  iikk
mmiisssscchhiieenn  nnoogg  eeeennss  uunniivveerrssiittaaiirree  mmaasstteerr
hhaalleenn..  DDee  nnaasscchhoolliinnggssccuurrssuuss  BBèèttaa  BBllaacckk  BBeelltt  iiss
vvoooorr  mmiijj  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  eeeenn  mmooooiiee  kkaannss  oomm  eeeennss
aaaann  hheett  aaccaaddeemmiisscchhee  nniivveeaauu  ttee  ssnnuuffffeelleenn..””
NNaattuuuurrkkuunnddeeddoocceenntt  JJeeaann--PPiieerrrree  ddee  BBoonntt  hheeeefftt
nniieett  llaanngg  hhooeevveenn  dduubbbbeenn  oovveerr  ddeeeellnnaammee  aaaann
BBèèttaa  BBllaacckk  BBeelltt..  HHiijj  ssttaappttee  ddiirreecctt  nnaaaarr  ddee
sscchhoooolllleeiiddiinngg  vvaann  hheett  MMiillll--HHiillll  ccoolllleeggee  iinn
GGooiirrllee..  DDiiee  ggiinngg  mmeetteeeenn  aakkkkoooorrdd..  ““KKwwaalliitteeiitt  iiss
nnuu  eeeennmmaaaall  oonnlloossmmaakkeelliijjkk  vveerrbboonnddeenn  aaaann
ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  vvoooorr  oonnzzee  sscchhooooll””,,  vveerrkkllaaaarrtt
DDee  BBoonntt  hheett  kkoorrddaattee  hhaannddeelleenn..
DDee  ddoocceenntt  hheeeefftt  zziijjnn  aammbbiittiieess  nnoogg  llaanngg  nniieett  
bbeeggrraavveenn  nnaaddaatt  hhiijj  iinn  22000088  ‘‘DDoocceenntt  vvaann  hheett
JJaaaarr’’  wweerrdd  iinn  ddee  ccaatteeggoorriiee  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerr--
wwiijjss..  ““DDoooorr  ddiiee  ttiitteell  bbeenn  jjee  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett  ddee
bbeessttee  lleerraaaarr  vvaann  NNeeddeerrllaanndd..  IIkk  zziiee  hheett  eeeerrddeerr
aallss  eeeenn  ssoooorrtt  aammbbaassssaaddeeuurrsscchhaapp  oomm  hheett  vvaakk
vvaann  ddoocceenntt  ttee  pprroommootteenn..  DDaatt  iiss  wweell  nnooddiigg;;  eerr
wwoorrddtt  vvaaaakk  nneeggaattiieeff  tteeggeenn  lleerraarreenn  aaaannggeekkee--

kkeenn..  JJaa,,  jjaa,,  ddeerrttiieenn  wweekkeenn  vvaakkaannttiiee,,  wwoorrddtt  eerr
vvaaaakk  oopp  ffeeeessttjjeess  ggeesscchhaammppeerrdd..  IInnttuusssseenn
vveerrggeetteenn  zzee  ddee  ssttrreessss  ddiiee  eeeenn  vvoollllee  kkllaass
kkiinnddeerreenn  mmeett  zziicchh  mmeeeebbrreennggtt..””

Bèta Black Belt/F
Foto’s/Bart va
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vermoeien met wat wij
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tekort.” Polymeren bieden volgens hem
een interessante toekomst. Waar in 
verhouding tot het totale bruto product het

verbruik van
grondstoffen
wereldwijd een
dalende curve
inzet, stijgt de
vraag naar poly-
meren almaar
verder. Ze

vormen, samen met aluminium, een uit-
zondering op de trend. Polymeren bezit-

ten bijzondere eigenschappen, zijn enorm
veelzijdig en worden in uiteenlopende
vormen gebruikt; van boterhamzakje tot
kogelvrij vest. Michels en Storm willen de
deelnemers inzicht bieden in de mechani-
sche, elektronische en biologische eigen-
schappen van polymeren. Een verhaal over
moleculen, ketens, structuren, ordening
en formules. Maar ook over toepassingen
zoals zonnecellen, displays, organische
transistoren en over levende materie. Zij
gaan de theorie stutten met proefjes en 
demonstraties die zijn aangeleverd door
experimentele vakgroepen van de TU/e.

Bij de uitvoering
ervan worden de
TU/e-docenten ge-
holpen door vier van
hun eigen aio’s. 

De mensen die Bèta
Black Belt uitvoeren,
waken ervoor dat het
geen presentatie van
een grote verza-
meling academische
feiten wordt.
Michels: “De
boodschap moet
meteen raak zijn. De
module heeft een
reductionistische

aanpak. Blijf in basisbegrippen denken die
aansluiten bij het kennisniveau van vwo-

leerlingen, dan kun je heel veel complexe
verschijnselen begrijpen en uitleggen.
Natuurkunde en scheikunde bestaan niet
uit een oneindige reeks variaties. Het is
belangrijk dat je door dieper inzicht
complexe zaken kunt herleiden tot de
basis. Daar gaat het om.”
Of de nascholingscursus navolging krijgt,
is voor de TU/e nog niet duidelijk. Het
betreft een experiment, maar gezien de
enthousiaste reacties van TU/e-docenten
en cursisten is een reprise niet onwaar-
schijnlijk. Het zou zonde zijn om zoiets
moois maar één keer uit te voeren, is de
algemene opvatting./.
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met Bèta Black Belt
zet onderwijs in collegebanken van TU/e 

Natuurkundedocent Marjolein

Seegers: ‘Mezelf updaten’
AAllss  zzee  iinn  hhaaaarr  kkllaass  hheett  tthheemmaa  ooppttiiccaa  
bbeesspprreeeekktt,,  mmooeett  zzee  nnoogg  sstteeeeddss  eeeenn  oovveerr--
hheeaaddpprroojjeeccttoorr  aallss  vvoooorrbbeeeelldd  ggeebbrruuiikkeenn..
TTeerrwwiijjll  ddaaaarrbbuuiitteenn,,  iinn  ddee  eecchhttee  wweerreelldd,,  wwoorrddtt
ggeewweerrkktt  mmeett  ccdd--ssppeelleerrss  eenn  bbeeaammeerrss..  KKoorrttoomm,,
hheett  lleessmmaatteerriiaaaall  vveerroouuddeerrtt  ssnneell..  ““JJee  mmeerrkktt
ddaatt  ooookk  aaaann  ddee  lleeeerrlliinnggeenn..  DDiiee  ssuurrffeenn  oopp
iinntteerrnneett  eenn  kkiijjkkeenn  nnaaaarr  tteelleevviissiieepprrooggrraamm--
mmaa’’ss  zzooaallss  ‘‘TTiimmeewwaarrppss’’  oopp  DDiissccoovveerryy..
VVeerrvvoollggeennss  kkoommeenn  zzee  mmeett  ddee  mmeeeesstt  rraarree
vvrraaggeenn  oovveerr  oonnddeerrwweerrppeenn  wwaaaarr  iikk  zzeellff  nniieett
aalllleess  oovveerr  wweeeett  oomm  hheett  zzee  uuiitt  ttee  lleeggggeenn..  EEnn  iikk
wwiill  mmiijjnn  lleeeerrlliinnggeenn  oopp  zziijjnn  mmiinnsstt  vvoooorr  zziijjnn..””

MMaarrjjoolleeiinn  SSeeeeggeerrss  ((4499))  ggeeeefftt  nnaattuuuurrkkuunnddee
aaaann  hheett  CChhrriissttiiaaaann  HHuuyyggeennssccoolllleeggee  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  ZZee  ssttuuddeeeerrddee  aaff  iinn  LLeeuuvveenn  iinn
11998844..  IInn  BBeellggiiëë  vvoollggddee  zzee  ddee  oopplleeiiddiinngg
MMeettaaaallkkuunnddee,,  vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  mmeett  ddee  NNeeddeerr--
llaannddssee  ssttuuddiiee  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee..  NNaa  hhaaaarr
oopplleeiiddiinngg  ddeeeedd  zzee  ttiieenn  jjaaaarr  oonnddeerrzzooeekk  vvoooorr
PPhhiilliippss  eenn  nnaamm  ddaaaarrnnaa  vvrriijjaaff  oomm  vvoooorr  hhaaaarr
ttwweeee  ooppggrrooeeiieennddee  kkiinnddeerreenn  ttee  zzoorrggeenn..  IInn  ddee
ttuusssseennttiijjdd  zzaagg  zzee  kkaannss  oomm  hhaaaarr  eeeerrsstteeggrraaaaddss
lleessbbeevvooeeggddhheeiidd  wwiisskkuunnddee  eenn  nnaattuuuurrkkuunnddee  ttee
hhaalleenn..  ““DDaatt  iiss  iinnmmiiddddeellss  aallwweeeerr  zzeess  eenn  zzeevveenn
jjaaaarr  ggeelleeddeenn..  EErr  oonnttssttaaaatt  vvaannzzeellff  eenniiggee  
aacchhtteerrssttaanndd  iinn  kkeennnniiss,,  oommddaatt  ddee  tteecchhnniieekk
nniieett  ssttiillssttaaaatt..  JJee  pprroobbeeeerrtt  ddiiee  vvoooorruuiittggaanngg  bbiijj
ttee  hhoouuddeenn  ddoooorr  vveeeell  vvaakklliitteerraattuuuurr  ttee  lleezzeenn,,
mmaaaarr  ddaaaarr  rreedd  jjee  hheett  nniieett  mmeeee..  IInn  vvaakkbbllaaddeenn
ggaaaatt  hheett  vvaaaakk  oovveerr  oonnddeerrwwiijjssvveerrnniieeuuwwiinngg  eenn
hheeeell  ssoommss  oovveerr  hhooee  jjee  eeeenn  oonnddeerrwweerrpp  iinn  ddee
kkllaass  kkuunntt  aaaannbbiieeddeenn..  DDee  bbaassiiss  vvaann  nnaattuuuurr--
kkuunnddeelleesssseenn  iiss  ggooeedd,,  mmaaaarr  hheett  zzoouu  bbeetteerr  zziijjnn
oomm  lleeeerrlliinnggeenn  ddiinnggeenn  ttee  lleerreenn  aaaann  ddee  hhaanndd
vvaann  vvoooorrbbeeeellddeenn  ddiiee  zzee  oomm  zziicchh  hheeeenn  zziieenn..””

DDoooorr  ddee  wwiijjzziiggiinngg  vvaann  ddee  lleeeerrpprrooffiieelleenn  eeeenn
aaaannttaall  jjaarreenn  ggeelleeddeenn  zziijjnn  ddee  mmiiddddeellbbaarree
sscchhoooollkkllaasssseenn  tteeggeennwwoooorrddiigg  aannddeerrss  ssaammeenn--
ggeesstteelldd..  ““VVrrooeeggeerr  zzaatteenn  lleeeerrlliinnggeenn  NNaattuuuurr--
kkuunnddee  eenn  TTeecchhnniieekk  oopp  eeeenn  kklluuiittjjee  bbiijj  eellkkaaaarr..
DDoooorr  ddee  nniieeuuwwee  oonnddeerrwwiijjsspprrooffiieelleenn  kkrriijjgg  jjee
eennoorrmm  ggeemmêêlleeeerrddee  kkllaasssseenn  eenn  mmooeett  eeeenn  nnaa--
ttuuuurrkkuunnddeeddoocceenntt  rreekkeenniinngg  hhoouuddeenn  mmeett  hheeeell
aannddeerree  vvrraaggeenn  vvaann  lleeeerrlliinnggeenn..””  

DDee  ccuurrssuuss  BBllaacckk  BBeelltt  BBèèttaa  zzoouu  ddoocceenntteenn  
’’vveerrbbrreeddiinngg  eenn  vveerrddiieeppiinngg’’  mmooeetteenn  bbiieeddeenn
oomm  ddeezzee  vveerraannddeerriinnggeenn  bbeetteerr  hheett  hhooooffdd  ttee
bbiieeddeenn..  TTeennmmiinnssttee,,  ddaatt  iiss  wwaatt  zzee  zzeellff
vveerrwwaacchhtt..  ““IIkk  hhoooopp  oopp  eeeenn  bbooeell  iinnppuutt,,  zzoo
bbrreeeedd  mmooggeelliijjkk..  DDaann  hhaaaall  iikk  eerr  zzeellff  wweell  uuiitt
wwaatt  iikk  nnooddiigg  hheebb..  VVoooorr  ooppttiiccaa  zzoouu  iikk  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  aalllleess  wwiilllleenn  wweetteenn  oovveerr  ccooaattiinnggss,,  
oonnttssppiieeggeellddee  ggllaazzeenn,,  nnooeemm  mmaaaarr  oopp..  AAllss  iikk
iieettss  nniieett  ssnnaapp,,  zzaall  iikk  hheett  ggeewwoooonn  vvrraaggeenn..  IIkk
kkoomm  oomm  kkeennnniiss  ttee  hhaalleenn  eenn  wwiill  wweetteenn  wwaatt  ddee
llaaaattssttee  tteecchhnniisscchhee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  zziijjnn..  DDiiee
kkaann  iikk  ddaann  wweeeerr  oovveerrddrraaggeenn  oopp  mmiijjnn  lleeeerr--
lliinnggeenn..””

HHeett  ddoooorrggeevveenn  vvaann  ddiiee  nniieeuuwwee  kkeennnniiss  hhooeefftt
nniieett  llaanngg  oopp  zziicchh  ttee  llaatteenn  wwaacchhtteenn,,  ddeennkktt
SSeeeeggeerrss..  ““AAllss  iikk  ttiijjddeennss  hheett  eeeerrssttee  ccoolllleeggee
iieettss  lleeuukkss  hhoooorr,,  zzoouu  iikk  hheett  ttwweeee  ddaaggeenn  llaatteerr
aall  iinn  mmiijjnn  kkllaass  kkuunnnneenn  bbeesspprreekkeenn..  EEnn  mmeett
mmiijjnn  ccoolllleeggaa’’ss  oopp  sscchhooooll..  WWee  hheebbbbeenn  oopp  oonnzzee
sscchhooooll  zzeess  nnaattuuuurrkkuunnddeeddoocceenntteenn..  IIkk  bbeenn  éééénn
vvaann  ddee  ttwweeee  lleerraarreenn  ddiiee  mmeeeeddooeenn  aaaann  ddee
ccuurrssuuss,,  mmaaaarr  ddeennkk  ddaatt  eerr  oonnddeerrlliinngg  ttoocchh  eeeenn
ssoooorrtt  kkrruuiissbbeessttuuiivviinngg  oonnttssttaaaatt..  AAllss  ccoolllleeggaa’’ss
hhoouudd  jjee  eellkkaaaarr  oopp  ddee  hhooooggttee  eenn  lleeeerr  jjee  vvaann
eellkkaaaarr..””  

nt: ‘Hoop dat TU/e kenniskloof dicht’

OOmm  zziicchh  hheeeenn  zziieett  DDee  BBoonntt  eeeenn  nniijjppeenndd  tteekkoorrtt
aaaann  ggeekkwwaalliiffiicceeeerrddee  vvaakkkkrraacchhtteenn..  ““HHeett
ssttrroooommtt  aaaann  ddee  bboovveennkkaanntt  wweegg..  VVeeeell  ddoocceenntteenn
ggaaaann  mmeett  ppeennssiiooeenn  eenn  eerr  iiss  wweeiinniigg  nniieeuuwwee

aaaannwwaass..””IInn  zziijjnn  lleesssseenn  pprroobbeeeerrtt  hhiijj  ddee  vveerrwwoonn--
ddeerriinngg  nnaaaarr  bboovveenn  ttee  bbrreennggeenn..  LLeeeerrlliinnggeenn  
bbeesscchhoouuwweenn  eeeenn  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonn  aallss  vvaannzzeellff--
sspprreekkeenndd..  MMaaaarr  hhooee  wweerrkktt  hheett??  ““IIkk  wwiijjss  zzee  eerroopp
ddaatt  iieemmaanndd  ddaaaarr  ttoocchh  ggooeedd  oovveerr  hheeeefftt  nnaaggee--
ddaacchhtt..  EEnn  ddaatt  eerr  nnoogg  vveeeell  tteecchhnniisscchhee  vveerrnniieeuuww--
iinngg  nnooddiigg  iiss  vvoooorr  eeeenn  dduuuurrzzaammee  wweerreelldd..  DDaatt
bbeesseeff  lleeeefftt  aammppeerr  iinn  ddee  zzeessddee  kkllaass  vvwwoo..  ‘‘ZZee
vviinnddeenn  wweell  oopplloossssiinngg’’  hhoooorr  iikk  ddaann  vvaannuuiitt  ddee
aacchhtteerrssttee  sscchhoooollbbaannkkeenn..””

DDee  BBoonntt  vviinnddtt  nnaattuuuurrkkuunnddee  eeeenn  pprraacchhttiigg  vvaakk,,
vvoollggtt  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ddee  llaaaattssttee  oonnttwwiikkkkeelliinngg--
eenn,,  mmaaaarr  ggeeeefftt  ttooee  ddaatt  ssiinnddss  zziijjnn  aaffssttuuddeerreenn  iinn
22000044  ddee  kkeennnniiss  wwaatt  ‘‘rrooeessttiigg’’  wwoorrddtt..  MMeeddee  ddoooorr
zziijjnn  eerreettiitteell  hheeeefftt  hhiijj  aaffggeellooppeenn  ttiijjdd  nniieett  aaaann
nnaasscchhoolliinngg  kkuunnnneenn  ddooeenn..  ““IIkk  bbeezzooeekk  wweell  
ccoonnffeerreennttiieess  eenn  lleeeess  ddee  oonnddeerrwwiijjssbbllaaddeenn  mmaaaarr
ddiiee  zziijjnn  sstteerrkk  ddiiddaaccttiisscchh  ggeerriicchhtt..
VVaakkiinnhhoouuddeelliijjkk  iiss  hheett  aalllleemmaaaall  mmiinnddeerr..  IIkk  bbeenn
eerrgg  bbeenniieeuuwwdd  hhooee  vveerr  wwee  nnuu  zziijjnn..  IIkk  hhoooorr  vveeeell
lleeuukkee  vveerrhhaalleenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  oovveerr  oopprroollbbaarree
llccdd--sscchheerrmmeenn  eenn  aannddeerree  tteecchhnniisscchhee  ssnnuuffjjeess..
HHooee  wweerrkktt  ddaatt??  HHooee  kkrriijjggeenn  zzee  ddiiee  ggeemmaaaakktt??
OOmm  ddaatt  uuiitt  ttee  lleeggggeenn  aaaann  mmiijj  lleeeerrlliinnggeenn,,  mmiiss  jjee
ddee  eecchhttee  ddiieeppggaanngg..  IIkk  hhoooopp  ddaatt  ddee  TTUU//ee  ddeezzee
kkllooooff  ggaaaatt  ddiicchhtteenn..””  

Frits van Otterdijk
an Overbeeke
kunde op de middelbare school
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Prof.dr. Thijs Michels
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Verkiezingen TU/e 2009
Elektronisch stemmen
Het elektronisch stemmen in het kader
van de Verkiezingen TU/e 2009 vindt
plaats op dinsdag 8 en woensdag 9
december. Naast de reguliere verkie-
zingsoproep (per post) ontvangen de
betreffende kiesgerechtigde studenten op
beide dagen van de stemming tevens een 
e-mailbericht waarin de link naar de
stemmodule is opgenomen. Deze link
wordt gedurende de verkiezingsperiode
bovendien vermeld op diverse internet-
pagina’s van de TU/e.
Echter, voor de verkiezing van de studen-
tengeleding van de faculteitsraad van de
faculteit Industrial Design, evenals de
personeelsgeleding van de faculteits-
raden van Industrial Design, Industrial
Engineering & Innovation Sciences,
Werktuigbouwkunde én van de dienst-
raad van de Centrale Diensten vindt géén
stemming meer plaats. Voor betreffende
geledingen c.q. raden zijn namelijk niet
meer kandidaten gesteld dan zetels te
vervullen zijn; deze kandidaten worden
geacht te zijn verkozen.
Kijk voor meer informatie op
www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2009 
Electronic polling
The electronic polling for the TU/e
Elections of 2009 shall take place on
Tuesday 8 and Wednesday 9 December.
Next to the regular appeal to vote
(through the post), the enfranchised stu-
dents concerned shall also receive an 
e-mail message on both polling days, in
which a link to the polling module is
included. This link shall be added to
various web pages of the TU/e during
the polling period.
However, for both the student-section of
the Department Council of the Depart-
ment Industrial Design as well as the
section of staff members of the Depart-
ment Council of the Departments
Industrial Design, Industrial
Engineering & Innovation Sciences,
Mechanical Engineering and of the
Services Council, no more candidates
have been nominated than there are
seats to be filled, so there will be no elec-
tion; those candidates will be deemed to
have been chosen. For further informa-
tion: www.tue.nl/elections.

Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden 
Auditorium week 50
MMaaaannddaagg::
- Lasagne
- Kalkoen in kerriesaus, witte rijst, 
broccoli
- Varkensoester, champignonsaus, aard-
appelpuree met groenten, gemengde
botergroenten

DDiinnssddaagg::
- Jambalaya rijst, kipdrumsticks
- Rundervinken, jus, gekookte krieltjes,
Mexico-mix
- Gepaneerde schol, vissaus a l’armori-
cain, gevulde aardappelrolletjes, bloem-
kool-broccolimix

WWooeennssddaagg::
- Vegetarische spaghetti met broccoli-
kaassaus
- Visfilet á la Française, aardappelkroket-
ten, doperwten
- Runderlapje in peperroomsaus, rösti-
rondjes, luxe salade

DDoonnddeerrddaagg::
- Pita Gyros, Griekse salade
- Boerenkool, jus, braadworst
- Gegratineerde kipfilet, Pommes
Duchesse, schorseneren in saus

VVrriijjddaagg::
Geen avondopenstelling

Promoties
Ir. E.P. van der Laan verdedigt op maan-
dag 7 december zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Seat Belt
Control From modeling to experiment’.
Van der Laan promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

Ir. H.H.J.E. Kicken verdedigt op maan-
dag 7 december zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Tuning of InGaAsP
planar photonic crystal nanocavities by
local liquid crystal infiltration’. Kicken
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. H.W.M. Salemink en prof.dr. 
A. Fiore.

Drs. E.J. Rohaan verdedigt op woensdag
9 december haar proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Testing Teacher
Knowledge for Technology Teaching in
Primary Schools’. Rohaan promoveert
aan de Eindhoven School of Education
(ESoE). De promotor is prof.dr. W.M.G.
Jochems.

A.J. Matysiak Szóstek verdedigt op
woensdag 9 december 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 ‘Social Ways to
Manage Availability in Mediated
Communication’. Matysiak Szóstek 
promoveert aan de faculteit Industrial
Design. De promotor is prof.dr.ir. 
J.H. Eggen.

Ir. T.H.J.M. Peeters verdedigt op woens-
dag 9 december zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘GPU-based
visualization Techniques for the
Interactive Exploration of Diffusion MRI
data’. Peeters promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny.

Ir. M.M.J. Smulders verdedigt op donder-
dag 10 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 ‘Chirality in
Supramolecular Polymers’. Smulders
promoveert aan de faculteit Scheikun-
dige Technologie. De promotor is prof.dr.
E.W. Meijer.

Ir. M. Saerbeck verdedigt op donderdag
10 december zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Software Architec-
ture for Expressive Robots’. Saerbeck
promoveert aan de faculteit Industrial
Design. De promotor is prof.dr.ir. L.M.G.
Feijs.

Ir. J.J.J. van den Broek verdedigt op don-
derdag 10 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 ‘MIP-based
Approaches for Complex Planning 
Problems’. Van den Broek promoveert
aan de faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotor is prof.dr. G.J. Woeginger.

Ir. S.C.J. Lee verdedigt op donderdag 10
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Discrete Multitone
Modulation for Short-Range Optical
Communications’. Lee promoveert aan
de faculteit Electrical Engineering. De
promotor is prof.ir. A.M.J. Koonen.

Intreerede
Prof.dr.ir. P.M.M. Bongers, verbonden
aan de faculteit Scheikundige
Technologie, houdt morgen, vrijdag 4
december, zijn intreerede. De titel van de
rede, die om 16.00 uur begint in de
University Club, luidt ‘Intertwine 
product and process design’.

Education & Training Unit
Course ‘Teaching and 
learning in higher education’
The course ‘Teaching and learning in
higher education’ will take place on
Tuesday January 19th (whole day),
Thursday January 21st (morning) and
Tuesday January 26th (whole day). The
course is intended for both experienced
and inexperienced teachers and post
docs. This course is also the first course
of the TU/e BKO training program (more 
information on the website www.tue.nl/
educational_training). The course offers
a broad orientation on teaching activities
and prepares for giving lectures, tutorials
and so on. During the course, the partici-
pants will be actively involved, for instan-
ce by giving presentations and by
exchanging ideas and experiences.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Further information can be obtained
from Sonia Gómez Puente (extension
5292). You can register for the course by
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by inter-
net (www.tue.nl/educational_training). 

Workshop Skills Lab: 
‘Use of Media’ 
The workshop ‘Use of Media’ will be
offered on 10 December from 13.30-
17.00 hours. In this workshop partici-
pants will get started in a practical man-
ner with using several IT applications in
teaching.
This workshop discusses a number of
good practices in the area of using IT
recourses during the lessons. The advan-
tages and disadvantages of various IT
applications are discussed. Each teacher
presents a plan to the other teachers of
how he/she will implement the IT appli-
cation of his/her choice. 
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. This course is
also part of the BKO training program.
More information can be obtained from
Janneke van der Loo (phone 5292). 
You can register for the course by inter-
net (www.tue.nl/educational_training),
by e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by
telephone (2520). 

Course ‘Coaching students’
The course ‘Coaching students’ will be
offered on 15 December from 13.30-17.00
hours. This training course discusses the
tasks of the coach and it devotes atten-
tion to a number of coaching skills, such
as conversation techniques and giving
constructive feedback, so that teachers
can adapt their coaching approach to the
needs of the students. Participation by
teachers or TU/e staff who will be
coaching students is free of charge. This
course is also part of the BKO training
program.
More information can be obtained from
Janneke van der Loo (phone 5292). 
You can register for the course by inter-
net (www.tue.nl/educational_training),
by e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by
telephone (2520). 

SAI
Invitation diploma 
award ceremony 
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 10 December. During this 
ceremony the SAI design engineers will
receive their diploma, a Professional
Doctorate in Engineering (PDEng) 
degree. The festive presentation of diplo-
mas will take place in the Blauwe Zaal in
the Auditorium at Eindhoven University
of Technology from 15.00 to 16.00 hrs.
The presentation will conclude with a
reception in the Senaatszaal in the
Auditorium.

7th Energy Day
Nuclear Energy and Energy 
from Wind & Water
Last academic year a program around
energy and climate issues has been deve-
loped at the Eindhoven University of
Technology. This two year program con-
sists of 10 so called ‘Energy Days’, with
on each day the treatment of one specific
issue. On December 10 the 7th Energy
Day on the topic of Nuclear Energy and
Energy from Wind & Water will be held. 
You are invited to register for the attracti-
ve program on one subject as part of the
energy and climate masterclasses.
More information as well as an 
up-to-date program can be found on
http://web.phys.tue.nl/en/energydays.

KIVI NIRIA
Introductie NLP
Neuro Linguïstisch Programmeren, kort-
weg NLP, is een snelgroeiende weten-
schap die steeds meer mensen helpt hun
leven in te richten op de manier die zij
verkiezen. Doelen worden eenvoudiger
bereikt, plezier wordt vergroot en onge-
wenste gedachten en overtuigingen kun-
nen worden vervangen door gewenste.
Uitgangspunt van NLP is nieuwsgierig-
heid naar en gefascineerd zijn door men-
sen. Er wordt gekeken naar de structuur
van de subjectieve ervaringen. Hoe
reageren we en waarom op die manier?
En hoe bereiken topmensen op hun
terrein hun doelen? Om deze vragen te
beantwoorden, onderzoekt NLP de
manier waarop we denken en voelen en
wordt uitmuntendheid in allerlei
beroepsgroepen bestudeerd of ‘gemodel-
leerd’. Vervolgens kunnen de uitkomsten
weer aan anderen geleerd worden. Het
doel is uitmuntendheid voor iedereen.
KIVI NIRIA verzorgt dinsdag 8 decem-
ber van 18.45 tot 22.00 uur aan de 
TU/e een introductie NLP. Gratis voor
leden, niet-leden betalen vijf euro.
Aanmelden via www.ykns.nl. 

Projectmedewerker Aansluiting HBO-
WO (V28.0624), Onderwijs en
Studenten Service Centrum (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal

schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

Photonics PhD Event (V34.349), depart-
ment of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).

PhD Multi-scale modeling of acoustic
materials (V35.1015), Mechanics of
Materials, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk 
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

PhD Actively controlled acoustic shiel-
ding (V35.1016), Dynamics and Control,
department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).

PhD Tailoring metallic-organic interfaces
to improve product reliability (V35.443),
Mechanics of Materials, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 
euro).

PhD Weathering PUC 1  (V37.684),
Materiaal en Grensvlakchemie, depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2042 t/m 2612 euro).

Hoogleraar Onderwijskunde voor
Science-educatie  (V47.619), Eindhoven 
School of Education, Eindhoven School
of Education (1,0 fte). Vast dienstver-
band, salaris maximaal schaal 23 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4904 t/m 7142 euro).

Wetenschapsvoorlichter (V89.121),
Communicatie Expertise Centrum (1,0 
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (3195 t/m 4374 euro).

Arbo- en Milieucoördinator (V35.1017),
faculteit Werktuigbouwkunde (0,8 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

Medewerker Operational Audit (intern)
(V82.038), Operationele Audit Groep,
Dienst Algemene Zaken (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (3195 t/m 4374 euro).

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

Algemeen Mensen

Diensten

Diversen

Vacatures

(Advertentie)
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When taken?
Last week at one of the Pavilion
offices. 

What do we see?
Joachim Arts (26), a Dutch PhD
student of Industrial Engi-
neering, who is captured at the
moment of working on his
research theme. PhD candidate 
-‘aspirant’- is a person who
would like to continue his
education/research work at an
academic institution. The word
‘aspirant’ comes from the Latin
word ‘aspirans’ - striving for

something. In a way it means
that PhD studies are different
from graduate studies (Master’s
degree) as the latter are more
proactive. The former presume
some initiative from the student
in receiving profound skills and
techniques in a chosen topic and
willingness to develop scientific
questions.

Why this picture?
You can have a look at an ordi-
nary day of PhD students. It is
important to mention that this
type of work is inspiring and
gives you satisfaction as much
as any other non-academic type
of work.

This week’s photographer: Kristina Sharypova (26) from

Russia, a PhD candidate of Industrial Engineering

Brothers Paulus (64) and Ad (60) Aarts are familiar faces for TU/e visitors. For nearly thirty
years now they have been around on campus – first as guards, now as doorkeepers at Electrical

Engineering. And they still enjoy their work tremendously. 

Their pulses are adorned by the jubilee watch for
twenty-five years of trusted service. “Together we
have been connected with TU/e for half a century”,
Ad and Paulus say with a smile. Which is quite
something, considering that they did not fancy the
idea at all at first. Paulus (left photo) was tipped
about an open vacancy with TU/e’s security
service. “I had some doubts, because we had to
work in shifts. Still, I did go and have a chat”, he
says. Once he had started Paulus became more
and more enthusiastic. He enjoyed it so much that
he persuaded his brother Ad. Ad did not like the
irregular working hours either: “But once I had
got used to this, I did not want it any other way!” 

Brothers working together, is that a success? The
two shrug their shoulders: “It is no different from
working with other colleagues.” At home they do
not talk about their work a lot; there are plenty of
other things to discuss. “We are from a family of
eleven children and are a very close-knit bunch.
Every first Sunday of the month we drink coffee
together. We take turns, so everybody gets their
turn to serve.”

When he was 58 Paulus stopped working, but he
has returned now as a temporary worker. When
there is someone ill, Paulus helps out the door-
keepers. “Well, they couldn’t miss me!”, he jokes.
Secretly he really enjoys it, though. “I know how
everything works here. And if there is nothing else
in my diary, it’s fine with me.” What they both like
best about their work is their contact with young
people. “We know lots of students. There is always
something going on.” 

They could fill a book if they had to write about the
funny things they have experienced. Especially
when they were still working for security, there
was often something going. Ad remembers a nice
anecdote: “We saw a couple crawling over the lawn
at dead of night. It turned out that they had lost a
contact lens. We safely avoided the question what
exactly it was that they were doing there.” By
aiming the headlights of their car at the lawn, the
couple fortunately managed to find the lens again. 

Photos: Bart van Overbeeke

‘Don’t wait for a
blue envelope’
Large numbers of employees
fail to apply for tax refunds.
Also, they often forget to
submit applications to the tax
authorities for supplementary
benefits for rent, care of child-
care. As a result they are
missing out on many hundreds
to thousands of euros. This is
alleged by Ton van den Broek,
director of Fidante Belasting-
adviseurs, whose company is
located in the TU/e grounds.

Van den Broek speaks from expe-
rience. Every year his bureau
helps dozens of customers who
have come from abroad to work
or study in the Netherlands for a
while. Regardless whether it
concerns a two-month or a two-
year period, in most cases they do
not sufficiently exercise their
rights to refunds and additional
benefits. “It is sheer ignorance.
Which is nobody’s fault. Foreign
employees and students are
simply unaware of the possibi-
lities. They wait for a blue enve-
lope to show up, but by that time
it is often too late”, Van den Broek
thinks.
He gives the example of a couple
from India filing an application
for a tax refund over the year
2008. With the help of Fidante a
12,000-euro refund was paid into
their account. 

Another explanation is that the
tax authorities also send out the
refund forms on the basis of the
population register. As many
foreigners only stay in the
Netherlands temporarily, they
fail to enroll in the register and
stay out of sight of the tax autho-
rities.

For the foreign target group the
tax authorities have a special
form, by the way; the so-called 
M form. It can be applied for with
the Tax Authorities Foreign
Office in Heerlen. It is a highly
specific form, however. Van den
Broek: “I suspect that nine out of
ten tax consultancies are unable
to complete it. This booklet is half
a centimeter thick. Only a special
computer program like the one
used by our bureau will enable
you to get through it.”
In order to receive a refund, a
Dutch bank account number
comes in handy. “Since many of
our customers leave the Nether-
lands again, we make applica-
tions for accelerated refunds 
- wherever appropriate. In most
cases people get the excess tax
money that they have paid back
within two months”, Van den
Broek explains. (FvO)/.
More information: www.fidante.nl.

Honorary doctorate for 
Canadian computer scientist
TU/e will be awarding an
honorary doctorate to prof.
William Arthur Stewart (Bill)
Buxton, principal researcher at
Microsoft Research and asso-
ciate professor at the Depart-
ment of Computer Science at
University of Toronto in
Canada. 

Honorary promoter is prof. dr.
Kees Overbeeke of the Depart-
ment of Industrial Design. The
award will be presented within
the context of the celebration of
the 54th anniversary of TU/e on
Thursday April 22 next. 
Prof. Bill Buxton (60) will be
given this distinction for his out-

standing research in the field of
human-computer interaction.
Within this broad field he has
manifested himself in a large
number of subjects, both in the
academic world and in the busi-
ness community. He has written
dozens of scientific articles and is
holder of some twenty patents.
Buxton’s work deals mainly with
the human aspects of technology.
This nicely links up his research
with research in the area of
human-system interaction with-
in the Departments of Industrial
Design and Industrial Enginee-
ring & Innovation Sciences of
TU/e. Since 2007 Buxton has
been a member of the Advisory

Council of the TU/e Department
of Industrial Design.

Honorary promoter Overbeeke
calls Buxton a visionary. “He has
started major developments in
human-computer interaction,
such as transparent, graspable
and ‘multi-touch interfaces’.”
Buxton is not unfamiliar with the
Netherlands: he began his career
as a musician and spent two years
at the Institute for Sonology in
Utrecht. In 2007 he published a
highly successful book about
design, entitled ‘Sketching User
Experiences: Getting the Design
Right and the Right Design’.
(TJ)/.

Have your say
The Student Service Center and the Communication
Expertise Center would like to ask you to fill in a
survey: the International Student Barometer. This
survey is your opportunity to tell what’s working,
what’s frustrating and what you think of your uni-
versity experience to date. Until December 4, tomor-
row, every Bachelor, Master or exchange student is
invited to answer about sixty questions. 
See http://survey.euro.confirmit.com/wix5/
p309815869.aspx
Last year TU/e also used the International Student
Barometer. This has resulted in special attention to
the integration of international students within the
TU/e culture. To illustrate this: at the opening of the
academic year 2009/2010 rector prof. dr. ir. Hans
van Duijn speeched in English. Another outcome is
that there are now two specific contact persons at
STU for international Master students, Coby
Doreleijers and Judith Beenhakker. (NS)

Cycling prohibition 
A 24-year-old student from the German city of
Giessen has been prohibited from cycling for fifteen
years, on penalty of 25 euros per violation. Last year
he was riding his bicycle while drunk and subse-
quently he refused to cooperate in a psychological
evaluation. Last summer Christopher Hahn got
hooked by the police after a party, as the German
newspaper Bild reports. He had a blood alcohol level
of 0.171 percent and had to pay a five-hundred-euro
fine. That was not all, however. Just like drunk
drivers, cyclists riding their bikes while drunk must
be evaluated psychologically in Germany, which
costs at least another five hundred euros. 
The cyclist refused to go along and was issued with a
‘Fahrradverbot’ of fifteen years. He can still ride a
horse on public roads, says Bild, but this option will
not really get him any further: he is allergic to
horsehair. (HOP)
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Further information and registration: 

Master Class Cradle to Cradle®

in Higher Educationby prof.dr. Michael Braungart

Start: Thursday, 21st of January 2010 - Erasmus University Rotterdam

‘Progressieven’ versus 
‘zoekers naar draagvlak’

Foto’s/Bart van Overbeeke
De TU/e kent slechts twee studentengroeperingen die jaarlijks een gooi

doen naar de negen zetels die in de universiteitsraad beschikbaar zijn voor

de vertegenwoordigers van de studentenpopulatie. Gelukkig verschillen de

PF en Groep-één aanzienlijk als het gaat om hun standpunten en werkwijze.

Zo is er voor de TU/e-student ook echt iets te kiezen. In de aanloop naar de

verkiezingen op 8 en 9 december vroeg Cursor beide groepen om voor

elkaar een aantal vragen te formuleren. 

De Progressieve Fractie
aan Groep-één
PF: Reageer op de stelling: ‘Bij de uni-
versiteitsraad zit je er niet om je eigen
initiatieven te ontplooien, maar voor-
namelijk om het College van Bestuur
te controleren’.
Groep-één: Medezeggenschap bete-
kent niet alleen controleren, maar ook
meepraten. Controleren beperkt zich
enkel tot reageren. Groep-één heeft
een proactieve houding, wat wil
zeggen dat we ideeën aandragen die
juist voor studenten belangrijk zijn.
Wanneer deze ideeën op een goede
manier aangekaart worden, door
middel van persoonlijk contact en met
draagvlak vanuit de instelling, is de
kans groot dat ze door het College van
Bestuur opgepakt worden.

PF: Hoe heeft Groep-één haar zesde
zetel dit jaar benut?
Groep-één: Allereerst hadden we
daardoor meer input én meer
draagvlak. We hebben ook zitting
genomen in alle UR-commissies.
Daarbij hebben we meer tijd genomen
om contacten met de studenten te
onderhouden. Denk aan discussie-
lunches en overleggen met faculteits-
raden en verenigingen. Zo waren we
op de hoogte van alle zaken die
aandacht verdienden, waar we
vervolgens op konden inspelen. 

PF: Reageer op de stelling: ‘Groep-één
is een fractie van alleen maar compro-
missen’.

Groep-één: Wij zijn niet tegen het
sluiten van een compromis. Direct
protesteren sluit vaak de deur voor
verder overleg. De beste manier
waarop de student wordt vertegen-
woordigd, is door actief mee te praten
en mee te denken, om zo onze doel-
stellingen te bereiken. Kortom, Groep-
één handelt niet alleen maar vanuit
een compromis, maar is altijd op zoek
naar de meest constructieve weg om
tot een goede oplossing te komen.

PF: Waarom heeft Groep-één de
afgelopen jaren telkens een vrouw 
op positie 1?
Groep-één: Het bovenste gedeelte van
onze lijst bestaat uit studenten die
namens Groep-één de UR in willen.
Dit zijn mensen met de nodige erva-
ring en ze staan middenin de TU/e-ge-
meenschap. De rest van de lijst bestaat
uit een gevarieerde achterban die een
groot sociaal netwerk heeft en zo de
lijntjes van Groep-één naar alle
studenten kort houdt. Opmerkelijk
hierbij is dat vrouwen, ondanks dat ze
in de minderheid zijn aan de TU/e,
een relatief grote betrokkenheid
hebben. Onze lijsttrekker is ieder jaar
iemand die voor het verkiezingsjaar
het gezicht zal zijn van de fractie. Het
is dus belangrijk dat deze persoon
bekendheid geniet, inhoudelijk sterk
is en gewaardeerd wordt door de TU/e-
populatie. 

Groep-één: Er bestaat tussen Groep-één en
de PF een duidelijk verschil in de manier
van werken. Hoe typeren jullie je werk-
wijze?
PF: Als een vooruitstrevende, progressieve
partij komt de PF regelmatig met nieuwe
initiatieven die middels notities en brieven
aan het CvB worden aangeboden. Het is
zonde dat Groep-één nauwelijks gebruik
maakt van dit initiatiefrecht. Ook in ons uit-
gangspunt verschillen wij: de PF redeneert
vanuit het oogpunt van de student, Groep-
één denkt meer te bereiken als zij redeneert
vanuit het oogpunt van het CvB. Daarmee
gaat zij voorbij aan de wens van de student. 

Groep-één: De PF koos dit jaar voor een
strategie waarin veel van haar plannen
gepubliceerd werden in Cursor, nog voor ze
concreet waren en klaar om in te voeren.
Waarom werd niet eerst gezorgd voor
draagvlak? 
PF: Het is opmerkelijk om kritiek te krijgen
van een fractie die de afgelopen jaren niet
met eigen initiatieven is gekomen. Ook
wordt een verkeerd beeld geschetst. In het
specifieke geval van onze diplomanotitie,
vonden voor de publicatie daarover in
Cursor al wel degelijk gesprekken plaats.
Naast dat wij van tevoren lobbyen, vinden
we het ook belangrijk dat onze ideeën terug-
gekoppeld worden naar de student. 

Groep-één: De verkiezingen van vorig jaar
resulteerden in drie zetels voor de PF, waar
jullie er vijf verwachtten. Hoe zijn jullie
hiermee omgegaan?

PF: Ons verlies is te wijten geweest aan twee
zaken: enerzijds slaagden we er niet in om
onze visie en resultaten duidelijk aan ieder-
een kenbaar te maken en anderzijds legde
de PF het af tegen een lijst met een hoog
percentage vrouwen in de top. Ook dit jaar
houden we vast aan een eerlijke campagne
en gaan wij ervan uit dat de TU/e-studenten
kiezen voor inhoud.

Groep-één: De PF is aangesloten bij de
Landelijke Studenten Vakbond. Zij hebben
de laatste jaren acties geïnitieerd die inhou-
delijk vaak niet door de meerderheid van de
studenten ondersteund werd (bijvoorbeeld
de actie tegen het bevriezen van de studie-
financiering  in tijden van een financiële
crisis). Hoe kijken jullie aan tegen de
werkwijze van de LSVb? 
PF: In de werkwijze van de LSVb kan de PF
zich heel goed vinden. De LSVb komt regel-
matig met initiatieven en voert daarvoor een
sterke lobby in Den Haag. Groep-één geeft
een voorbeeld en hanteert daarbij een
beperkt blikveld. In Cursor geven zij aan dat
‘zeuren over tweejarige bevriezing van de
studiefinanciering minachting kan opwek-
ken bij het publiek’. Een uitspraak waarmee
ze aangeven niet voldoende over de actie te
weten. De manifestatie was namelijk
gericht op het afgeven van het signaal dat
niet de vele rendements- en bezuinigings-
maatregelen, maar juist investeringen
leiden tot hoogwaardig, toegankelijk en uit-
dagend onderwijs. Enkel daarmee kunnen
we een kenniseconomie worden. 

Marieke Oosterbaan,
fractievoorzitter van Groep-één.  

Nic van Kooten, fractievoorzitter van de Progressieve Fractie.

(Advertenties)
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De lange reis van de zigeuners
Tony Gatlif maakt al sinds zijn
eerste film ‘Gatjo Dilo’ films
over zigeuners. Soms in ver-
haalvorm, soms associatief,
maar altijd staan de muziek en
hun manier van leven centraal.
Bijna altijd zijn de films van
binnenuit gemaakt, niet als
buitenstaander. Gatlif maakt
het zigeunerleven niet mooier
of liever dan het is, wel met de
nodige nuances. En altijd in
mooie en boeiende films. 

Zigeuners worden vaak geasso-
cieerd met de Balkan-landen.
Maar wat weinigen weten, is dat
ze een lange reis aflegden voor
ze hier kwamen. ‘Hier’ is ove-
rigens een relatief begrip, want
Roma-zigeuners, met de Sinti
als bekendste groep, hebben
zich verspreid over de hele
wereld: van Nederland en
Amerika tot Rusland. Hun oor-
sprong ligt echter in Noord-
Afrika en India. Dat spoor
volgde filmregisseur Gatlif met
zeven medewerkers terug, niet
alleen benieuwd naar hun
muziek, ook naar hun dansen.
Het leverde de prachtige, gedra-

matiseerde muziekdocumen-
taire ‘Latcho Drom’ op, wat
‘goede reis’ betekent. 
In prachtige beelden vertelt hij
hoe zij zich vanuit India ver-
spreidden over het vasteland van
Europa. Hij filmde ze tegen de
decors van adembenemende
landschappen in India, Egypte,
Turkije, Roemenië, Hongarije,
Frankrijk en Spanje. We zien
hun drang om te overleven
ondanks eeuwenlange achter-
volging en ondanks de
Holocaust, want ook veel
zigeuners zijn gestorven in de
concentratiekampen. Gatlif
toont hun bronnen van
inkomsten naast de poëtische
hulde die ze aan hun leven
brengen, want ze bezingen hun
legendes in hun liederen, waar
de levensvreugde vanaf spat. 
Het hele verhaal wordt verteld
met muziek, zang en dans. 

Verwacht niet te veel van de on-
dertiteling; die geeft alleen een
algemeen beeld van het onder-
werp van het lied. Gesprekken
worden niet ondertiteld. Dat
hoeft ook eigenlijk niet: de

prachtige muziek spreekt voor
zich, de kleurrijke dansen wel-
licht nog meer. Zo zien we op
een besloten feestje in Egypte
hoe een Ghawazi-vrouw met
overgave danst op de oude
muziek, met de zwiepende
heupbeweging en stampende
pas van de danseressen. Maar
ook filmde Gatlif, zelf van

Algerijnse afkomst en met
zigeunerbloed in de aderen,
prachtige dansen uit India, de
flamenco uit Spanje en aan-
grijpende liederen uit Roemenië. 

Herkansing
Hoewel de film al uit 1993
stamt, heeft de importeur die
nooit officieel in Nederland uit-

gebracht. ‘Latcho Drom’ is alleen
incidenteel vertoond als buiten-
landse import op speciale voor-
stellingen. Nu is er dus een
officiële ‘herkansing’, omdat
theater Plaza Futura aan de
Eindhovense Leenderweg de
Nederlandse première verzorgt
(vanaf vandaag, donderdag 3

Onzeker en verward door ontluikende seksualiteit
“Een jonge jongen en een
oudere vrouw, dat vinden
Amerikanen nog wel oké. Maar
andersom zeker niet” zegt
regisseur Alan Ball. Hij wijst
op de Amerikaanse dubbele
moraal, maar stelt tegelijk dat
het altijd verkeerd is als
sprake is van een scheve
machtsverhouding, zeker bij
seks. Die dubbele bood-
schappen zitten vaker in zijn
debuutfilm ‘Towelhead’. 

De hoofdpersoon is de knappe
dertienjarige Jasira. Dat
schoonheid geen onverdeeld
genoegen is, blijkt meteen al in
de openingsscène, als de vriend
van haar moeder aanbiedt om
haar bikinilijn te scheren.
Jasira’s moeder is niet blij met
die ongezonde aandacht en
stuurt Jasira naar haar strenge,
traditionele Libanese vader in
Texas. Wie denkt dat ze daar

‘veilig‘ is, vergist zich; de ver-
huizing maakt Jasira niet
minder nieuwsgierig naar haar
ontluikende seksualiteit. 
Haar aarzelende belangstelling
voor seks en porno wordt gade-
geslagen door de buurman. En

terwijl haar vader haar eer
probeert te beschermen, vrijt
Jasira tegen haar zin met hem,
legt ze het aan met een zwarte
jongen en gebruikt ze de
tampons die haar vader haar
verbiedt; die zijn immers alleen

voor getrouwde vrouwen.
Ondertussen schelden haar
klasgenoten haar uit voor thee-
doekhoofd - de Eerste Golf-
oorlog is in volle gang.
Het is geen gemakkelijke
wereld die Ball, scenario-
schrijver van ‘American Beauty’
en de televisieserie ‘Six Feet
Under’, schetst. In de film, naar
het boek van Alica Erian, is niet
altijd even duidelijk wat Jasira
denkt. Wellicht bewust - ze lijkt
zelf ook niet goed te beseffen
wat te denken van wat haar
allemaal overkomt. Het levert
schrijnende scènes op, vooral
als Jasira en de buurman oog in
oog staan. Ball stelt deze
gebeurtenis echter niet alleen
voor als een traumatische
ervaring. Jasira, onzeker en
verward door haar seksuele
gevoelens, blijft de buurman
opzoeken en kickt op het effect
dat ze op hem heeft. Dat maakt

de ontmoetingen pijnlijk om te
zien.

Gedurfd
Ball brengt meer nuances aan.
Jasira's vader is geen stereo-
typische Arabier, maar zo patri-
ottisch dat de Amerikaanse vlag
vierentwintig uur per dag
buiten hangt. Tegelijkertijd
verschillen zijn normen en
waarden zo van zijn Ameri-
kaanse buren, dat hij op con-
stante voet van oorlog met hen
staat. 
Ball krijgt van recensenten lof
voor zijn gedurfde scenario, al is
niet iedereen even enthousiast
over de afloop van de film.
(GV)/.
’Towelhead’ is te zien in Filmhuis De
Zwarte Doos op donderdag 3, dinsdag
8 en woensdag 9 december. 

Hotel Modern en het leven in de metropool
Met souvenirs, broden en ijs-
kastdozen wordt een stad
gebouwd en anderhalf uur
draaiende gehouden. Via
straten en pleinen zoomen de
camera’s, dwars door de muren
en kamers heen, in op de 
gedachtewerelden van de 
bewoners. 

Koelkastdozen suggereren een
realistische skyline, waarvoor
zich carnavalsvierders, demon-
stranten of een begrafenisstoet
bewegen, onderbroken door wit-
broden die als bus fungeren.
Door torenhoge flatgebouwen
schieten verlichte liftjes omhoog
en omlaag, op het dak vormen
enkele parfumflesjes een
yuppenparty, een banaan pleegt
zelfmoord door zich naar
beneden te storten. Bierblikjes
zwalken als lallende voetbalsup-
porters door de nacht, achter de
rood verlichte ramen van een

hoerenkast is een erotisch
schimmenspel te ontwaren. Zie
hier de wereld van de grote
metropool, in de versie van
theatergroep Hotel Modern. 
De groep speelt na tien jaar de
voorstelling ‘Heden Stad’ weer,
hun allereerste productie waar-
mee ze voor het eerst met 
maquettes op het toneel stonden.
Het uitgangspunt is eenvoudig:
verbeeld een dag en een nacht
van het leven van een metropool.
Met hun andere voorstellingen,
zoals ‘De Grote Oorlog’ en
‘Kamp’ over de Eerste Wereld-
oorlog en de Holocaust, werden
ze wereldberoemd; afgelopen
winter stonden ze nog in
Moskou, Vancouver en Tokio. In
deze producties combineerde
Hotel Modern maquettes met
vingercamera’s en maakte zo
live animatiefilms. Maar hun
oude werk kende bijna niemand;
de spelers wilden deze oervoor-

stelling ook graag aan hun
nieuwe publiek laten zien. 

Gepuzzeld
Het hernemen van zo’n oude
voorstelling bleek gemakkelijker
gezegd dan gedaan. De construc-
ties en de soundscapes waren er
nog, maar de videoregistraties
lieten niet alles zien. Er werd
veel gepuzzeld hoe alles ook
alweer precies zat en ging en
vooral het licht bleek een
probleem. Sommige dingen
moesten de theatermakers
opnieuw maken en tegen-
woordig is het bijvoorbeeld veel
moeilijker, zo bleek, om heel
grote kartonnen dozen te vinden.
‘Heden Stad’ is vooral een
kijkspel: de betovering van dag
en nacht en het spel met lichtjes.
Hotel Modern toont de stad als
een personage, een levend
wezen met gemoedstoestanden.
Tegelijk mag het publiek zien

hoe allemaal gemaakt wordt,
alsof de toeschouwers op een
wolkenkrabber staan en de hele
stad zien bewegen, terwijl je
tegelijk met een verrekijker
helemaal op één raam kunt in-
zoomen. (GV)/.

Te zien in theater Plaza Futura aan de
Leenderweg op woensdag 9 december
vanaf 20.30 uur. 
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En hoe is het in Berkeley?

Student zijn is meer dan
studeren alleen. Na onder
andere veel commissie-
werk bij verschillende
verenigingen, studenten-
vertegenwoordiging en
een bestuursjaar bij
E.S.V. Demos was het

laatste wat nog miste een
flinke periode studeren in
het buitenland.
Sinds augustus dit jaar
studeer ik aan UC
Berkeley (‘Cal’) in Cali-
fornië, USA. Ik doe hier
een aantal interessante
vakken, onder andere in
open innovatie, innovatie
in services en business-
modellen en bedrijf-
voering in China. Er zijn
vaak gastcolleges van
bekende personen uit het
bedrijfsleven en de pro-
fessoren zijn erg goed.
Veel huiswerk en ver-
plichte aanwezigheid zijn
heel normaal, dat wordt
keurig netjes bijgehou-
den en getest. Hard
werken dus om alles bij te
houden.
Maar denk niet dat
studeren het enige is wat

ik hier doe. Californië
heeft prachtige stranden
en natuur. Bovendien ligt
Berkeley vlakbij het
bruisende en vrije San
Francisco, waar ik naast
clubbing ook veel sight-
seeing heb gedaan. Ik heb
wijn gedronken in Napa
Valley, op het strand
geslapen in Santa Cruz,
over de Golden Gate
Bridge gefietst, Alcatraz
bezocht, watervallen en
mammoetbomen gezien
in Yosemite, gesurft, et
cetera. Het was heel
speciaal om samen met
Amerikanen op een
authentieke manier de
feestdagen Halloween en
Thanksgiving (compleet
met de gigantische
kalkoen) mee te maken. 
Ik woon in het Inter-
national House in

Berkeley, waar zes-
honderd Amerikaanse en
internationale studenten
wonen: ideaal om inte-
ressante mensen te ont-
moeten en dingen te
ondernemen. Verder is
het studentenleven in
Berkeley zoals je dat ziet
in films. Beerpong,
roommates en frater-
nities: they have it all. De
meest extreme feesten,
zoals een bodypaintfeest,
zijn die in co-operatives:
grote studentenhuizen
met vaak wel honderd-
vijftig tot tweehonderd
studenten. College
athletics is iets wat ons
Nederlanders vreemd is,
maar is hier heel groot.
Voor football is het één of
twee keer per maand
game-day: iedereen kleedt
zich in het goud en blauw

van onze uni-
versiteit en
gaat vanaf
vroeg in de
middag, vóór
de wedstrijd,
feesten op
straat, in cafés
en in frater-
nities. 
Over drie
weken ga ik
weer naar huis
en dat is best
dubbel. Stude-
ren in het bui-
tenland is voor
mij een life
changing
ervaring
geweest.

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.

WWororssttelelen meten met kklleine oneine onggememakkakkenen
WWeeiinniigg  ssttuuddeenntteenn  hhaaddddeenn  zziinn  oomm  zziicchh  vvoooorr
hheett  oooogg  vvaann  hheett  lluunncchheennddee  ppuubblliieekk  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  iinn  eeeenn  ssuummoowwoorrsstteellppaakk  ttee  hhiijjsseenn..
ZZooddooeennddee  wwaarreenn  ddee  lleeddeenn  vvaann  ddee  PPrrooggrreess--
ssiieevvee  FFrraaccttiiee  ((PPFF))  ddoonnddeerrddaagg  2266  nnoovveemmbbeerr
ggeennooooddzzaaaakktt  oomm  vvoooorraall  tteeggeenn  eellkkaaaarr  ttee
wwoorrsstteelleenn..  MMeett  ddee  aaccttiiee  wwiillddeenn  zzee  aaaannddaacchhtt
vvrraaggeenn  vvoooorr  hhuunn  vveerrkkiieezziinnggsspprrooggrraammmmaa..  DDiitt
jjaaaarr  bbiinnddtt  ddee  ppaarrttiijj  ddee  ssttrriijjdd  aaaann  mmeett  ddee
‘‘kklleeiinnee  oonnggeemmaakkkkeenn’’  wwaaaarrmmeeee  ssttuuddeenntteenn  oopp
ddee  ccaammppuuss  ttee  mmaakkeenn  hheebbbbeenn..
VVoollggeennss  ddee  ffrraaccttiieevvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  PPFF,,  NNiicc
vvaann  KKooootteenn,,  kkoommeenn  eerr  aaaann  ddee  TTUU//ee  vveeeell  pprroo--
bblleemmeenn  vvoooorr  ddiiee  bblliijjkkbbaaaarr  nneett  iieettss  ttee  kklleeiinn
zziijjnn  oomm  aaaannggeeppaakktt  ttee  wwoorrddeenn..  HHiijj  nnooeemmtt
sslleecchhttee  wwiirreelleessss  ddeekkkkiinngg  oopp  ssoommmmiiggee  llooccaa--
ttiieess  eenn  eeeenn  tteekkoorrtt  aaaann  ssttooppccoonnttaacctteenn..  ““AAllss  jjee
ddaann  mmeett  jjee  pprroojjeeccttggrrooeepp  eerrggeennss  zziitt  ttee  wweerr--
kkeenn,,  hheeeefftt  ddee  mmeeeerrddeerrhheeiidd  ggeeeenn  ssttrroooomm””,,
aalldduuss  VVaann  KKooootteenn..
SSttuuddeenntteenn  kkoonnddeenn  bbeehhaallvvee  wwoorrsstteelleenn  ooookk

ddoooorrggeevveenn  wweellkkee  oonnggeemmaakkkkeenn  zziijj  zzeellff  tteeggeenn--
kkwwaammeenn..  VVoollggeennss  VVaann  KKooootteenn  zziijjnn  eerr  aaaarrddiigg
wwaatt  bbrriieeffjjeess  iinnggeevvuulldd;;  hhiijj  iiss  ddaann  ooookk  tteevvrreeddeenn
oovveerr  ddee  aaccttiiee..  ““WWiijj  hheebbbbeenn  oonnss  wweeeerr  llaatteenn
zziieenn  eenn  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ddee  iinnggeelleevveerrddee
bbrriieeffjjeess  kkuunnnneenn  wwiijj  oonnzzee  ssppeeeerrppuunntteenn  vvoooorr
kkoommeenndd  jjaaaarr  vvaassttsstteelllleenn..””  HHiieerroopp  ggaaaatt  ddee
ffrraaccttiiee  iinnvveennttaarriisseerreenn  wwaatt  vvoooorr  kkllaacchhtteenn  eerr
pprreecciieess  zziijjnn..
DDaatt  ddee  PPrrooggrreessssiieevvee  FFrraaccttiiee  zziicchh  iinn  ddee  aaaann--
lloooopp  nnaaaarr  ddee  vveerrkkiieezziinnggeenn  vvoooorraall  rriicchhtt  oopp
‘‘kklleeiinnee  oonnggeemmaakkkkeenn’’  bbeetteekkeenntt  vvoollggeennss  VVaann
KKooootteenn  nniieett  ddaatt  zzee  zziicchh  ttoottaaaall  nniieett  bbeezziigg--
hhoouuddeenn  mmeett  ggrrootteerree  zzaakkeenn..  ““WWee  wwiilllleenn  ddaatt  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt  mmeeeerr  aaaannddaacchhtt  ggaaaatt  bbeesstteeddeenn
aaaann  zzaakkeenn  zzooaallss  ppeerrssoooonnlliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg
vvoooorr  ssttuuddeenntteenn,,  ddeennkk  aaaann  eeeenn  bbeetteerr  ccuurrssuuss--
aaaannbboodd,,  eenn  ssttuuddeerreenn  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd..  HHeett
ggeebbeeuurrtt  aall  wweell,,  mmaaaarr  hheett  kkaann  nnoogg  bbeetteerr..””  ((SSKK))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Rudy on the Road to Copenhagen
In vijf dagen op een elek-
trische scooter van Hil-
versum naar Osnabrück,
je moet er zin in hebben.
Rudy van Beurden, vier-
dejaars Bouwkunde, is er
wel voor te porren.
Samen met 99 anderen
vertrok hij dinsdag 1
december voor de eerste
etappe van ‘The Road to
Copenhagen’: een vijf-
tiendaagse estafette met
elektrische scooters met
de klimaattop in Kopen-
hagen als eindpunt. 

Eigenlijk had Van Beurden
dinsdag begeleiding van
zijn project. In plaats
daarvan zit hij op een
scooter in Hilversum. De
student is één van de drie-
honderd deelnemers aan
The Road to Copenhagen.
Deze tocht met honderd
elektrische scooters is een
initiatief van Essent. Het
doel is de klimaattop in
Kopenhagen waar de groep
een manifest zal aanbie-
den aan de wereldleiders. 

Een vriend die bij Essent
werkt, attendeerde Van
Beurden op de tocht. Die
zag het meteen zitten,
vooral omdat hij zich als
Bouwkundestudent naar
eigen zeggen erg bewust is
van klimaatproblematiek.
“De bouw is verantwoor-
delijk voor twintig procent
van de CO2-uitstoot”, legt
Van Beurden uit. “Onder
andere door, vaak onnodig,
warmteverlies van gebou-
wen, maar ook bijvoor-
beeld het transport van
bouwonderdelen. Ik vind
dat architecten daarin hun
verantwoordelijkheid
moeten nemen.”

De deelnemers zullen
elkaar afwisselen. Hon-
derd van hen startten dins-
dag in Amsterdam, Leeu-
warden en Hilversum en
zullen 6 december arri-
veren Osnabrück. De
volgende groep rijdt naar
Kiel en de laatste groep
naar Kopenhagen. Onder-
weg bezoeken de deel-

nemers lezingen en work-
shops over duurzaamheid
en stellen ze samen het
manifest op. Maar Van
Beurden verheugt zich ook
op het minder officiële
gedeelte. Onderweg slapen
ze in hostels en zijn er
feestavonden gepland. Op
de eerste dag zit de sfeer er
volgens hem al goed in:
“Het is nu al heel gezellig,
ook al kent haast niemand
elkaar.”

Klimaatbos
Volgens Van Beurden is
overal aan gedacht. Zo rijdt
er een (elektrische) ambu-
lance mee en krijgen ze in
grote steden politiebege-
leiding. Van Essent hebben
ze dikke kleding en
helmen gekregen. Bagage
en een team van monteurs
worden vervoerd met twee
touringcars. “Maar hun
CO2-uitstoot wordt gecom-
penseerd met de aanschaf
van klimaatbos”, zo stelt de
TU/e’er gerust. (SK)/.

ESSF Van Lint Studenten Sportweek
Je hebt maar drie vrien-
den nodig en een portie
lef, maar dan kun je je al
opgeven als team om te
tchoukballen of onder-
waterhockeyen tijdens
de ESSF Van Lint Studen-
ten Sportweek. Of maak
een groter team en schrijf
je in voor rokvoetbal,
kanopolo of rolstoel-
basketbal. 

Er worden in de week van
14 tot en met 17 december
toernooien georganiseerd

in zeventien niet-alledaag-
se sporten. Volgens de
organisatie zullen meer
dan tweehonderdvijftig
teams en rond de vijftien-
honderd studenten mee-
doen. 
Elke dag kun je met je team
twee sporten doen, behalve
op donderdag. Je hebt geen
sportkaart nodig. De eerste
sport begint om 17.00 uur,
de tweede om 20.30 uur en
iedere dag wordt afge-
sloten met een feest. De
laatste dag kun je je maar

voor één sport inschrijven,
omdat die avond ook de
finales zijn. Alleen suppor-
teren kan natuurlijk ook.
De Van Lint Studenten-
sportweek wordt ieder jaar
in de week voor de kerst-
vakantie gehouden in het
Studentensportcentrum.
De week is vernoemd naar
wijlen prof.dr. Jack van
Lint, fervent voorvechter
van de studentensport in
Eindhoven. (NS)/.
Kijk voor meer informatie op
www.essf.nl. 

Jolet van Erum is student Innovation Management 

Studentenorkesten drie TU’s samen op het podium
In het weekend van 11, 12 en 13 december geven de studentenorkesten van de drie
Nederlandse technische universiteiten gezamenlijke concerten in Enschede, Delft en
Eindhoven. Onder de noemer 'drieTUconcerten' gaan de orkesten van ESMG
Quadrivium (Eindhoven), Krashna Musika (Delft) en SHOT (Enschede) drie dagen op
tournee met als afsluiting een concert in Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven op
zondagavond 13 december. Op het programma staan onder andere de Schilderijen-
tentoonstelling van Mussorgsky, An American in Paris van Gershwin en werken van
Honegger, Barberán en Poelman. Het repertoire bestaat uit symfonische muziek,
gespeeld door symfonie- en harmonieorkest, en originele blaasmuziek. 
De drie concerten vinden achtereenvolgens plaats in de Jacobuskerk te Enschede 
(11 december), in Aula Congrescentrum TU Delft (12 december) en in Muziekcentrum
Frits Philips te Eindhoven (13 december). De opening in Eindhoven wordt verzorgd door
universiteitssecretaris ir. Harry Roumen. De concerten beginnen steeds om 20.15 uur.
Zie www.drieTUconcerten.nl. (SK)

Klimaatverandering niet alleen door de mens
De zorg over toenemende CO2-uitstoot en opwarming van de aarde staat hoog op de
agenda van wetenschap en politiek. Daarbij gaat alle aandacht naar de menselijke factor.
De natuurlijke klimaatprocessen die samenhangen met oceaan- en atmosfeerstromen en
seismiek blijven vaak onderbelicht. In het Van der Waals-symposium ‘Geophysics - Giant
Events Changing the Climate’ op dinsdag 15 december zullen diverse sprekers ingaan op
deze natuurlijke kanten van de klimaatverandering.
Sprekers van het KNMI, het Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht en
het Institute of Earth Sciences Utrecht gaan in op veranderingen in oceaan- en atmosfeer-
stromen en dataverzameling. In de middag worden workshops gegeven over onder andere
grondwatermanagement, CO2-opslag en satellietwaarnemingen.
Het symposium vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Op  www.vdwaals.nl/
symposium kunnen belangstellenden terecht voor het programma en inschrijving. (SK)
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LLoorreennzz  ddeennkktt  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr
zzeekkeerr  vvaann  eeeenn  jjoonnggeenn  iiss,,
ggeezziieenn  ddee  wweeiinniigg  kklleeuurrvvoollllee
iinnrriicchhttiinngg  eenn  ddee  ggrroottee  ttvv..  HHeett
oonnttbbrreekkeenn  vvaann  ddiinnggeenn  aaaann  ddee
mmuurreenn  eenn  ddee  mmiinniiwweerrkkppllaaaattss
oopp  zziijjnn  bbuurreeaauu  bbeevveessttiiggeenn
ddiitt..  HHeett  zziieett  eerr  eerrgg  nneettjjeess  eenn
sscchhoooonn  uuiitt  eenn  eerr  ssttaaaatt  mmaaaarr
eeeenn  hheeeell  kklleeiinn  bbeeeettjjee  aaffwwaass..
DDiitt  wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt  hhiijj  nniieett  vveeeell
eerrvvaarriinngg  oopp  kkaammeerrss  hheeeefftt,,  ooff
hhiijj  hhoouuddtt  ggeewwoooonn  vvaann  oopprruuii--
mmeenn……  LLoorreennzz  ggookktt  ddaatt  ddeezzee
ppeerrssoooonn  eeeenn  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss..  WWeellkkee  ssttuuddiiee
ddeezzee  ppeerrssoooonn  ddooeett,,  iiss  hheemm
ooookk  mmeetteeeenn  dduuiiddeelliijjkk::
EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg..  DDee
kkaammeerr  iiss  nnaammeelliijjkk  oovveerrdduuii--
ddeelliijjkk  vvaann  eeeenn  eelleekkttrroo--

tteecchhnniiccuuss..  ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  iiss  eeeenn  kkrruuiisskkooppsscchhrrooee--
vveennddrraaaaiieerr..  HHiijj  zzaall  vveerrddeerr
nniieett  vveeeell  aaaann  ssppoorrtt  ddooeenn..  ZZiijjnn
ggrroooottssttee  hhoobbbbyy  iiss  ddiinnggeenn
bboouuwweenn,,  vveerrwwaacchhtt  LLoorreennzz..
OOookk  zziieett  hhiijj  eeeenn  kkooooii  vvoooorr
hhuuiissddiieerreenn  iinn  zziijjnn  kkaammeerr
ssttaaaann::  mmiisssscchhiieenn  hheeeefftt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  wweell  eeeenn  ccaavviiaa??  

VVeerrddeerr  ddeennkktt  LLoorreennzz  ddaatt  hhiijj
aallttiijjdd  eeeenn  ppaakk  ssiinnaaaassaapp--
ppeellssaapp  iinn  hhuuiiss  mmooeett  hheebbbbeenn..
JJoorrgg  zziieett  hheett  ooookk  mmeetteeeenn::
hhiieerr  wwoooonntt  eeeenn  ssttuuddeenntt  ddiiee
EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  ddooeett..
DDee  eennoorrmmee  uunniitt  oonnddeerr  hheett
bbuurreeaauu,,  ddee  ccoolllleeccttiiee  mmeett
wweeeerrssttaannddbbaakkjjeess,,  ddee
vvooeeddiinngg  bbiijj  ddee  ccoommppuutteerr  eenn

ddee  rraarree  iinnssttaallllaattiiee  oopp  ddee  kkaasstt
llaatteenn  eerr  ggeeeenn  ttwwiijjffeell  oovveerr
bbeessttaaaann  ddaatt  hhiieerr  eeeenn  eecchhttee
eelleekkttrroommaann  wwoooonntt..  JJoorrgg  vviinnddtt
ddaatt  ddee  kkaammeerr  eeiiggeennlliijjkk  bbeesstt
ooppggeerruuiimmdd  iiss..  DDee  kkaammeerr  zziieett
eerr  vvoollwwaasssseenn  uuiitt,,  mmaaaarr  JJoorrgg
ddeennkktt  nniieett  ddaatt  hheett  eeeenn  mmaass--
tteerrssttuuddeenntt  iiss..  HHeett  iiss  ssoowwiieessoo
eeeenn  VVeessttiiddee--kkaammeerr,,  ddaatt  iiss
eeeennvvoouuddiigg  aaff  ttee  lleeiiddeenn  aaaann  ddee
bbaallkkjjeess  aaaann  ddee  mmuuuurr..  ZZiijjnn
hhoobbbbyy  iiss  vvaasstt  iieettss  vvaann  rraarree
ddiinnggeenn  iinn  eellkkaaaarr  ssoollddeerreenn..
HHeett  iiss  eecchhtt  zzoo’’nn  ttyyppee  vvoooorr  ‘‘MMyy
FFiirrsstt  EElleekkttrroobbooxx’’  ooff  zzooiieettss..  

JJoorrgg  ggeelloooofftt  nniieett  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  eeeenn  ppaarrttyy  aanniimmaall  iiss,,
eerr  ssttaaaann  nnaammeelliijjkk  nneerrggeennss
lleeggee  fflleessjjeess  ooff  zzoo..  HHiijj  zzaall  wweell

oopp  ssttaapp  ggaaaann,,  mmaaaarr  ggaaaatt  wweell
vvrrooeegg  nnaaaarr  hhuuiiss..  OOmm  wwaatt  bbiijj
ttee  vveerrddiieenneenn,,  iiss  hhiijj  ssttuuddeenntt--
aassssiisstteenntt..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
hheeeefftt  ddeezzee  jjoonnggeenn  ggeeeenn
vvrriieennddiinn,,  wwaanntt  JJoorrgg  zziieett  ggeeeenn
ffoottoo  vvaann  ddaatt  mmeeiissjjee  ssttaaaann..  OOpp
ddee  vvrraaaagg  wwaaaarr  jjee  ddeezzee
ssttuuddeenntt  vvoooorr  wwaakkkkeerr  kkuunntt
mmaakkeenn,,  mmooeett  JJoorrgg  eeeerrsstt  hhaarrdd
llaacchheenn,,  oomm  ttee  bbeesslluuiitteenn::  aallss
ddee  nniieeuuwwee  eeddiittiiee  vvaann  QQuueesstt
bbiinnnneenn  iiss..  

JJaassppeerr  KKuuiijjsstteenn  iiss  2222  jjaaaarr
oouudd  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkee--
lliijjkk  uuiitt  VVeellddhhoovveenn..  HHiijj  iiss
vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  EElleeccttrrii--
ccaall  EEnnggiinneeeerriinngg..  ZZiijjnn  ggrroottee
lliieeffddeess  zziijjnn  zz’’nn  hhaammsstteerrss,,
RR,,  LL  eenn  CC  ggeennaaaammdd..  OOookk
hhoouuddtt  hhiijj  eerrgg  vvaann  kknnuuttssee--
lleenn::  hhiijj  hheeeefftt  eeeenn  eeiiggeenn
aammbbiilliigghhtt  ggeemmaaaakktt  eenn  zzeellffss
eeeenn  kkiilloommeetteerrtteelllleerr  vvoooorr
zziijjnn  hhaammsstteerrss..  ZZiijjnn  ssppoorrtt  iiss
ssqquuaasshheenn,,  aalllleeeenn  ddooeett  hhiijj
ddaatt  nnuu  eevveenn  nniieett..  AAllss
bbiijjbbaaaann  wweerrkktt  hhiijj  eellkkee
zzaatteerrddaagg  aallss  ppoossttbbooddee..  
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn
hhoorrllooggee,,  oommddaatt  hheett  ffiijjnn  iiss
oomm  eerr  éééénn  oomm  ttee  hheebbbbeenn..  JJee
mmaagg  hheemm  ’’ss  nnaacchhttss  aallttiijjdd
wwaakkkkeerr  mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn
bbeerrgg  mmeett  oonnddeerrddeelleenn  oomm
lleekkkkeerr  mmeeee  ttee  kknnuuttsseelleenn..  

Het sleutelgat

HHeett  iiss  ddee  ttwwaaaallffddee  mmiinnuuuutt
vvaann  ddee  vveerrlleennggiinngg  iinn  hheett
WWKK  kkwwaalliiffiiccaattiieedduueell  mmeett
IIeerrllaanndd  aallss  ddee  FFrraannssee  vvooeett--
bbaalllleerr  TThhiieerrrryy  HHeennrryy  eeeenn
vvrriijjee  ttrraapp  aaaannnneeeemmtt  mmeett
zziijjnn  lliinnkkeerrhhaanndd,,  ddee  bbaall
vvoooorrzzeett  eenn  GGaallllaass  ddee  bbaall
ssiimmppeell  kkaann  iinnkkooppppeenn..  DDee
FFrraannssee  ffaannss  jjuuiicchheenn,,
tteerrwwiijjll  ddee  IIeerreenn  eenn  ddee  rreesstt
vvaann  ddee  wweerreelldd  mmeett  ssttoomm--
hheeiidd  zziijjnn  ggeessllaaggeenn  ddaatt  ddee
sscchheeiiddrreecchhtteerr  ddee  oovveerr--
ttrreeddiinngg  nniieett  hheeeefftt  ggeezziieenn::
FFrraannkkrriijjkk  mmaagg  tteenn  kkoossttee
vvaann  IIeerrllaanndd  nnaaaarr  hheett  WWKK..

DDee  ttvv--bbeeeellddeenn  wwaarreenn
dduuiiddeelliijjkk::  hheett  wwaass  eeeenn
hhaannddssbbaall  eenn  hheett  ddooeellppuunntt
hhaadd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn  aaffggee--
kkeeuurrdd..  DDoooorr  hheett  ggeemmaakk
wwaaaarrmmeeee  ddee  oovveerrttrreeddiinngg
oopp  ttvv  zziicchhttbbaaaarr  wwaass,,  iiss  ddee
ddiissccuussssiiee  oovveerr  tteecchhnniisscchhee
hhuullppmmiiddddeelleenn  iinn  ddee  ssppoorrtt
wweeeerr  vvooll  aaaannggeewwaakkkkeerrdd..
MMooeett  jjee  eeeenn  sscchheeiiddrreecchhtteerr
ttiijjddeennss  ddee  wweeddssttrriijjdd
ttooeessttaaaann  oomm  oopp  bbaassiiss  vvaann
vviiddeeoobbeeeellddeenn  eeeenn  bbeesslliiss--
ssiinngg  ttee  nneemmeenn??  DDee  bbeellaann--
ggeenn  iinn  hheett  mmooddeerrnnee  vvooeett--
bbaall  zziijjnn  iimmmmeerrss  zzoo  ggrroooott
ddaatt  éééénn  kklleeiinnee  aarrbbiittrraaiirree
mmiisssseerr  eerrvvoooorr  kkaann  zzoorrggeenn
ddaatt  iinn  ddiitt  ggeevvaall  IIeerrllaanndd
ttiieennttaalllleenn  mmiilljjooeenneenn  eeuurroo’’ss
mmiisstt  aaaann  pprreemmiieess,,  ssppoonnssoo--
rriinngg  eenn  mmeerrcchhaannddiissee..

VVaannuuiitt  mmaarrkkeettiinnggooooggppuunntt
iiss  hheett  bbeeggrriijjppeelliijjkk,,  mmaaaarr  ddee
aannddeerree  kkaanntt  vvaann  ddee
mmeeddaaiillllee  iiss  ddaatt  hheett  ddee
ssppoorrtt  ttéé  ppeerrffeecctt  mmaaaakktt..  WWee
hheebbbbeenn  ggeezziieenn  wwaatt  oooorrttjjeess
mmeett  hheett  wwiieellrreennnneenn
hheebbbbeenn  ggeeddaaaann,,  hheett  iiss  eeeenn
sscchhaaaakkssppeell  ttuusssseenn  ppllooeegg--
lleeiiddeerrss  ggeewwoorrddeenn  eenn  nniieett
mmeeeerr  eeeenn  aalllleess--ooff--nniieettss--
ssttrriijjdd  ttuusssseenn  ddee  rreennnneerrss..
SSppoorrtt  iiss  eemmoottiiee  eenn  eeeenn
ssttuukkjjee  vvaann  ddiiee  eemmoottiiee  iiss
‘‘wwooeeddee’’  oomm  ffoouutteenn  vvaann
ddeeeellnneemmeerrss  ooff  sscchheeiiddrreecchh--
tteerrss;;  ddaatt  ggeeeefftt  hheett  ssppeellllee--
ttjjee  nnaammeelliijjkk  bbeelleevviinngg  eenn
ggeeeefftt  ssttooff  vvoooorr  ddiissccuussssiiee..
WWee  pprraatteenn  ooookk  nnoogg  sstteeeeddss
oovveerr  ddee  ‘‘hhaanndd  vvaann  GGoodd’’  vvaann
MMaarraaddoonnnnaa  oopp  hheett  WWKK
11998866,,  ttoocchh  éééénn  vvaann  ddee
mmeeeesstt  hhiissttoorriisscchhee  ssppoorrtt--
mmoommeenntteenn..  IInn  rraapp  tteemmppoo
hheebbbbeenn  wwiijj  aallss  tteecchhnneeuutteenn
ddee  wweerreelldd  oomm  oonnss  hheeeenn
‘‘vveerreelleekkttrroonniisseeeerrdd’’  --  llaatteenn
wwee  nnoouu  aaffbblliijjvveenn  vvaann  ddiiee
hheeeerrlliijjkkee  oouuddeerrwweettssee
ssppoorrttbbeelleevviinngg!!  IInn  ddee  wwoooorr--
ddeenn  vvaann  CCrruuiijjffff::  ““VVooeettbbaall  iiss
eeeenn  ssppeell  vvaann  ffoouutteenn””  --  iikk
hhoooopp  ddaatt  hheett  zzoo  bblliijjfftt..

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  iiss
ssttuuddeenntt  EElleeccttrriiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg..  
DDiitt  wwaass  zziijjnn  llaaaattssttee  ccoolluummnn
vvoooorr  CCuurrssoorr..

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

Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Lorenz Deen (vierdejaars Technische Natuurkunde) en Jorg de Bont (derdejaars
Industrial Design). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar. 

Bierdrinkend bergafwaarts

SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  LLuucciidd  vvaann  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  ttaappttee  ddoonnddeerrddaaggmmiiddddaagg  2266
nnoovveemmbbeerr  iinn  ttwweeee  uuuurr  ttiijjdd  22995533  bbiieerrttjjeess
((ggeemmiiddddeelldd  3377  ppeerr  ppeerrssoooonn))  vvoooorr  ddee
bbeezzooeekkeerrss  vvaann  ddee  TTookkeennbboorrrreell..  OOnnggeevveeeerr
ttaacchhttiigg  IIDD--ssttuuddeenntteenn  vveerrddeeeelldd  oovveerr  aallllee
jjaaaarrllaaggeenn  ssttrreeddeenn  oomm  ddee  eeeerr  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk
bbiieerr  nnaaaarr  bbiinnnneenn  ttee  wweerrkkeenn,,  ooff  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
ttee  bbeesstteelllleenn..  DDee  pprreessttaattiieess  wwaarreenn  ttee  vvoollggeenn
oopp  eeeenn  ggrroooott  sscchheerrmm  wwaaaarrbbiijj  iieeddeerree  jjaaaarrllaaaagg
wweerrdd  ggeevviissuuaalliisseeeerrdd  aallss  eeeenn  sskkiiëënndd
ppooppppeettjjee..  JJaaaarrllaaaagg  22000022  hheeeefftt  ggeewwoonnnneenn..
““WWee  zzeeggggeenn  nniieett  ddaatt  wwee  ttrroottss  zziijjnn  ddaatt  eerr  zzoo
vveeeell  bbiieerr  iiss  ggeeddrroonnkkeenn””,,  zzeeggtt  bbeessttuuuurrsslliidd
FFiioonnaa  JJoonnggeejjaannss,,  ““mmaaaarr  hheett  iiss  wweell  eeeenn  hheeeell
mmooooiiee  vveerreenniiggiinnggssaaccttiivviitteeiitt..  MMeennsseenn  vvaann
aallllee  jjaarreenn  kkoommeenn  eerrvvoooorr  tteerruugg..  WWee  ggeevveenn  ddee
ddrriinnkkssnneellhheeiidd  wweeeerr  ddoooorr  eeeenn  ddiiggiittaallee  vviissuu--
aalliissaattiiee  mmeett  eeeenn  sskkiippiissttee::  hhooee  mmeeeerr  jjee  ddrriinnkktt,,
hhooee  hhaarrddeerr  ddee  sskkiiëërr  ddee  bbeerrgg  aaff  ggaaaatt..””
HHeett  wwaass  ddee  ddeerrddee  mmaaaall  ddaatt  LLuucciidd  ddee  bboorrrreell

oorrggaanniisseeeerrddee..  HHeett  aaaannttaall  bbiieerrttjjeess  wweerrdd,,
zzooaallss  bbiijj  iieeddeerree  LLuucciiddbboorrrreell,,  ggeerreeggiissttrreeeerrdd
vviiaa  eeeenn  eelleekkttrroonniisscchhee  sslleeuutteellhhaannggeerr..  DDiiee
wwaaaarrddeeeerr  jjee  oopp  bbiijj  ddee  bbaarr  eenn  ggeebbrruuiikk  jjee
ddaaaarrnnaa  oomm  mmeeee  aaff  ttee  rreekkeenneenn..  TTiijjddeennss  ddeezzee
ssppeecciiaallee  TTookkeennbboorrrreell,,  mmeett  aallss  tthheemmaa  ‘‘wwiinntteerr--
wwoonnddeerrllaanndd’’,,  wwaass  ooookk  ttee  zziieenn  wwiiee  ddee  jjoonnggssttee
bbeesstteelllleerr  wwaass  ooff  wwiiee  ddee  ggrroooottssttee  bbeesstteelllliinngg
ddeeeedd..  DDaatt  wwaass  oovveerriiggeennss  eeeerrsstteejjaaaarrss  LLeeoonnii
TTeenntthhooff  vvaann  NNoooorrddeenn  mmeett  221166  bbiieerr..
EEeenn  ffiijjnnee  bbiijjkkoommssttiigghheeiidd  iiss  vvoollggeennss
JJoonnggeejjaannss  ddee  hheeccttoolliitteerrkkoorrttiinngg  ddiiee  LLuucciidd  mmeett
hheett  ddrraannkkffeessttiijjnn  bbiinnnneennsslleeeeppttee..  HHooee  mmeeeerr
aaffzzeett,,  hhooee  mmeeeerr  kkoorrttiinngg,,  iiss  hheett  bbeelleeiidd  vvaann
GGrroollsscchh..  OOmmddaatt  LLuucciidd  mmeeddee  ddaannkkzziijj  ddiitt  eevvee--
nneemmeenntt  ddiitt  jjaaaarr  7766  hheeccttoolliitteerr  bbiieerr  oopp  ddee
bbeeggrroottiinngg  hheeeefftt  ssttaaaann,,  hhooeefftt  zzee  vviijjffttiigg  eeuurroo
mmiinnddeerr  ttee  bbeettaalleenn  ppeerr  hheeccttoolliitteerr..  EEeenn  kkoorrttiinngg
vvaann  oonnggeevveeeerr  ttwwiinnttiigg  pprroocceenntt  --  oopp  115522  ffuusstteenn
ttiikktt  ddaatt  aaaarrddiigg  aaaann..  ((NNSS))
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

IJsvrij! op de Markt
Damesdispuut La Donna
è Mobile draagt haar
steentje bij aan Eindho-
ven Winterstad. Op don-
derdag 17 december
kunnen studenten op de
Markt en het Catharina-
plein deelnemen aan al-
lerlei winterse spelletjes
tijdens het evenement
‘IJsvrij! De Winterspelen’. 

De opening is om 15.30 uur
bij de ijsbaan op de Markt.
Er wordt dan onder andere
een korte ijshockeyclinic
gegeven ter voorbereiding
op het ijshockeytoernooi
dat een uur later begint. Op
de rest van de Markt en het
Catharinaplein kunnen
andere vaardigheden wor-
den geperfectioneerd, zo-
als sneeuwvolleyballen,
braadworstracen en
sneeuwmanworstelen. 
Voor het ijshockeytoernooi
kunnen studenten zich
opgeven met een team van

zeven tot tien personen.
Voor de andere spelen mag
het team variëren van vier
tot zeven personen. Deel-
name is gratis, inschrijven
kan tot 10 december op 
la-donna-e-mobile.nl. Na
afloop van de Winterspelen
en de finale van het ijshoc-
keytoernooi is er tot mid-
dernacht een feest in de
tent op de Markt. 
Met het evenement wil La
Donna è Mobile geld opha-
len voor Habitat for
Humanity, een hulporga-
nisatie die zich inzet voor
betere huisvesting van
gezinnen in ontwikke-
lingslanden. Een groot
aantal Eindhovense bedrij-
ven, waaronder de orga-
nisatie van Extrema, heeft
producten aangeboden die
geveild mogen worden.
Vorig jaar haalde het
dispuut met de veiling
2400 euro op voor Pink
Ribbon. (SK)/.

Fietsverbod voor Duitse student
Een 24-jarige student uit het Duitse Giessen mag vijftien
jaar niet fietsen, op straffe van 25 euro per overtreding. Hij
zat vorig jaar dronken op de fiets en weigerde vervolgens
mee te werken aan een psychologisch onderzoek. 
Vorige zomer fietste Christopher Hahn na een feestje in
een politiefuik, meldt de Duitse krant Bild. Hij had 1,71
promille alcohol in zijn bloed en moest een boete van vijf-
honderd euro betalen. Maar daarmee was de kous niet af.
Fietsers met een slok op moeten zich, net als dronken
automobilisten, psychologisch laten onderzoeken in
Duitsland, wat nog eens minstens vijfhonderd euro kost.
De fietser weigerde dat en kreeg een ‘Fahrradverbot’ van
vijftien jaar opgelegd. Hij mag trouwens nog wel paard-
rijden op de openbare weg, meldt Bild. (HOP)
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