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Arno Peels nieuwe
bestuursvoorzitter 
De Raad van Toezicht van de
TU/e heeft dr.ir. Arno Peels
(53) benoemd tot voorzitter van
het College van Bestuur. Hij
volgt per 1 mei ing. Amandus
Lundqvist op die met pensioen
gaat. Peels is geboren in Eind-
hoven, studeerde aan de TU
Delft en promoveerde en werk-
te aan de Universiteit Twente. 

Arno Peels (Eindhoven, 1956)
behaalde in 1980 zijn ingeni-
eurstitel in de luchtvaart- en
ruimtevaarttechniek aan de TU
Delft. Vier jaar later promoveerde
hij tot doctor in de elektro- en
informatietechniek aan de Uni-
versiteit Twente. Aansluitend
was hij een jaar als universitair
hoofddocent verbonden aan deze
universiteit. Daarna vervulde hij
gedurende zestien jaar diverse
managementfuncties in binnen-
en buitenland bij Philips Semi-
conductors, uiteindelijk als vice-
president en general manager
Business Line RF. Daarna was hij
directievoorzitter en CEO van
Thales Nederland B.V. (hoofdves-
tiging Hengelo) en vicepresident
en group executive van de Thales
Group, een internationaal opere-
rend elektronicaconcern. 
Een prachtige staat van dienst en

vooral de uitzonderlijke combi-
natie -Delft, Twente, Eindhoven-
lijkt een grote plus om hem tot
bestuursvoorzitter te benoemen.
Peels kan er wel om lachen: “Ik
de ideale 3TU-synthese? Dat zul
je aan anderen moeten vragen.”
Volgens hem spelen ook andere
factoren een belangrijke rol bij
zijn benoeming. “Ik heb veel
ervaring met zowel universitei-
ten als bedrijven, waar ik vooral
aan de kant van de hightech
sector zat. Ik weet hoe het is om
ingenieurs in dienst te nemen en
hoe je academici in een bedrijfs-
keten moet opnemen.”
Door zijn functie bij Thales heeft
Peels naar eigen zeggen veel con-
tacten opgebouwd met de over-
heid, Tweede Kamer en werk-
gevers- en werknemersorgani-
saties. “Ik denk dat deze elemen-
ten goed bij elkaar passen voor de
functie aan de TU/e.” Uiteraard
wordt van hem verlangd om
doelen te stellen. Welke? “Dat wil
ik graag nader invullen met mijn
collega’s van het College van
Bestuur en de faculteiten. In
2010 zal in ieder geval nadruk-
kelijk de toekomststrategie van
de TU/e aan de orde komen.” 
Zijn benoeming beschouwt de
geboren en getogen Eindhove-
naar niet zozeer als een terug-
keer. “Ik heb vele reizen afgelegd
naar de VS en Azië en in tal van
plaatsen gewoond: Nuenen,
Hamburg, Graz en tegenwoordig
woon ik in de buurt van
Nijmegen, op korte afstand van
Eindhoven. Maar dat is geen
reden om nu opgelucht te ver-
zuchten: ‘Hè hè, we zijn weer
thuis’. Het voelt eerder als een
stuk herkenning nu ik weer in
Eindhoven kom.” (FvO)/.

Rector: “BSA-norm mag 
naar 45 studiepunten”
De norm bij het bindend
studieadvies, dit jaar voor het
eerst van kracht voor eerste-
jaars, moet in de toekomst
omhoog. Op termijn wil TU/e-
rector prof.dr.ir. Hans van Duijn
de grens verleggen van 30 naar
45 van de 60 studiepunten. 

Dat is één van de boodschappen
die de rector op de valreep van het
jaar kwijt wil aan de TU/e-
gemeenschap, vooral aan studen-
ten. Het is geen optimistische
kerstboodschap; Van Duijn,
sinds april 2005 rector aan de
TU/e, heeft grote moeite met de
gemakzuchtige houding van

grote groepen studenten aan zijn
universiteit. Ze steken volgens
hem te weinig uren in hun
studie, de rendementen zijn bed-
roevend laag en vormen een be-
dreiging voor de TU/e, student-
bestuurders leggen zomaar hun
studie voor een heel jaar stil en tot
academische vorming moet men
bijna gedwóngen worden. 

Verderop in deze Cursor pleit de
rector voor een strenger regime;
dat dient volgens hem het belang
van de universiteit en van de
student zelf. (HK)

Lees verder op de pagina’s 8 en 9. 

Het jaar ten einde
DDiitt  iiss  ddee  llaaaattssttee  CCuurrssoorr  vvaann  ddiitt  kkaalleennddeerrjjaaaarr..  HHeett  eeeerrssttee  nnuummmmeerr

vvaann  22001100  vveerrsscchhiijjnntt  oopp  ddoonnddeerrddaagg  1144  jjaannuuaarrii..

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  vvoooorr  ddaatt  nnuummmmeerr  kkuunnnneenn  ttoott  88  jjaannuuaarrii

wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll,,  mmaaiill  vvoooorr

aallllee  aannddeerree  ttiippss,,  vvrraaggeenn  eenn  ssuuggggeessttiieess  nnaaaarr  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..  

DDee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  CCuurrssoorr  wweennsseenn  uu  hheeeerrlliijjkk  wwaarrmmee

ffeeeessttddaaggeenn  iinn  ddee  wwiinntteerrssee  kkoouu..  TToott  zziieennss  iinn  22001100!!

AAllss  hhiijj  eerr  mmoorrggeenn  nnoogg  eeeenn  uuuurrttjjee  tteeggeennaaaann

ggaaaatt,,  hheeeefftt  JJeerrooeenn  SScchhuutttteerr  vvaann  ddee  EEiinndd--

hhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn  SSppoorrtt  FFeeddeerraattiiee  ddeezzee

wweeeekk  iinn  ttoottaaaall  vviieerr  uuuurr  aaaann  zziijjnn  ssttuuddiiee

bbeesstteeeedd..  GGeelluukkkkiigg  iiss  hheett  mmaaaarr  éééénn  kkeeeerr  ppeerr

jjaaaarr  VVaann  LLiinntt  SSttuuddeenntteenn  SSppoorrttwweeeekk  eenn  hhooeewweell

hheett  eeeenn  ddrruukkkkee  wweeeekk  iiss  vvoooorr  ddee  oorrggaanniissaattiiee,,

vveerrlloooopptt  aalllleess  ssooeeppeell..  ““DDee  eenniiggee  kkllaacchhtt  ddiiee  wwee

oopp  mmaaaannddaagg  eenn  ddiinnssddaagg  kkrreeggeenn,,  wwaass  ddaatt  ddee

kkaannttiinnee  aall  oomm  ttwweeee  uuuurr  ddiicchhtt  ggiinngg..  DDuuss  ddaatt  iiss

eeiiggeennlliijjkk  ppoossiittiieeff,,””  aalldduuss  SScchhuutttteerr..

OOnnggeevveeeerr  vviijjffttiieennhhoonnddeerrdd  ssttuuddeenntteenn  lleevveenn

zziicchh  ddeezzee  wweeeekk  iinn  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrtt--

cceennttrruumm  uuiitt  mmeett  oonnddeerr  aannddeerree  rrookkvvooeettbbaall,,

kknnoottssbbaall,,  kkaannoowwaatteerrppoolloo  eenn  rroollssttooeellbbaasskkeett--

bbaall..  NNaa  hheett  ssppoorrtteenn  wwoorrddtt  eerr  eellkkee  ddaagg  ggeeffeeeesstt

iinn  ddee  kkaannttiinnee..  VVaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerrddaagg  1177

ddeecceemmbbeerr,,  vvaalltt  eerr  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  nniikkss  ttee

kkllaaggeenn::  hheett  ffeeeesstt  ggaaaatt  ddoooorr  ttoott  iieeddeerreeeenn  wweegg

iiss..  ((SSKK))

FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Feesten tot iedereen weg is
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Het gat is vier jaar geleden
gesloten met weefsel van haar
eigen hartzakje. “Het is goed
dichtgegroeid en omdat het mijn
eigen weefsel is, wordt het niet
afgestoten.” Het hart van Julia
en haar andere organen hebben
echter het nodige te lijden gehad

doordat het pas op haar acht-
tiende is ontdekt. “Mijn organen
hebben al die jaren te weinig
zuurstof gehad en mijn hart is
helemaal uitgerekt en drukt een
long weg. Daar kunnen ze niets
tegen doen.” Een harttransplan-
tatie wil Julia nog niet. “Daar
ben ik nog te jong voor.” 
Dat betekent dat Julia snel
buiten adem en heel snel moe is.
Ze rijdt vaak rond in een kleine
scootmobiel en deze week krijgt
ze een elektrische rolstoel “met
zo'n joystick. Niet leuk, maar als
ik daarmee colleges kan volgen,
wil ik er wel in zitten. Mensen
die mij kennen, houden wel
rekening met mijn gezondheid.
Mijn vrienden proberen me
overal bij te betrekken. Voor de
grap rijden ze ook wel eens een
rondje op mijn scootmobiel.
Aan de andere kant merk ik ook
dat voorbijgangers me soms niet
aan durven kijken als ik in mijn
scootmobiel zit, alsof ze niet
weten hoe ze ermee moeten
omgaan. Maar zodra ze me

kennen, of als ik zelf wat zeg, is
het weer goed.” 

De arts raadde het Julia af om
aan de universiteit te beginnen.
Toch schreef ze zich in bij
Biomedische Technologie. Ze
studeert in deeltijd. “Met goede
regelingen en met veel zelf-
studie lukt het wel.” Ze is na vier
jaar over de helft van haar
tweede jaar en is inmiddels met
vaardigheidsblokken begonnen.
“Studentendecaan Chris Sepers
van het Onderwijs en Studenten
Servicecentrum en de studiead-
viseurs en docenten van BMT
helpen me heel erg goed.” 
Julia weet nog niet welke kant ze
uit wil. Tissue engineering
spreekt haar aan, “maar nano-
technologie, een heel ander vak-
gebied, vind ik ook erg interes-
sant.” 
Ze heeft erover gedacht om haar
ervaring als hartpatiënt in te
zetten. “Bepaalde onderzoeken
zijn niet prettig en zouden echt
verbeterd kunnen worden.

Misschien ga ik daar later iets
mee doen. Maar op dit moment
wil ik er eigenlijk zo weinig
mogelijk mee te maken hebben
en richt ik me liever op iets
anders.” 
Een half jaar geleden verhuisde
Julia naar een spacebox op de
campus; ze wil zo min mogelijk
afhankelijk zijn van anderen. Ze
vindt het gezellig wonen tussen
de overwegend internationale
studenten. “Iedereen vraagt me
uit eten en we zoeken elkaar op.
Het is heel leuk om te zien hoe
al die mensen uit verschillende
culturen samen leven. De ver-
gunning voor de spacecabins
loopt in 2010 af en de bewoners
voeren op dit moment volop
actie om de cabins te behouden.
Ik hoop dat dit lukt.”
Julia is tijdelijk bij haar ouders
thuis om bij te komen van een
operatie. Tijdens het gesprek
probeert haar groene dwerg-
papegaai de aandacht te trekken.
“Ik heb veel steun aan Pino; hij
is heel grappig,” zegt Julia

lachend. “Ik heb het idee dat hij
zijn naam kan zeggen, heel snel
en met een hoog stemmetje,
maar volgens mijn vriend is het
gewoon fluiten.” 
Haar vriend, Yannick Tollenaere,
heeft ze in de trein leren ken-
nen. Hij studeert Electrical
Engineering aan de TU/e en is
bijna klaar met zijn bachelor.
“Yannick is er gewoon voor mij.
Hij probeert het altijd van de
zonnige kant te bekijken, ook als
mij dat niet meer lukt. Hij is
echt geweldig.” Samen met
Yannick ging ze onlangs op
dansles bij studentendans-
vereniging Footloose. “Dat is iets
wat ik al heel erg lang wil en ik
vind het heel erg leuk om te
doen. Ik dans op mijn eigen
tempo en ga zitten wanneer dat
nodig is. En desnoods doe ik
twee beginnerscursussen. Zo is
het eigenlijk met alles. Ik kom
snel mijn grenzen tegen als ik
iets wil doen, maar dat weer-
houdt me niet om het te
proberen.”/.

Ingrid Magilsen
Foto: Bart van Overbeeke

In haar eindexamenjaar vwo
werd bij Julia Govers (22) een

gat van 3,6 centimeter ontdekt
tussen haar twee hart-

boezems. “Zes artsen stonden
vol verbazing naar de echo te

kijken. Dat zien ze niet zo
vaak”, vertelt de studente

Biomedische Technologie met
gevoel voor understatement.
Normaal wordt een gaatje in

het hart al voor het derde
evensjaar ontdekt en

geopereerd. Meestal kan dat
via de lies. “Het is ongelofelijk
dat ze bij mij als kind geen ruis

hebben gehoord.” 

“Ik kom snel mijn grenzen tegen”

Julia Govers

Op de eerste verdieping van Laplace
treffen we Ton Hellings, onlangs afge-
studeerd bij Technische Informatica. Hij
houdt drie levensgevaarlijke pijlen in
zijn hand.

“Dit is een cadeautje van Sinterklaas”,
weet Ton Hellings. Hij gooit in zijn lunch-
pauze graag met snelle pijltjes op het
nieuwe dartbord. Hoewel hij hier nog
maar kort zal zijn; na het schrijven van de
paper over zijn afstudeerstuk, in opdracht

van Eurandom, begint hij in januari in
Amsterdam bij het CWI, het Centrum
Wiskunde & Informatica. Daar gaat hij
promotieonderzoek doen naar wachtrij-
processen in biologische cellen. “Het
afleesproces van DNA gebeurt met m-RNA.
Dit proces is soms actief en soms niet-
actief. Ik ga met een wiskundige bril
onderzoeken wanneer en hoe dat gebeurt.”
Hellings maakte zijn laatste biologische
aantekeningen tijdens zijn vwo-examen-
jaar. Hij verheugt zich wel op de nieuwe
baan. “Fijn om even verlost te zijn van de
draadloze netwerken waarop ik afstudeer-
de.” Hij hoopt ook zijn onderzoek een
paar maanden in het buitenland te
kunnen gaan doen.
De bijna-PhD heeft geen idee of het CWI
speelgoed op de gangen heeft staan. Wat
hem betreft is er in ieder geval een tafel-
tennistafel. Pingpongen vindt Hellings
nog leuker dan darten. Tussen een en half
twee is het hem en zijn Eurandom-
collega’s toegestaan een balletje te slaan
op de tafel die Sinterklaas twee jaar

geleden bracht. Of een balletje te trappen
op het tafelvoetbalspel van vorig jaar.
Buiten die pauzetijd geeft het getik en
gejuich hoogstwaarschijnlijk teveel
overlast. (NS)
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Snellere harde schijven dankzij laserlichtflitsen
Voor snellere harde schijven
moet je de enen en nullen nog
sneller kunnen schrijven.
Natuurkundigen van de TU/e
laten zien waarom bepaalde
materialen duizend keer snel-
ler met laserlicht te schakelen
zijn dan andere. De bevindin-
gen zijn 14 december online
verschenen in het gerenom-
meerde Nature Materials.

TU/e-onderzoekers onder lei-
ding van prof. dr. Bert Koopmans
(Technische Natuurkunde)
publiceren hun bevindingen
samen met collega’s van de
Technische Universität Kaisers-
lautern en het Max-Planck-
Institut in Stuttgart. Zij geven als
eersten een verklaring voor het
feit dat in sommige magnetische
materialen de domeintjes tot
duizend maal sneller met laser-
licht te schakelen zijn (ofwel de
enen en nullen geschreven of
gewist kunnen worden) dan in
andere materialen. Over dit
onderwerp waren natuur-
kundigen het al zo’n twintig jaar
oneens. 

De inzichten zijn van groot
belang voor het kleiner en sneller
maken van harde schijven en
andere vormen van gegevens-
opslag. De grote producenten
van harde schijven, zoals
Hitachi, Seagate en Western
Digital, zijn voortdurend op zoek
naar nieuwe manieren hiervoor
en het schrijven van bitjes met
behulp van laserlichtflitsjes is
een serieuze kandidaat. De laser
warmt een domeintje op, waarna
een magnetische schrijfkop er
een ‘1’ of ‘0’ van maakt. 
De wedloop richt zich op steeds
meer bitjes per vierkante cen-
timeter. Maar hoe kleiner een
domeintje -een magnetisch
gebiedje waarin het magneetveld
duidelijk één kant op wijst-
wordt, hoe gevoeliger het is voor
de temperatuurstrilling van de
atomen in het materiaal. En hoe
groter de kans dat een ‘1’ omflipt
tot een ‘0’ en er dus fouten
ontstaan op een harddisk.
Om de domeinen toch kleiner te
maken, moeten materialen
worden gebruikt die magnetisch
sterker zijn. Dit heeft als nadeel

dat ook de schrijfkop de domei-
nen hierin moeilijker kan scha-
kelen. En daar schiet de laser te
hulp. Met een korte flits warmt
die het materiaal een beetje op,
waardoor het magneetveld gemak-
kelijker te veranderen is. Na het
afkoelen is het bitje vastgelegd. 

Intensiteit
Het TU/e-onderzoek laat zien
hoe magnetische informatie kan
worden overgedragen aan
atomaire trillingen in hetzelfde
materiaal. Daarmee wordt het
enorme verschil in schakel-
snelheid tussen twee ver-
schillende materialen verklaard.
Het onderzoek laat ook zien hoe
er sneller of langzamer kan
worden geschakeld. Dit door de
intensiteit van het laserlicht te
variëren.
De volgende stap is om ook com-
plexere materialen met de
theorie te beschrijven. Daarnaast
is de nieuwe kennis wellicht van
belang bij het switchen van bits
zonder magneetveld; met niets
anders dan (circulair gepola-
riseerd) laserlicht. (JH/TA)/.

DDee  TTUU//ee  zzaall  vvoooorrttaaaann  mmiinniimmaaaall  éééénn

vvrroouuww  ooppnneemmeenn  iinn  ddee  bbeennooeemmiinnggss--

ccoommmmiissssiieess  vvoooorr  hhoooogglleerraarreenn..  DDaatt

hheeeefftt  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  vvoorriiggee

wweeeekk  bbeessllootteenn  eenn  aaffggeellooppeenn  mmaaaannddaagg

oovveerrlleeggdd  mmeett  ddee  ddeeccaanneenn  vvaann  ddee

ffaaccuulltteeiitteenn..  HHeett  iiss  éééénn  vvaann  ddee  vveerr--

pplliicchhttiinnggeenn  ddiiee  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  zziicchh--

zzeellff  hheeeefftt  ooppggeelleeggdd  oomm  hheett  aaaannttaall

vvrroouuwweenn  iinn  lleeiiddiinnggggeevveennddee  ffuunnccttiieess

fflliinnkk  oopp  ttee  kkrriikkkkeenn..    

CCoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  iinngg..  AAmmaanndduuss

LLuunnddqqvviisstt  ((ttwweeeeddee  vvaann  rreecchhttss  oopp  ddee

ffoottoo))  tteekkeennddee  mmaaaannddaagg  1144  ddeecceemmbbeerr

nnaammeennss  ddee  TTUU//ee  hheett  CChhaarrtteerr  TTaalleenntt

nnaaaarr  ddee  TToopp..  DDaatt  ggeebbeeuurrddee  iinn  hheett

bbiijjzziijjnn  vvaann  ddrrss..  SSyybbiillllaa  DDeekkkkeerr  ((mmiiddddeenn  oopp  ddee  ffoottoo)),,

oouudd--mmiinniisstteerr  vvaann  VVRROOMM  eenn  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  ttaasskkffoorrccee

‘‘VVrroouuwweenn  aaaann  ddee  TToopp’’..  DDee  ddooeellsstteelllliinngg  vvaann  hheett  cchhaarrtteerr

iiss  hheett  bbeerreeiikkeenn  vvaann  eeeenn  vveerrhhooooggddee  ttooeessttrroooomm,,  ddoooorr--

ssttrroooomm  eenn  bbeehhoouudd  vvaann  vvrroouuwweelliijjkk  ttaalleenntt  iinn  NNeeddeerr--

llaannddssee  ((ssuubb))ttooppppoossiittiieess..

IInn  22001133  mmooeett  hheett  aaaannttaall  vvrroouuwweelliijjkkee  hhoooogglleerraarreenn  aaaann

ddee  TTUU//ee  1100  pprroocceenntt  bbeeddrraaggeenn,,  ddaatt  aaaannttaall  lliiggtt  nnuu  nnoogg  oopp

11,,66  pprroocceenntt..  OOookk  hheett  aaaannttaall  vvrroouuwweelliijjkkee  UUhhDD’’ss  mmooeett  ddee

kkoommeennddee  jjaarreenn  fflliinnkk  ssttiijjggeenn;;  vvaann  66  nnaaaarr  1100  pprroocceenntt..  HHeett

ppeerrcceennttaaggee  vvrroouuwweelliijjkkee  UUDD’’ss  wwoorrddtt  ddee  kkoommeennddee  jjaarreenn

ooppggeevvooeerrdd  vvaann  1177  nnaaaarr  2266  pprroocceenntt  eenn  ddaatt  vvaann  vvrroouuwwee--

lliijjkkee  PPhhDD’’ss  vvaann  2277  nnaaaarr  3300  pprroocceenntt..

HHeett  ssttrreevveenn  iiss  ddaatt  iieeddeerree  ffaaccuulltteeiitt  iinn  mmeeii  eeeenn  ssttaappppeenn--

ppllaann  pprreesseenntteeeerrtt  wwaaaarriinn  wwoorrddtt  aaaannggeeggeevveenn  hhooee  zzee

ddeezzee  aammbbiittiieeuuzzee  ddooeellsstteelllliinnggeenn  ggaaaann  rreeaalliisseerreenn..  OOpp

ddiitt  mmoommeenntt  bbuunnggeelltt  ddee  TTUU//ee  aallss  iinnsstteelllliinngg  oonnddeerraaaann  ddee

NNeeddeerrllaannddssee  llaaddddeerr  aallss  hheett  ggaaaatt  oomm  hheett  aaaannttaall

vvrroouuwweenn  iinn  lleeiiddiinnggggeevveennddee  ffuunnccttiieess..

VVaann  uunniivveerrssiittaaiirr  NNeeddeerrllaanndd  hheebbbbeenn  aalllleeeenn  WWaaggeenniinnggeenn

eenn  ddee  OOppeenn  UUnniivveerrssiitteeiitt  hheett  cchhaarrtteerr  nnoogg  nniieett  oonnddeerr--

tteekkeenndd..  HHeett  cchhaarrtteerr  rriicchhtt  zziicchh  zzoowweell  oopp  hheett  bbeeddrriijjffss--

lleevveenn  aallss  oopp  ddee  oovveerrhheeiidd..  VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  zziiee

wwwwww..ttaalleennttnnaaaarrddeettoopp..nnll..  ((HHKK//FFvvOO))

Brombacher nieuwe decaan ID
Na enige tijd zoeken is de
nieuwe decaan voor de facul-
teit Industrial Design uiteinde-
lijk toch binnen de eigen
gelederen gevonden. Over
twee maanden neemt prof.dr.ir.
Aarnout Brombacher, nu kar-
trekker van de groep Business
Process Design, het stokje over
van prof.dr.ir. Jeu Schouten, die
deze functie sinds de oprich-
ting in september 2001 vervult.
Brombacher wil de jonge facul-
teit verder uitbouwen en het
onderwijs nog beter veranke-
ren binnen het onderzoek.

In september van dit jaar had
zittend decaan Schouten al een
stap terug willen doen. Omdat
toen nog geen geschikte kandi-
daat gevonden was, verlengde hij
op verzoek van het College van
Bestuur zijn decanaat. Over twee
maanden is het dan toch zover:
Aarnout Brombacher, die in
2007 met zijn vakgroep Quality

and Reliability Engineering van
de faculteit Technologie
Management overstapte naar ID,
neemt in maart het roer voor vier
jaar over. 
Brombacher heeft er veel zin in.
“We gaan de komende periode
deze jonge faculteit verder uit-
bouwen. ID is ontstaan uit het
onderwijs en na enkele jaren is
het onderzoek opgezet. Er waren
al groepen actief aan de TU/e die
daar goed inpasten. Die zijn
inmiddels ook goed geïnte-
greerd. Het onderzoek willen we
nu over de hele breedte van de
faculteit uitrollen en dat doen we
aan de hand van drie centrale
thema’s: ‘Lighting’, ‘Wearable
Senses’ en ‘Playful Interaction’.
Met deze overkoepelende
thema’s voorkomen we dat onze
vier onderzoeksgroepen afzon-
derlijke zuilen worden.“
In april 2010 wordt het onder-
zoek van ID voor het eerst onder
de loep genomen door een visita-

tiecommissie. Brombacher zegt
het met behoorlijk wat ver-
trouwen tegemoet te zien: “Het is
een mooie lakmoesproef voor de
faculteit. Enerzijds zal het een
stuk erkenning en herkenning
opleveren voor ons. Anderzijds
gaan we er als jonge faculteit
zeker het nodige van leren.”

Kameel met kieuwen
Dat hij in september niet direct
was uitverkoren voor het deca-
naat, ziet hij niet als een
probleem. “Het besturen van
zo’n jonge en ambitieuze facul-
teit brengt ook heel wat verant-
woordelijkheid met zich mee. Als
je alle eisen waaraan de nieuwe
decaan moest voldoen, bij elkaar
optelde, zocht men eigenlijk naar
een kameel met kieuwen en
vleugels. Ik weet me echter
gesteund door een groot draag-
vlak binnen de faculteit van mijn
directe collega’s en van het
College van Bestuur.” (HK)/.

TU/e vierde met

bacheloropleidingen 
De TU/e staat op de vierde
plaats in de nieuwe Keuzegids
Universiteiten. Volgens de gids
scoort de Wageningen Univer-
siteit (totaalscore 72) het
hoogst met haar bacheloroplei-
dingen, vooral dankzij haar
kleinschalige en intensieve
onderwijs. 

Het zilver is voor het afstands-
onderwijs van de Open Universi-
teit en het brons voor de
Universiteit Maastricht. De TU/e
en de Radboud Universiteit
Nijmegen, als beste ‘brede
klassieke universiteit’, staan
direct achter Maastricht met een
totaalscore van 65. 
Anders dan in vorige edities ver-
gelijkt de nieuwe Keuzegids nu
eerst alleen de bacheloroplei-
dingen. Er is gekeken naar het
aantal contacturen, de werk-
groepgrootte, de didactische

vaardigheden van docenten, de
organisatie en faciliteiten. In
januari komt een gids uit met de
masteropleidingen. 
Grote universiteiten scoren in de
nieuwe ranking beduidend
minder dan de kleinere. De
auteurs van de Keuzegids con-
stateren dat grootschaligheid en
kwaliteit blijkbaar niet zo gemak-
kelijk te combineren zijn. Het
minst succesvol is de Vrije
Universiteit, met een score van
55. Twente en Delft halen respec-
tievelijk een zesde en dertiende
plek met scores van 64 en 57. 

De auteurs benadrukken dat er
binnen instellingen grote ver-
schillen kunnen bestaan. De ene
studie kan geweldig zijn, terwijl
aan een andere van alles schort.
De Keuzegids biedt daarom ook
ranglijstjes per studie. Zie ook
www.keuzegids.org. (HOP)/.

VVrrououwwenen aan de taan de topop Zetelverhouding tussen
Groep-één en PF ongewijzigd
Ook in 2010 moet de universi-
teitsraadfractie van de PF
opboksen tegen een dubbele
overmacht aan zetels van
tegenstrever Groep-één.
Donderdag 10 december werd
bekend dat de PF bleef steken
op drie zetels. Groep-één
behield er zes. Vijftig procent
van de TU/e-studenten bracht
vorige week zijn stem uit. 

Nic van Kooten, lijsttrekker van
de PF, heeft het zichtbaar
moeilijk met de stagnatie van
zijn groep. In totaal haalde zijn
groepering 1237 stemmen
binnen, maar daar stonden er
1999 tegenover van Groep-één.

Volgens Van Kooten is maar weer
eens gebleken dat het moeilijk is
om je als partij te onderscheiden
op inhoud.
Rik Nijhuis, tweede op de lijst van
Groep-één na lijsttrekker Elien
Bisseling, vond dat ook de PF dit
jaar veel inspanning in het cam-
pagnevoeren gestoken had.
“Daarom bleef het voor ons tot op
het eind spannend.”
Dit jaar werden ook nieuwe frac-
tieleden voor de personeelgroe-
pering PUR gekozen. Ook daar
was het opkomstpercentage
mooi, maar liefst 43 procent van
de medewerkers maakte gebruik
van de mogelijkheid om op 8 en
9 december te stemmen. (HK)/.

Ach en Wee
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In het Hoofdgebouw van de TU/e staan
zeer milieubelastende nepkerstbomen.
De milieuminister van de Australische
deelstaat Victoria liet althans
berekenen dat een nepspar zorgt voor
een uitstoot van zo'n 48 kilogram kool-
stofdioxide. Een echte boom genereert
slechts drie kilo. Hoe moeten onweten-
de consumenten dergelijke cijfers inter-
preteren?

”Bij deze cijfers moet je je altijd afvragen
wat is meegeteld en wat niet”, zegt
prof.dr. Hubert Veringa, hoogleraar
Chemische Reactor Technologie bij de
faculteit Scheikundige Technologie.
“Rondom de CO2-uitstoot door de pro-
ductie van biobrandstoffen spelen deze
discussies ook. De tractor van de boer die
het land bewerkt, verbruikt brandstof.
Meestal zijn dat fossiele brandstoffen,
dus die tractor zorgt voor extra koolstof-
dioxide-uitstoot. Dat neem je mee in je
berekeningen. 
Er zijn echter ook mensen die zeggen: die
boer smeert elke ochtend margarine op
zijn brood. Bij de productie van marga-
rine komt CO2 vrij, dus dat moet je
meenemen in je berekeningen. Ik vind
dat je die lijn niet zo ver moet doortrek-
ken. Die boer smeert sowieso boter op

zijn brood, of hij nou biobrandstoffen
produceert of niet.  
De meest idiote discussies hoor je rond-
om het verbranden van kippenmest. 
De warmte die daarbij vrijkomt, kun je
gebruiken als duurzame energie. Er zijn
echter mensen die zeggen: die hele kip-
penhouderij stoot ongelooflijk veel kool-
stofdioxide uit, dus die kippenmest is
geen duurzame brandstof. Ik vind dat je
de CO2-uistoot van de kippenhouderij
moet toeschrijven aan het ei, of althans
maar gedeeltelijk aan de mest. 
Als ik dit soort getallen hoor, vraag ik me
dus altijd meteen af wat is meegerekend.
In het geval van de kerstbomen denk ik
dat de getallen wel reëel zijn. De boom in
de TU/e-hal is enkele meters hoog, daar
zal zo'n twintig kilogram plastic in zijn
verwerkt. Er bestaan statistische formules
om op grond van dat gewicht de CO2-
uitstoot rondom de plasticproductie te
berekenen. Dat zal inderdaad zo'n veertig
kilogram zijn. De uitstoot bij een echte
spar wordt voornamelijk veroorzaakt door
het gebruik van kunstmest en het vervoer.
Die drie kilo kan dus ook wel kloppen.
Ik vind het een nogal academische dis-
cussie. Er zijn belangrijkere dingen. Ik
rijd altijd met de trein naar mijn werk in
Eindhoven en terug en zit dan vaak in een

nagenoeg lege coupé. Door mijn raam zie
ik echter al vanaf Amsterdam files staan
op de A2 richting Den Bosch. Daar gaan
elke dag heel wat meer kerstboom-equiva-
lenten aan C02 de lucht in. We kunnen

wel praten over nepsparren, maar er zijn
echt ingrijpendere veranderingen nodig
om 'kilometers te maken'.”

Tekst: Enith Vlooswijk

'Lege treincoupés groter
probleem dan nepsparren' 

Prof.dr. Hubert Veringa, hoogleraar Chemische Reactor Technologie

Opinie TU/e
Vox Academici

Wat heerlijk om eens
vrijelijk in de glazen bol
te mogen kijken en de
gedroomde TU/e te
schetsen over tien jaar.
Simpel is het niet. Je
komt er alleen maar uit
door je een voorstelling
te maken van hoe de
samenleving er dan uit
zal zien en de TU/e daar
vervolgens in te plaatsen.
Laat ik een poging
wagen.
De CO2-uitstoot zal een
nog groter probleem zijn
dan nu, de rol van China
op het wereldtoneel
onmiskenbaar, Europa is
nog altijd verdeeld en
zwak. De maakbaarheid van gezond-
heid, de vroege herkenning van ziektes
en de behandeling ervan: maak je borst
maar nat, iedereen weet straks bij zijn
geboorte al welke fatale ziekte er straks
opdoemt. Elk jaar zal de levensverwach-
ting met een paar maanden toenemen. 
Konden we tien jaar geleden bevroeden
hoe belangrijk de mobiele telefoon in
ons leven zou worden? Ook in de
toekomst zal de technologie duizeling-
wekkend accelereren. Nanotechnologie
en intelligente systemen zullen nog
meer dan nu ons leven bepalen en onze
privacy tot een minimum terugbrengen.
Zolang de techniek in de handen van de
‘right ones’ blijft, zal de kwaliteit van
leven een hoge vlucht nemen: we
kunnen meer en ook over grotere afstan-
den met elkaar delen. Elkaar waarschu-

wen en steunen. De
mensen die dan aan de
touwtjes trekken, zijn
de kinderen uit de
‘grenzeloze’ generatie:
gefocust op zelfred-
zaamheid, netwerken
en uiterlijkheden. 

Probeer dit plaatje
eens als decor te
gebruiken bij de TU/e
in 2020 en je komt op
het volgende wensen-
lijstje uit: creëer top-
of-the-bill hightech-
voorzieningen die
horen bij de uitstra-
ling van deze inno-
vatieve regio. Kijk naar

wenselijke technologiegebieden en pas
daar het totale curriculum op aan, zorg
dat je op die terreinen ‘leading’ bent en
werf daarmee (veel) voortreffelijke stu-
denten, koester je grote roergangers of
trek ze aan, want meer nog dan door de
TU/e in de volle breedte, zal door hen
bepaald worden waar de TU/e op af-
koerst. En last but not least: denk,
handel, kortom wórdt werkelijk interna-
tionaal en maak de TU/e tot een ‘hub’
van en naar alle belangrijke uithoeken
van de wereld. 

Lucas Asselbergs, 
hoofd Studium Generale 

Reageren via 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
UU--bbllaadd  ggooeess  ddiiggiittaall!!..

HHeett  UUttrreecchhttss  uunniivveerrssiitteeiittssbbllaadd  ‘‘ggaaaatt’’

ddiiggiittaaaall,,  ddaatt  wwiill  zzeeggggeenn::  hheett  vveerrsscchhiijjnntt

vvaannaaff  22001100  aalllleeeenn  aallss  wweebbkkrraanntt,,  nniieett  mmeeeerr

oopp  ppaappiieerr..

DDee  uuiittrrooeepp  hhiieerrbboovveenn  ddooeett  mmee  ddeennkkeenn  aaaann

ttwweeee  hheeeell  aannddeerree  bbllaaddeenn::  PPllaayybbooyy  eenn

PPeenntthhoouussee..  LLaanngg  ggeelleeddeenn  kkoocchhtt  iikk  eerr  wweell

eeeennss  eeeenn..  HHeett  aaaannbboodd  ‘‘IInnppaakkkkeenn

mmeenneeeerr??’’  wweeeess  iikk  aallttiijjdd  aacchhtteellooooss  vvaann  ddee

hhaanndd::  wwiiee  eeeenn  PPllaayybbooyy  ((ooff  PPeenntthhoouussee))

kkoooopptt,,  mmooeett  eerr  ooookk  mmeeee  oovveerr  ssttrraaaatt

wwiilllleenn..  MMeennsseenn  ((mmaannnneenn))  ddiiee  wweell  eeeennss

eeeenn  PPllaayybbooyy  ((ooff  PPeenntthhoouussee))  kkoocchhtteenn,,

bbeewweeeerrddeenn  vvaaaakk  ddaatt  zzee  ddaatt  ddeeddeenn

vvaannwweeggee  ddee  pprraacchhttiiggee  vveerrhhaalleenn  ddiiee  eerr

iinnssttoonnddeenn,,  ggeesscchhrreevveenn  ddoooorr  bbeerrooeemmddee

aauutteeuurrss  aallss  KKuurrtt  VVoonnnneegguutt,,    IIaann  FFlleemmiinngg

ooff  MMaarrggaarreett  AAttwwoooodd  eenn  vvoooorr  ddee  ‘‘iinntteerreess--

ssaannttee’’  iinntteerrvviieewwss::  mmeett    JJiimmmmyy  CCaarrtteerr,,

CCaassssiiuuss  CCllaayy,,  FFiiddeell  CCaassttrroo  ooff  MMaarrttiinn

LLuutthheerr  KKiinngg..  AAlllleemmaaaall  oonnzziinn  nnaattuuuurrlliijjkk,,  ddee

ppllaayymmaatteess,,  ddaaaarr  ggiinngg  hheett  oomm..  

ZZeellff  ggooooiiddee  iikk  bbiijj  tthhuuiisskkoommsstt  aalllleess  vvaann

mmiijjnn  PPllaayybbooyy  ((ooff  PPeenntthhoouussee))  wweegg,,

bbeehhaallvvee  ddee  cceenntteerrffoolldd..  DDaaaarrvvaann  hhaadd  iikk

ddaann  vvoooorrzziicchhttiigg  ddee  nniieettjjeess  lloossggeemmaaaakktt,,

zzoorrggvvuullddiigg,,  oomm  hheett  fflluuwweelleenn  vveell  vvaann  ddee

‘‘mmaattee’’  ((mmaaiidd))  nniieett  vveerrddeerr  ttee  bbeesscchhaaddiiggeenn..

DDee  cceenntteerrffoollddddaammeess  wweerrddeenn  ddoooorr  ddee

wweeddeerrzziijjddssee  ccoonnccuurrrreennttiiee  sstteeeeddss  bbllootteerr..

IIkk  bbeenn  mmeett  hheett  kkooppeenn  vvaann  ddee  bbllaaddeenn

ggeessttoopptt  nnaa  ddee  mmeeddeeddeelliinnggeenn::  ‘‘PPllaayybbooyy

ggooeess  ppuubbiicc’’  --hhooeeff  iikk  nniieett  uuiitt  ttee  lleeggggeenn--  eenn

kkoorrtt  ddaaaarrnnaa  ‘‘PPeenntthhoouussee  ggooeess  ppiinnkk’’  --  wwiill  iikk

nniieett  uuiittlleeggggeenn;;  hheett  hhaadd  nniieettss  ttee  mmaakkeenn

mmeett  ddee  ppoolliittiieekkee  kklleeuurr  vvaann  hheett  bbllaadd..

HHooee  mmooeett  hheett  nnuu  vveerrddeerr  mmeett  oonnss  eeiiggeenn

bbllaadd,,  ggaaaatt  CCuurrssoorr  ooookk  ddiiggiittaaaall,,  eenn  zzoouu  ddaatt

ggooeeddkkooppeerr  zziijjnn??  WWaatt  kkoosstt  zzoo’’nn  bbllaadd

eeiiggeennlliijjkk??  IIkk  rreekkeenn  hheett  uuiitt..  VVoollggeennss

HHeerrmmaannss’’  OOnnddeerr

PPrrooffeessssoorreenn  kkoossttttee  ddee

GGrroonniinnggssee  uunniivveerrssiitteeiittss--

kkrraanntt  ((UUKK))  iinn  11997733  eeeenn  hhaallff  mmiilljjooeenn

gguullddeenn  ppeerr  jjaaaarr..  DDee  iinnffllaattiiee  iiss  eeeenn  eexxppoo--

nneennttiieeeell  pprroocceess  eenn  oovveerr  ddee  llaaaattssttee

zzeevveennttiigg  jjaaaarr  bbeeddrrooeegg  ddiiee  eeeenn  ffaaccttoorr

ttwwiinnttiigg..  SSiinnddss  hheett  vveerrsscchhiijjnneenn  vvaann  ddee

‘‘PPrrooffeessssoorreenn’’  bbeeddrraaaaggtt  ddee  iinnffllaattiiee  dduuss

eeeenn  ffaaccttoorr  44,,55..  DDee  UUKK  kkoosstt  --vvoollggeennss  ddeezzee

rreekkeennwwiijjzzee--  oonnggeevveeeerr  eeeenn  mmiilljjooeenn  eeuurroo,,

ttwweeee  kkeeeerr  hheett  ppaappiieerreenn  UU--bbllaadd,,  ddaatt  ddiiggii--

ttaaaall  mmaaaarr  eeeenn  ttoonn  zzoouu  ggaaaann  kkoosstteenn;;  ddaatt

llaaaattssttee  ggeellooooff  iikk  nniieett..  

OOff  CCuurrssoorr  ddiiggiittaaaall  zzaall  ggaaaann,,  hhaannggtt  aaff  vvaann

hheett  aannttwwoooorrdd  oopp  ddee  vvrraaaagg::  ‘‘IIss  ddiiggiittaaaall

iinnnnoovvaattiieevveerr  ddaann  ppaappiieerr??’’..  AAllss  hheett

aannttwwoooorrdd  oopp  ddeezzee  vvrraaaagg  ‘‘jjaa’’  iiss,,  ddaann  lleeiiddtt

hheett  LLeeiiddmmoottiieeff  vvaann  ddee  TTUU//ee  ttoott  ddiiggiittaallii--

sseerriinngg..

WWee  zzuulllleenn  nnooooiitt  lleezzeenn  ddaatt  CCuurrssoorr  ‘‘ppuubbiicc’’

ooff  ‘‘ppiinnkk’’  ggaaaatt..  MMaaaarr  iikk  vvoooorrssppeell  ddaatt  

UU--bbllaadd  ddee  ttrreenndd  hheeeefftt  ggeezzeett..  MMeett  ooff

zzoonnddeerr  mmiijjnn  iinnsstteemmmmiinngg::  CCuurrssoorr  ggooeess

ddiiggiittaall!!  

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeuren
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Van drijvend podium naar

ambitieus Brainport Paviljoen 
Wat begon met ideeën voor een
drijvend podium voor het lus-
trumconcert van studenten-
muziekvereniging Quadrivium,
is inmiddels uitgegroeid tot
een ambitieus plan voor het
ontwikkelen van een hightech,
mobiel paviljoen dat kan
worden ingezet bij evenemen-
ten. Diverse partijen, waar-
onder de TU/e en de gemeente
Eindhoven, zijn aan het kijken
naar de mogelijkheden.

Het idee voor het Brainport
Paviljoen is geënt op het Philips
Paviljoen, een ontwerp van Le
Corbusier en Iannis Xenakis dat
in 1958 op de wereldtentoon-
stelling in Brussel te zien was.
Het Brainport Paviljoen moet
‘een showcase voor innovatieve
technologie’ worden, dat de
‘nieuwste technologieën op het
gebied van licht, geluid en video’
in zich verenigt. Daarnaast moet
de constructie makkelijk te ver-
voeren en snel op te bouwen zijn. 
Het initiatief begon als redelijk
klein project. Bouwkunde-
student en Quadrivium-lid Erik
de Jong bedacht vorig jaar samen
met Tom Peeters, ook van
Quadrivium, dat het leuk zou
zijn om bij het 45-jarig bestaan
van hun muziekvereniging een
concert te geven op de Dommel

vanaf een drijvend podium. In
overleg met verschillende partij-
en uit de stad en het bedrijfsleven
maakten vijf Bouwkundestuden-
ten een inklapbaar ontwerp dat
gebruikt kan worden als podium,
maar bijvoorbeeld ook als
tribune, waardoor het aantrek-
kelijk zou zijn voor meerdere
partijen. 
Volgens Joep Huiskamp, bij het
proces betrokken als project-
leider ‘Eindhoven Studenten-
stad’ vanuit de TU/e, heeft het
ontwerp echter zoveel potentie
dat het beter was om het los te
koppelen van het lustrum van
Quadrivium. Het is zo’n
omvangrijk project geworden,
dat het niet voor het lustrum-
concert van Quadrivium (in juni
2010) klaar kan zijn. Daar komt
bij dat tijdens het ontwerpproces
de nieuwe plannen ontstonden
voor het Brainport Paviljoen. 
Of het systeem van het inklap-
bare podium gebruikt gaat
worden in het ontwerp van het
Brainport Paviljoen, is nog niet
helemaal duidelijk. Het lijkt
zowel Huiskamp als De Jong
onwaarschijnlijk dat er twee
podiums gerealiseerd gaan
worden. Quadrivium is intussen
hard bezig om voor haar lus-
trumconcert een ander podium
te regelen. (SK)/.

Ontwerpprijs zwerfafval voor ID’ers
Vier eerstejaars studenten
Industrial Design (ID) hebben
maandag 14 december de ge-
meentelijke ontwerpwedstrijd
‘Strijp-S, simply the cleanest’
gewonnen. Hun ontwerp P.I.E.T.
is uitgeroepen tot de beste en
meest vernieuwende prullen-
bak om het voormalige Philips-
complex Strijp-S schoon te
houden. 

Een achtkoppige jury noemt het
winnende ontwerp ‘innovatief,
esthetisch en een idee met veel
potentie’. P.I.E.T. is een prullen-
bak die op verschillende manie-
ren communiceert met voorbij-
gangers. Zo licht deze op als
mensen passeren, praat met ze
en toont zijn emoties doordat
zijn ogen van vorm en kleur ver-
anderen. “Een mooi voorbeeld
van persuasive technology en
interactie met het publiek.
Mensen worden door dit ontwerp
echt aangespoord om hun afval
in de bak te gooien”, aldus jury-
voorzitter Henk Klein Teeselink,
projectmanager bij stichting
Nederland Schoon. “We zijn er
zes weken heel intensief mee
bezig geweest. Dit is een gewel-
dige beloning”, reageert Tamara
Claessens, één van de bedenkers
van P.I.E.T. 

Zeven plannen behaalden via
twee rondes de finale. Drie
daarvan waren afkomstig van ID-
studenten. In totaal werden
zevenenveertig ideeën inge-
stuurd. Burgers, professionele
ontwerpbureaus en studenten
dongen mee. De zeven nomi-
naties blonken uit vanwege een
opvallend ontwerp, het
gebruik van licht en
geluid, duurzaamheid of
de communicatie met
voorbijgangers. De TU/e-
inzending Philip behaalde
een gedeelde tweede plek.
Philip is een ijzeren man-
netje met een deksel van
een prullenbak in zijn
hand. Zijn hoofd is een
lichtbol, die opschijnt als
voorbijgangers rommel in
de afvalbak gooien. De
derde TU/e-finalist was
Litterbulb, een verlichte
en zelfvoorzienende prul-
lenbak in de vorm van een
gloeilamp. 

Haalbaarheid
De capaciteitsgroep Human
Technology Interaction
van de TU/e-faculteit
Industrial Engineering &
Innovation Sciences gaat
in opdracht van de

gemeente onderzoeken of
P.I.E.T. mensen er in de praktijk
echt van weerhoudt hun afval op
straat te gooien. De vakgroep gaat
ook prullenbak TRI-XS aan de
hand van prototypes op haal-
baarheid toetsen. Dit idee van het
Belgische ontwerpbureau BAST-
Ateljee won de publieksprijs.
Wethouder Mary Fiers sluit niet

uit dat P.I.E.T. of TRI-XS op
meer plaatsen in Eind-

hoven wordt geplaatst.
“Als ze werken, dan
zijn het station en
winkelcentra ook
prima plekken voor
deze ontwerpen.” 
De gemeente Eind-
hoven beschouwt
het voormalige
Philips-complex
Strijp-S als ideale
proeftuin voor inno-
vatieve projecten.
Voor ‘Strijp-S,
simply the cleanest’
is ruim zes euroton
uitgetrokken. Aan de
ontwerpprijs is geen
geldbedrag verbon-
den. (TA)/.

Het winnende ontwerp P.I.E.T.

Laatste nieuwjaarstoespraak Lundqvist
De nieuwjaarsreceptie van de TU/e vindt plaats op maandag 4 januari
vanaf 16.00 uur in de Senaatszaal van het Auditorium. College-
voorzitter ing. Amandus Lundqvist, die op 1 mei stopt, zal er voor de
laatste keer met studenten en medewerkers een toost uitbrengen op
het nieuwe jaar en terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken
naar de toekomst. Victor Dolk van het Eindhovense studentenmuziek-
gezelschap Quadrivium verzorgt op de piano de achtergrondmuziek.
De receptie loopt tot ongeveer 18.00 uur. 

Wie nu al wil weten wat er voor 2010 op de bestuurlijke agenda staat,
kan dat ook op de site opzoeken: zie www.tue.nl/nl/de_universiteit/
publicaties/gelegenheidsuitgaven. (HK)

Schrappen taalcursussen jaar uitgesteld
De TU/e biedt dit studiejaar
nog cursussen Spaans, Duits,
Russisch, Frans en Italiaans
aan studenten en medewerkers
aan. Volgend jaar gaat defini-
tief de stekker uit de taalcur-
sussen. Dat hebben het College
van Bestuur en het Onderwijs
en Studenten Service Centrum
(STU) besloten.

Het College van Bestuur besloot
vorig semester om de talen per 
1 september 2009 uit het cursus-
aanbod te schrappen. De focus
zou alleen op Engels, Nederlands
en interculturele communicatie

komen te liggen. Volgens het
bestuur zijn die vakken echt van
belang in het kader van interna-
tionalisering en behoren cursus-
sen als Frans, Spaans of Duits
niet tot het pakket van de TU/e. 
Deze maatregel is nu vanwege
praktische redenen een studie-
jaar opgeschort. Zo hadden zich
al cursisten aangemeld en waren
de taalcursussen al volledig
opgenomen in het studie-
programma en de studiegids.
“Daarbij hadden diverse studen-
ten niveau 1 van een taal behaald
en zich ook al ingeschreven voor
niveau 2”, aldus Vincent Merk,

docent Frans bij het Centrum
voor Communicatie, Taal en
Techniek (CTT), sinds september
onderdeel van het STU.

Het CTT is bezig om de cur-
sussen goed te laten aansluiten
op taalprogramma’s van talen-
instituten in de regio en de
Universiteit van Tilburg (UvT).
Duits wordt vanwege een gebrek
aan belangstelling feitelijk al niet
meer gegeven aan de TU/e. De
cursussen Spaans zitten tot het
eind van het studiejaar vol.
(TA)/.

HHeett  eenneerrggiiee--  eenn  hheett  kklliimmaaaatt--

pprroobblleeeemm  kkuunn  jjee  nniieett  llooss  vvaann  eellkkaaaarr

zziieenn  eenn  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  kkoooollddiiooxxiiddee

oopp  hheett  kklliimmaaaatt  iiss  vvaann  bbeeiiddee  hheett

mmeeeesstt  uurrggeenntt..  DDaatt  sstteellddee  pprrooff..ddrr..

RRuuttggeerr  vvaann  SSaanntteenn,,  hhoooogglleerraaaarr

KKaattaallyyssee,,  iinn  ddee  HHoollsstt  MMeemmoorriiaall

LLeeccttuurree  ‘‘EEnneerrggyy,,  CCaattaallyyssiiss  aanndd

SSoocciieettyy’’  ddiiee  hhiijj  wwooeennssddaagg  

99  ddeecceemmbbeerr  uuiittsspprraakk  oopp  ddee  

HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss..

VVaann  SSaanntteenn,,  vvoooorrmmaalliigg  rreeccttoorr  mmaagg--

nniiffiiccuuss  vvaann  ddee  TTUU//ee  eenn  wwiinnnnaaaarr  vvaann

ddee  SSppiinnoozzaapprriijjss  iinn  11999977,,  zziieett  iinn  ddee

nnaabbiijjee  ttooeekkoommsstt  nnoogg  ggeeeenn  tteekkoorrtt

aaaann  ffoossssiieellee  bbrraannddssttooffffeenn  oonnttssttaaaann..

DDee  vveerrwwaacchhttee  ppiieekk  iinn  ddee  aaaarrddoolliiee--

pprroodduuccttiiee  wwoorrddtt  ddoooorr  vveerrbbeetteerrddee

wwiinnnniinnggsstteecchhnniieekkeenn  aall  ddeecceennnniiaa

vvoooorruuiittggeesscchhoovveenn  eenn  bboovveennddiieenn

kkaann  ddee  eennoorrmmee  vvoooorrrraaaadd  kkoolleenn

vvoollggeennss  hheemm  oopp  tteerrmmiijjnn  ooookk  wwoorrddeenn

oommggeezzeett  iinn  oolliiee..  HHiijj  zziieett  iinn  ddee  kkllii--

mmaaaattvveerraannddeerriinngg  ddoooorr  ddee  ttooeennaammee

vvaann  kkoooollddiiooxxiiddee  iinn  ddee  aattmmoossffeeeerr  oopp

ddiitt  mmoommeenntt  ddaann  ooookk  ddee  ggrroooottssttee  uuiitt--

ddaaggiinngg..  

VVoollggeennss  VVaann  SSaanntteenn  kkoommtt  bbiijj  hheett

ooppwweekkkkeenn  vvaann  eenneerrggiiee  iinn  aallllee

ggeevvaalllleenn  kkoooollddiiooxxiiddee  vvrriijj,,  zzeellffss  bbiijj

zzooggeennaaaammddee  ‘‘dduuuurrzzaammee’’  bbrroonnnneenn

zzooaallss  bbiioommaassssaa..  DDee  pprroodduuccttiiee  vvaann

ddee  kkuunnssttmmeesstt  ddiiee  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt

vvoooorr  bbiioommaassssaa  lleevveerrtt  nnaammeelliijjkk  vveeeell

kkoooollddiiooxxiiddee  oopp..  OOookk  wweeeess  VVaann

SSaanntteenn  eerroopp  ddaatt  bbiijj  ddee  pprroodduuccttiiee

vvaann  zzoonnnneecceelllleenn  eenn  hheett  bboouuwweenn  vvaann

kkeerrnncceennttrraalleess  zzoovveeeell  kkoooollddiiooxxiiddee

vvrriijjkkoommtt,,  ddaatt  ddeezzee  eenneerrggiieebbrroonnnneenn

oonnmmooggeelliijjkk  kklliimmaaaattnneeuuttrraaaall

ggeennooeemmdd  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  

BBiijj  ddee  vveerreeiissttee  oovveerrggaanngg  nnaaaarr

dduuuurrzzaammee  eenneerrggiieebbrroonnnneenn  zziijjnn

vvoooorraall  ddee  ooppssllaagg  eenn  hheett  ttrraannssppoorrtt

nnoogg  eeeenn  pprroobblleeeemm,,  sstteellddee  ddee  hhoooogg--

lleerraaaarr  KKaattaallyyssee..  OOppssllaagg  vvaann  dduuuurr--

zzaammee  eenneerrggiiee  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann  eelleekk--

ttrriicciitteeiitt  ooff  wwaatteerrssttooff  iiss  bbeedduuiiddeenndd

mmiinnddeerr  eeffffiicciiëënntt  ddaann  iinn  ddee  ffoossssiieellee

kkoooollwwaatteerrssttooffffeenn..  VVaann  SSaanntteenn  zziieett

vvoooorr  zziijjnn  vvaakkggeebbiieedd  ddaann  ooookk  eeeenn

uuiittddaaggiinngg  oomm  dduuuurrzzaaaamm  ooppggeewweekkttee

eenneerrggiiee  vvaasstt  ttee  lleeggggeenn  mmeett  bbeehhuullpp

vvaann  ssttiikkssttooff  eenn  kkoooollddiiooxxiiddee  uuiitt  ddee

aattmmoossffeeeerr..  NNaa  ttrraannssppoorrtt  zzoouu  ddee

eenneerrggiiee  wweeeerr  tteerruuggggeeccoonnvveerrtteeeerrdd

mmooeetteenn  wwoorrddeenn  nnaaaarr  eelleekkttrriicciitteeiitt  ooff

wwaatteerrssttooff..

VVaann  SSaanntteenn  iiss  ddee  3333ee  oonnttvvaannggeerr  vvaann

ddee  HHoollsstt  MMeemmoorriiaall  LLeeccttuurree  AAwwaarrdd

eenn  ppaass  ddee  ttwweeeeddee  uuiitt  ddee  rraannggeenn  vvaann

ddee  oorrggaanniisseerreennddee  ppaarrttiijjeenn  PPhhiilliippss

eenn  TTUU//ee..  AAlllleeeenn  ddee  lleeggeennddaarriisscchhee

nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  eenn  NNaattLLaabb--ddiirreecctteeuurr

HHeennddrriikk  CCaassiimmiirr  ggiinngg  hheemm  oopp  ddaatt

vvllaakk  vvoooorr,,  iinn  11998811..  ((TTJJ))

Aanpak kooldioxide is grootste uitdaging 

Foto: Bart van Overbeeke

TU/e bedenkt slimme pols-

bandjes voor STRP Festival
DDee  TTUU//ee  hheeeefftt  ssaammeenn  mmeett  PPhhiilliippss  ppoollssbbaannddjjeess  mmeett  eeeenn  cchhiipp  oonnttwwiikkkkeelldd

vvoooorr  hheett  SSTTRRPP  FFeessttiivvaall  ddaatt  iinn  nnoovveemmbbeerr  22001100  ppllaaaattssvviinnddtt..  BBeezzooeekkeerrss

kkuunnnneenn  hhiieerrmmeeee  ddrraannkk  bbeesstteelllleenn  eenn  iinnddrruukkkkeenn  uuiittwwiisssseelleenn  oovveerr  mmuuzziieekk

eenn  kkuunnssttwweerrkkeenn..  HHeett  pprroojjeecctt  iiss  ttoott  ssttaanndd  ggeekkoommeenn  ddoooorr  iinnbbrreenngg  vvaann  hheett

mmiinniisstteerriiee  vvaann  OOCCWW  ddaatt  bbiijjnnaa  ddrriiee  eeuurroottoonn  bbeesscchhiikkbbaaaarr  sstteelltt..  DDee  oovveerr--

hheeiidd  hheeeefftt  eeeenn  ssuubbssiiddiieerreeggeelliinngg  iinn  hheett  lleevveenn  ggeerrooeeppeenn  vvoooorr  ccuullttuurreellee

iinnsstteelllliinnggeenn  ddiiee  vveerrnniieeuuwweenndd  bbeezziigg  zziijjnn..  OOnnvveerrwwaacchhttee  aalllliiaannttiieess  kkuunnnneenn

zziicchh  hhiieerrvvoooorr  ooppggeevveenn;;  iinn  ddee  eeeerrssttee  rroonnddee  ggiinngg  hheett  oomm  9966  aaaannvvrraaggeenn..  ZZeess

ddaaaarrvvaann,,  wwaaaarroonnddeerr  hheett  TTUU//ee--pprroojjeecctt,,  zziijjnn  ggeehhoonnoorreeeerrdd  mmeett  bbeeddrraaggeenn

vvaann  bbiijjnnaa  ttwweeee  ttoott  rruuiimm  vviijjff  ttoonn..

VVoollggeennss  ddee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann  hheett  kkuunnsstt--  eenn  tteecchhnnoollooggiieeffeessttiivvaall  SSTTRRPP  ppaasstt

hheett  pprroojjeecctt  uuiittsstteekkeenndd  iinn  ddee  ppllaannnneenn  oomm  iinntteennssiieeff  ttee  ggaaaann  ssaammeennwweerrkkeenn

mmeett  ddee  TTUU//ee..  ZZoo  iiss  ccoonnttaacctt  ooppggeennoommeenn  mmeett  cchhoorreeooggrraaffee  RRooooss  vvaann  BBeerrkkeell,,

ccooaacchh  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ((IIDD)),,  oomm  eeeenn  ddaannss  ttee  bbeeddeennkkeenn

vvoooorr  mmeennss  eenn  rroobboott  ((ddee  TTUUlliipp  vvaann  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee))..  VVeerrddeerr  iiss  SSTTRRPP

iinn  ggeesspprreekk  mmeett  TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr  pprrooff..ddrr..  BBeerrtt  MMeeiijjeerr  oovveerr  eeeenn  sseerriiee  lleezziinn--

ggeenn  vvaann  wweetteennsscchhaappppeerrss  ttiijjddeennss  hheett  ffeessttiivvaall  eenn  zzuulllleenn  IIDD--ssttuuddeenntteenn

bbiijjddrraaggeenn  aaaann  ddee  ffeessttiivvaallbbeelleevviinngg..  

OOookk  vvaannuuiitt  ddee  TTUU//ee  wwoorrddtt  ttooeennaaddeerriinngg  ggeezzoocchhtt..  DDee  aanniimmaattiieessttuuddiioo  vvaann

hheett  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr  CCoommpplleexxee  MMoolleeccuullaaiirree  SSyysstteemmeenn  ((IICCMMSS))  zzooeekktt  ccrreeaa--

ttiieevvee  kkuunnsstteennaaaarrss,,  oonnttwweerrppeerrss  ooff  wweetteennsscchhaappppeerrss  ddiiee  iiddeeeeëënn  hheebbbbeenn

vvoooorr  eeeenn  nniieeuuwwee  bbeeeellddttaaaall  oomm  mmoolleeccuulleenn  ttee  vviissuuaalliisseerreenn..  DDaaaarrvvoooorr  hheeeefftt

IICCMMSS  eeeenn  oopprrooeepp  ggeeppllaaaattsstt  oopp  ddee  ssiittee  vvaann  hheett  SSTTRRPP  FFeessttiivvaall..

VVeeeellbbeelloovveennddee  iiddeeeeëënn  kkrriijjggeenn  eeeenn  pplleekkjjee  oopp  hheett  ffeessttiivvaall  eenn  wwoorrddeenn

mmooggeelliijjkk  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  hheett  IICCMMSS  vveerrddeerr  oonnttwwiikkkkeelldd..  DDee  hhuuiiddiiggee

vviissuueellee  rreepprreesseennttaattiieess  llooppeenn  vvoollggeennss  hheett  IICCMMSS  nnaammeelliijjkk  tteeggeenn  hhuunn

ggrreennzzeenn  aaaann  ddoooorr  ddee  ccoommpplleexxiitteeiitt  vvaann  ddee  ssyysstteemmeenn  ddiiee  hheett  iinnssttiittuuuutt

oonnddeerrzzooeekktt..  ((TTJJ//FFvvOO))

ZZiiee  ooookk  wwwwww..ssttrrpp..nnll..  
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Op zoek naar de bron 
Condensatie van water is

alomtegenwoordig; elke

regenbui is hiervan het

bewijs. Toch kunnen we nog

niet precies voorspellen

wanneer en hoe water-

druppels ontstaan.

Natuurkundige dr.ir. Vincent

Holten nam een golfbuis, een

laser en veel geduld om uit te

zoeken hoe het precies zit.

Afgelopen maandag, 

14 december, leverde dit hem

de doctorstitel op.

Er zit water in de lucht, al zie je het niet.
Een klein deel van de lucht om ons heen
bestaat uit waterdamp, die pas zichtbaar
wordt wanneer druppels ontstaan: als de
damp condenseert. Dat gebeurt in
wolken, die uitregenen zodra de gevorm-
de waterdruppels te groot worden om te
blijven zweven. Als het ’s avonds afkoelt,
slaat ditzelfde vocht neer in de vorm van
dauw. Koelt het nog meer af, dan bevrie-
zen deze druppels zelfs en vormt het rijp.
Iedereen kan dit om zich heen zien
gebeuren, maar op de vraag wanneer
waterdamp dan besluit om druppels te
vormen, moeten leken zonder uitzonde-
ring het juiste antwoord schuldig blijven,
vertelt Vincent Holten (27). “De meesten
denken dat water condenseert als de tem-
peratuur onder de honderd graden daalt,
maar dat is onjuist.” 
Ook bij kamertemperatuur bevat de lucht
namelijk nog ongeveer twee procent
water. Wel is die hoeveelheid waterdamp
afhankelijk van de temperatuur. “In
schoolboekjes staat vaak dat warme lucht
meer water kan opnemen dan koude,

maar dat is echt onzin. De lucht heeft er
helemaal niets mee te maken, een
vacuüm kan net zoveel water bevatten.
Het gaat echt alleen maar om de tempe-
ratuur.” De samenstelling van het
medium (lucht of een ander gas) heeft
pas invloed op het condensatiegedrag van
waterdamp bij hoge drukken, vertelt
Holten. “Water condenseert onder hoge
druk iets sneller in de omgeving van
methaan of kooldioxide. Voor mijn onder-
zoek is dat van belang, maar in het dage-
lijks leven speelt het geen rol.”
Niet alleen schoolboekjes en leken weten

weinig van condensatie van water. Ook
voor de wetenschap heeft dit ogenschijn-
lijk simpele proces nog altijd vele gehei-
men. Terwijl het toch
heel handig kan zijn
om precies te begrijpen
hoe regenwolken
ontstaan. En voor
exploitanten van
aardgas is het van
belang te weten hoe je
het efficiëntst waterdamp uit het gas kunt
verwijderen. Holten: “Waterdamp kan
zorgen voor corrosie van pijplijnen, of het

kan condenseren en dan naar de laagste
punten van het leidingensysteem vloeien
en daar de doorstroming van gas belem-

meren. Bovendien
zorgt het voor een
verlaging van de
energie die vrijkomt
bij de verbranding
van het gas.”
Je kunt waterdamp
(en de eveneens

ongewenste gassen kooldioxide en water-
stofsulfide) verwijderen door plotseling
de temperatuur van het gas te verlagen.

‘Wat in de 

schoolboekjes

staat is onzin’

Foto: Bart van Overbeeke

Achtergrondvariabelen bepalen motivatie meer dan leeromgeving 
“Het viel me op dat mijn leerlingen
altijd heel gemotiveerd aan het jaar
begonnen, met stralende oogjes. Maar
aan het eind was er van die motivatie
niet veel meer over, waren de oogjes dof
geworden. Ik wilde weten of een andere
leeromgeving daar iets aan kon veran-
derden. Want je wilt niet dat leerlingen
onderuit hangen en pas bij een toets
weer wakker worden.” Drs. Erwin Oemar
Said deed onderzoek hiernaar; op 21
december hoopt hij te promoveren op
zijn proefschrift ‘De Da Vinci Case’ dat
tot stand kwam bij de Eindhoven School
of Education. 

Rond de millenniumwisseling werkte
Oemar Said (1970) als docent in het mbo,
in het ict-onderwijs. Hij volgde eerder de
lerarenopleiding lichamelijke opvoeding
(eerste graad) en studeerde in 1997 af bij
onderwijskunde in Nijmegen, speciali-
satie schoolverbetering. Oemar Said:
“Rond 1998 groeide mijn belangstelling
voor de automatisering. Na een studie
ben ik applicatieprogrammeur bij een 
it-bedrijf geworden. Maar ik spitste mijn
ervaring liever toe op het beroepsonder-
wijs; in 1999 ben ik als docent gaan
werken bij het Da Vinci College in
Dordrecht. Eerst aan de ICT Academie, in
2005 ben ik overgestapt naar Sociaal
Pedagogisch Werk.” 
Aan het regionaal opleidingencentrum
werden in 2001 twee innovatieve, compe-
tentiegerichte leeromgevingen ingevoerd:
projectonderwijs en natuurlijk leren. Bij
projectonderwijs werken de leerlingen in
groepen aan een opdracht voor een

externe opdrachtgever. De docent stuurt
bij, begeleidt studenten, geeft informatie
en stimuleert ze. Natuurlijk leren vereist
van de leerling een veel grotere eigen ver-
antwoordelijkheid en intrinsieke moti-
vatie. De leerlingen bepalen alles zelf: wat
ze willen leren, hoe en wanneer. De
insteek is: laat leerlingen zelf projecten
bedenken. Komen ze daar niet mee, dan
is het jammer, dan hebben ze blijkbaar
meer tijd nodig. Op de ict-afdeling werd
in dezelfde periode ook een elektronische
leeromgeving ingevoerd, zodat leerlingen
opdrachten voor het projectwerk konden
downloaden, informatie konden opzoe-
ken en feedback konden krijgen. 

Oemar Said
onderzocht of de
trend van een
dalende motivatie
veranderde met
de invoering van
bovengenoemde
leeromgevingen. Hij zocht vooral naar
een verband tussen motivatie, (de per-
ceptie van) de leeromgeving, de
regulatievoorkeur van leerlingen en zelf-
sturing. Regulatie is het bewaken van het
leerproces en de besluiten die leerlingen
nemen over de volgende stap in het leer-
proces. Door regulatie stuurt de leerling
het leren voortdurend bij.
Leeromgevingen als projectonderwijs en
natuurlijk leren zouden die reflectie op
het leerproces en zelfsturing van leer-
lingen stimuleren. 
In zijn onderzoek baseerde Oemar Said
zich met name op de ‘Self-determination

Theory’ van Ryan en Deci (2000) en op
de ‘Engagement Theory’ van Kearsly en
Shneiderman (1998). Oemar Said: “De
Self-determination Theory stelt dat com-
petentie, autonomie en verbondenheid
bijdragen aan de motivatie en regulatie
van leerlingen. Door een verbeterde
intrinsieke motivatie vindt de zelfregu-
latie heel bewust plaats, wat weer leidt -of
zou moeten leiden- tot een betere manier
van leren. De Engagement Theory stelt
onder meer dat een ambitieus project de
motivatie kan verhogen als leerlingen een
opdracht voor een opdrachtgever van
buiten de school doen. Verder heb ik
bestaande onderzoeksdata proberen te

verzamelen, maar naar
dit onderwerp bleek in
het mbo nauwelijks
onderzoek gedaan - in
tegenstelling tot aan het
vwo en in het hoger
onderwijs.”  

Het onderzoek zelf betrof 544 leerlingen
tussen de 15 en 24 jaar, die niet bekend
waren met projectmatig werken of
natuurlijk leren. Hun ervaringen werden
in kaart gebracht met vragenlijsten. De
eerste meting onder zijn leerlingen deed
Oemar Said in september 2001, de laatste
in maart 2004. Daarbij maakte hij
gebruik van bestaande vragenlijsten die
hij vertaalde naar zijn doelgroep in het
mbo. 

Oemar Said zette de projectgroepen af
tegen de groepen van natuurlijk leren,
met steeds een voormeting in september

en een meting in maart. Daarbij keek hij
naar het verschil in motivatie bij de
projectgroepen en de natuurlijk-leren-
groepen en bekeek hij de verschillen
tussen de september- en maartmeting.
“Alleen kijkend naar de meting in maart,
leek de groep natuurlijk leren iets meer
gemotiveerd dan de groep in het project-
onderwijs. Vooral op de aspecten intrin-
sieke en extrinsieke motivatie en zelf-
sturing scoorden deze leerlingen hoger.” 

Het natuurlijk leren leek dus in het
voordeel, maar Oemar Saids copromotor
had er de nodige bedenkingen en kri-
tische kanttekeningen bij. “Even leek het
of het hele fundament onder mijn onder-
zoek werd weggevaagd. Dat was het moei-
lijkste moment van mijn hele onderzoek.
Daarna heb ik een multi-level-analyse uit-
gevoerd. Daarin heb ik ook achtergrond-
variabelen meegenomen als leeftijd,
geslacht, vooropleiding, fulltime studie of
leer-werkplaats, et cetera. En toen bleek
dat alle verschillen tussen de twee soorten
leeromgeving wegvielen, dat de motivatie
bij het projectonderwijs niet méér gezakt
was dan bij het natuurlijk leren, wat ik
een goede prestatie vind. Zoals ik ook blij
ben dat er geen verschillen bleken te zijn
in de motivatietrend tussen natuurlijk
leren en het projectonderwijs. De aanvan-
kelijke verschillen blijken dus te worden
veroorzaakt door verschillen in achter-
grondvariabelen, niet door de leeromge-
ving. Ik was erg verbaasd, maar vooral blij
dat de oogjes van de leerlingen in de loop
van het jaar minder dof werden.”
Inmiddels is de situatie in 2009 veel

‘Blij dat de oogjes

van leerlingen 

minder dof werden’
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Onderzoek in het kort
Griepvaccin uit insectencellen
DDee  MMeexxiiccaaaannssee  ggrriieeppggoollff  lliijjkktt  aallwweeeerr  vvoooorrbbiijj  nnuu  ddee  vvaacccciinnss  eeiinnddeelliijjkk  bbeesscchhiikkbbaaaarr  zziijjnn..  HHoooogg

ttiijjdd  dduuss  vvoooorr  eeeenn  ssnneelllleerree  mmaanniieerr  oomm  ggrriieeppvvaacccciinnss  ttee  mmaakkeenn..  DDee  WWaaggeenniinnggssee  pprroommoovveennddaa

MMaannoonn  CCooxx  mmaaaakkttee  eeeenn  ggrriieeppvvaacccciinn,,  FFlluuBBllookk,,  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  iinnsseecctteenncceelllleenn..  DDeezzee  mmeetthhooddee

wweerrkktt  ttwweeee--  ttoott  vviieerrmmaaaall  zzoo  ssnneell  aallss  ddee  hhuuiiddiiggee  vvaacccciinnpprroodduuccttiiee  iinn  kkiippppeenneeiieerreenn,,  wwaaaarrbbiijj  eellkk

eeii  nneett  ggeennooeegg  vviirruusseeiiwwiitt  oopplleevveerrtt  vvoooorr  éééénn  ddoossiiss  vvaacccciinn..  DDee  kkwweeeekkmmeetthhooddee  iinn  eeiieerreenn  mmaaaakktt

ddee  vvaacccciinnss  oonnggeesscchhiikktt  vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  eeeenn  aalllleerrggiiee  vvoooorr  kkiippppeenneeiiwwiitt  eenn  ooookk  wwiilllleenn  nniieett  aallllee

vviirruusssseenn  ggrrooeeiieenn  iinn  kkiippppeenneeiieerreenn..  

CCooxx  bboouuwwddee  ggeenneenn  vvaann  hheett  ggrriieeppvviirruuss  iinn  iinn  hheett  DDNNAA  vvaann  eeeenn  bbaaccuulloovviirruuss,,  eeeenn  vviirruuss  ddaatt  iinn

iinnsseecctteenn  eeeenn  ddooddeelliijjkkee  zziieekkttee  vveerroooorrzzaaaakktt,,  mmaaaarr  ddaatt  vvoooorr  mmeennsseenn  oonnggeevvaaaarrlliijjkk  iiss..

VVeerrvvoollggeennss  iinnjjeecctteeeerrddee  zzee  hheett  bbaaccuulloovviirruuss  iinn  iinnsseecctteenncceelllleenn,,  ddiiee  ddaaaarrddoooorr  ddee  ggrriieeppvviirruusseeii--

wwiitttteenn  ggiinnggeenn  mmaakkeenn  wwaaaarruuiitt  hheett  ggrriieeppvvaacccciinn  vvoooorr  hheett  ggrroooottssttee  ddeeeell  bbeessttaaaatt..  DDee  eeeerrssttee  vviijjff--

hhoonnddeerrdd  pprrooeeffppeerrssoonneenn  bblleevveenn  nnaa  vvaacccciinnaattiiee  ggeedduurreennddee  hheett  ggrriieeppsseeiizzooeenn  aalllleenn  ggrriieeppvvrriijj  eenn

eerr  mmaanniiffeesstteeeerrddeenn  zziicchh  ooookk  ggeeeenn  bbiijjwweerrkkiinnggeenn..  VVoooorrddaatt  FFlluuBBllookk  oopp  ddee  mmaarrkktt  kkoommtt,,  wwiill  CCooxx

nnoogg  wweell  ddee  pprroodduuccttiieedduuuurr  eenn  ddee  bbeennooddiiggddee  ddoossiiss  vveerrddeerr  vveerrbbeetteerreenn..  ((TTJJ))

Vrouwtjesmuis toont ballen
VVrroouuwweenn  zziijjnn  eeiiggeennlliijjkk  mmaannnneenn  ddiiee  hhuunn  mmaannnneelliijjkkhheeiidd  oonnddeerrddrruukkkkeenn..  DDiiee  ccoonncclluussiiee  zzoouu  jjee

kkuunnnneenn  ttrreekkkkeenn  uuiitt  oonnddeerrzzooeekk  ddaatt  ddoooorr  DDuuiittssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  iiss  ggeeppuubblliicceeeerrdd  iinn  hheett  vvaakkbbllaadd

CCeellll..  NNaaddaatt  zziijj  hheett  ggeenn  FFOOXXLL22  hhaaddddeenn  vveerrwwiijjddeerrdd  uuiitt  ddee  eeiieerrssttookk  vvaann  eeeenn  vvoollwwaasssseenn  vvrroouuww--

ttjjeessmmuuiiss,,  bblleeeekk  ddaatt  ddee  eeiieerrssttookkkkeenn  vveerraannddeerrddeenn  iinn  zzaaaaddbbaalllleenn  eenn  hheett  mmaannnneelliijjkkee  hhoorrmmoooonn

tteessttoosstteerroonn  ggiinnggeenn  mmaakkeenn..  

WWaaaarr  mmeenn  vvrrooeeggeerr  ddaacchhtt  ddaatt  hheett  ggeessllaacchhtt  sslleecchhttss  wweerrdd  bbeeppaaaalldd  ddoooorr  XX--  eenn  YY--cchhrroommoossoommeenn,,

bblliijjkktt  ddiitt  ttoocchh  eeeenn  ssttuukk  iinnggeewwiikkkkeellddeerr  ttee  lliiggggeenn..  AAll  eeeerrddeerr  wwaass  ggeebblleekkeenn  ddaatt  ggeeiitteenn  wwaaaarrbbiijj

ddaattzzeellffddee  ggeenn  FFOOXXLL22  oonnttbbrreeeekktt,,  bbiijj  hheett  ooppggrrooeeiieenn  mmaannnneelliijjkkee  kkeennmmeerrkkeenn  oonnttwwiikkkkeelleenn..

BBlliijjkkbbaaaarr  iiss  hheett  ggeenn  nnooddiigg  oomm  ttee  vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  vvrroouuwweenn  iinn  mmaannnneenn  vveerraannddeerreenn..  DDoooorrddaatt  hheett

ggeenn  nniieett  wweerrdd  vveerrwwiijjddeerrdd  uuiitt  ddee  eeiieerrssttookkcceelllleenn  wwaaaarruuiitt  eeiicceelllleenn  oonnttssttaaaann,,  pprroodduucceeeerrddee  ddee

ttrraannsssseekkssuueellee  mmuuiizzeenn  nnoogg  ggeeeenn  ssppeerrmmaa..    DDee  ttooeevvooeeggiinngg  vvaann  ssppeerrmmaassttaammcceelllleenn  zzoouu  ddaaaarriinn

vvoollggeennss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  mmiisssscchhiieenn  vveerraannddeerriinngg  kkuunnnneenn  bbrreennggeenn..  ((TTJJ))  

AAllss  aallllee  aauuttoo''ss  wwoorrddeenn  uuiittggeerruusstt  mmeett  eeeenn

aauuttoommaattiisscchh  vvoollggssyysstteeeemm,,  kkaann  ddaatt  hheeeell  wwaatt

ffiilleess  vvoooorrkkoommeenn..  VVeeeell  ooppssttooppppiinnggeenn  oonnttssttaaaann

nnaammeelliijjkk  ssiimmppeellwweegg  ddoooorrddaatt  bbeessttuuuurrddeerrss

aalllleemmaaaall  nneett  wwaatt  hhaarrddeerr  oopp  hhuunn  rreemm  ttrraappppeenn

ddaann  hhuunn  vvoooorrggaannggeerrss..  HHeett  CCooooppeerraattiivvee

AAddaappttiivvee  CCrruuiissee  CCoonnttrrooll  ((CCAACCCC))--ssyysstteeeemm  vvaann

aaffssttuuddeeeerrddeerr  RReennéé  VVuuggttss  kkaann  ddaatt  pprroobblleeeemm

uuiitt  ddee  wweerreelldd  hheellppeenn..

VVoooorr  ccoommffoorrttaabbeell  rriijjddeenn  zziijjnn  vveeeell  aauuttoo''ss  aall

uuiittggeerruusstt  mmeett  AAddaappttiivvee  CCrruuiissee  CCoonnttrrooll  ((AACCCC))..

ZZuullkkee  aauuttoo''ss  rreeaaggeerreenn  oopp  ddee  bbeewweeggiinnggeenn  vvaann

ddee  vvoooorrlliiggggeerr  eenn  hhoouuddeenn  aauuttoommaattiisscchh

aaffssttaanndd..  HHeett  CCAACCCC--ssyysstteeeemm  ddaatt  RReennéé  VVuuggttss

oonnttwwiikkkkeellddee  vvoooorr  TTNNOO  AAuuttoommoottiivvee,,  ggaaaatt  nnoogg

eeeenn  ssttaappjjee  vveerrddeerr::  ddee  aauuttoo''ss  hhoouuddeenn  eellkkaaaarr  iinn

ddee  ggaatteenn  mmiiddddeellss  eeeenn  ddrraaaaddllooooss  ccoommmmuunniiccaa--

ttiieessyysstteeeemm..  ZZooddrraa  iieemmaanndd  oopp  ddee  rreemm  ttrraapptt  ooff

jjuuiisstt  ggaass  ggeeeefftt,,  oonnttvvaannggtt  ddee  aacchhtteerrlliiggggeennddee

aauuttoo  eeeenn  ssiiggnnaaaall..  DDeezzee  hheeeefftt  aaaann  ddee  bbuummppeerr--

zziijjddee  bboovveennddiieenn  eeeenn  rraaddaarrssyysstteeeemm  ddaatt  ddee

ssnneellhheeiidd  eenn  ddee  aaffssttaanndd  ttuusssseenn  ddee  aauuttoo''ss

bbeerreekkeenntt..  OOpp  ggrroonndd  vvaann  bbeeiiddee  ssyysstteemmeenn  kkaann

ddee  aacchhtteerrlliiggggeerr  rraazzeennddssnneell  rreeaaggeerreenn  oopp  zziijjnn

vvoooorrlliiggggeerr,,  oomm  pprreecciieess  ttee  zziijjnn  bbiinnnneenn  zzeessttiigg

mmiilllliisseeccoonnddeenn..  TTeerr  vveerrggeelliijjkkiinngg::  uu  mmaagg  aall  bblliijj

zziijjnn  aallss  uu  zzeellff  bbiinnnneenn  aannddeerrhhaallvvee  sseeccoonnddee

rreeaaggeeeerrtt..  

““HHeett  CCAACCCC--ssyysstteeeemm  iiss  bbeeddooeelldd  oomm  ddee  ddoooorr--

ssttrroooomm  oopp  ddee  wweegg  ttee  vveerrbbeetteerreenn””,,  zzeeggtt  VVuuggttss..

““IIeeddeerreeeenn  zzoouu  oopp  pprraakkttiisscchh  hheettzzeellffddee

mmoommeenntt  kkuunnnneenn  ooppttrreekkkkeenn  bbiijj  ggrrooeenn  lliicchhtt,,  iinn

ppllaaaattss  vvaann  eeeenn  vvoooorr  eeeenn..  AAll  ssiinnddss  ddee  jjaarreenn

zzeessttiigg  wwoorrddtt  hhiieerroovveerr  nnaaggeeddaacchhtt..  DDee  bbaassiiss--

tteecchhnnoollooggiieeëënn  bbeessttaaaann  aall  llaanngg..””

EEéénn  vvaann  ddee  ssttrruuiikkeellbbllookkkkeenn  bbiijj  ddee  iinnvvooeerriinngg

vvaann  CCAACCCC--ssyysstteemmeenn  iiss  ddaatt  zzee  ppaass  eecchhtt  ggooeedd

wweerrkkeenn  aallss  aallllee  vvooeerrttuuiiggeenn  eerrmmeeee  zziijjnn  uuiitt--

ggeerruusstt..  VVoooorraall  ccoommpplleexxeerree  ssyysstteemmeenn  kkaammppeenn

mmeett  ddiitt  pprroobblleeeemm..  ““IIkk  wwiillddee  ddaaaarroomm  eeeenn  eeeenn--

vvoouuddiigg  ssyysstteeeemm  bbeeddeennkkeenn  ddaatt  ssnneell  oopp  ddee

mmaarrkktt  ttee  bbrreennggeenn  iiss””,,  zzeeggtt  VVuuggttss..  ““MMiijjnn

ssyysstteeeemm  ccoommmmuunniicceeeerrtt  aalllleeeenn  mmeett  ddee  ddiirreeccttee

vvoooorrlliiggggeerr..  EEnn  hheett  wweerrkktt  óóóókk  aallss  aannddeerree  aauuttoo''ss

eerr  nniieett  mmeeee  zziijjnn  uuiittggeerruusstt..””  

DDaatt  wwiill  zzeeggggeenn::  wwaannnneeeerr  ddee  vvoooorrlliiggggeerr  nniieettss

ccoommmmuunniicceeeerrtt,,  wweerrkktt  ddee  rraaddaarr  aaaann  ddee

bbuummppeerrzziijjddee  nnoogg  aallttiijjdd  aallss  eeeenn  ggeebbrruuiikkeelliijjkk

AACCCC--ssyysstteeeemm..  DDaatt  bbeerreekkeenntt  ddee  bbeennooddiiggddee

vveerrssnneelllliinngg  oopp  ggrroonndd  vvaann  ddee  ggeemmeetteenn  aaffssttaanndd

eenn  ddee  ssnneellhheeiidd  vvaann  ddee  eeiiggeenn  aauuttoo..  IIss  ddee  vvoooorr--

lliiggggeerr  wwééll  vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  CCAACCCC--ssyysstteeeemm,,

ddaann  wwoorrddtt  ddee  eexxttrraa  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  rreemmmmeenn

eenn  vveerrssnneelllleenn  iinn  ddaatt  rreekkeennssoommmmeettjjee  vveerrwweerrkktt..  

““DDoooorr  ddiiee  sscchheeiiddiinngg  vvaann  ddee  ttwweeee  ssyysstteemmeenn  iiss

hheett  ggeeeenn  ggrroottee  ssttaapp  oomm  mmiijjnn  ssyysstteeeemm  iinn  ttee

ppaasssseenn  iinn  aalllleerrlleeii  vvooeerrttuuiiggeenn””,,  zzeeggtt  VVuuggttss..

““AAuuttooffaabbrriikkaanntteenn  ddiiee  hhuunn  vvooeerrttuuiiggeenn  aall

vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  AACCCC--ssyysstteeeemm,,  hhooeevveenn  aalllleeeenn

hheett  CCAACCCC--ggeeddeeeellttee  ttooee  ttee  vvooeeggeenn..””  MMaarrkktt--

kkllaaaarr  iiss  hheett  ssyysstteeeemm  nnoogg  nniieett,,  mmaaaarr  ddee  eeeerrssttee

tteesstteenn  zziijjnn  vveeeellbbeelloovveenndd..  ZZiiee  ooookk  YYoouuTTuubbee,,

zzooeekktteerrmm  ‘‘CCAACCCC  ssttrriinngg  ssttaabbiilliittyy  tteessttss’’..

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk

FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

van de druppel
Daardoor condenseert de waterdamp tot
een fijne mist, die met een soort centri-
fuge uit het gasmengsel wordt geslingerd.
Industrieel gezien staat deze methode
nog in de kinderschoenen, maar aan de
TU/e wordt hieraan onderzoek gedaan
door zowel Holten en zijn
collega’s (de vakgroep
Mesoscopic Transport
Phenomena van de facul-
teit Technische Natuur-
kunde) als door de groep
van prof.dr. Bert
Brouwers van Werktuig-
bouwkunde. De snelste
manier om de tempera-
tuur te laten afnemen, is door de druk
abrupt te verlagen. “Dan kun je een gas in
een fractie van een seconde afkoelen van
kamertemperatuur tot dertig à zeventig
graden onder nul.” 
De waterdruppeltjes die zich dan vormen,
bevriezen overigens niet. Terwijl je dat
toch zou verwachten bij temperaturen ver
onder het vriespunt. Dat komt volgens
Holten doordat water een beginnetje
nodig heeft om te bevriezen, een nucle-
atiepunt. Hetzelfde geldt voor conden-
satie; het samenklonteren van een paar
watermoleculen kost energie en is dus
een onwaarschijnlijk proces. Pas als er
een cluster ontstaat met enkele tientallen
moleculen is het voordelig voor de water-
moleculen om door te groeien tot echte
druppels. Dat proces wordt vergemakke-
lijkt door de aanwezigheid van een opper-
vlak (vandaar de condensvorming op
autoruiten en brilglazen), maar ook door
stofdeeltjes (die een belangrijke rol
spelen bij de vorming van wolken). 
Om de vorming van druppeltjes uit water-
damp tot in detail te bestuderen, maakte
Holten gebruik van een zogeheten
golfbuis, uitgerust met een laser voor de
detectie van waterdruppeltjes. In de buis
kan hij het gas snel laten uitzetten en af-
koelen, zodat waterdruppeltjes ontstaan
die vervolgens gaan groeien. “Als je wilt
weten hoe snel de druppels groeien,

mogen op een gegeven moment geen
nieuwe druppels worden gevormd en
mogen ze ook niet verdampen. Daarvoor
verhogen we de druk weer iets na de oor-
spronkelijke expansie. Hierdoor stijgt de
temperatuur net genoeg om de vorming

van nieuwe druppels
tegen te gaan, maar niet
zoveel dat de druppels
weer verdampen. Met
een laser beschijnen we
vervolgens het gas met
de druppels die daarin
zweven. Uit het door-
gelaten en gereflecteer-
de licht kunnen we

afleiden hoeveel druppels er zijn en hoe
groot ze zijn.” 
Holten deed experimenten met nauw-
keurig afgewogen hoeveelheden water-
damp in heliumgas en in methaangas.
“De heliumexperimenten waren om de
eigenschappen van het water zelf te
bekijken: helium is daarvoor een ideaal
gas, omdat het geen invloed heeft op het
water.” De metingen met methaan -het
hoofdbestanddeel van aardgas- waren
onderdeel van een samenwerking verte-
genwoordigers van de Nederlandse aard-
gasindustrie, die zeer geïnteresseerd zijn
in de condensatie-eigenschappen van het
water in hun aardgas.
Door middel van de tijdrovende metin-
gen achterhaalde Holten de kritische
grootte waarboven de clusters van water-
moleculen doorgroeien tot druppels, tot
in detail: “In methaan ligt de grens op
clusters van 22 watermoleculen en 5
methaanmoleculen”, zegt hij trots. Hij is
echt gegrepen door het supergekoelde
water (vloeibaar, maar onder het vries-
punt) dat hij bestudeert. “Het heeft echt
fascinerende eigenschappen: super-
gekoeld water kan razendsnel bevriezen
zodra een nucleatiepunt ontstaat. Daar
zijn prachtige filmpjes van te zien op
internet.” Enthousiast: “Zoek maar eens
op de Engelse term, ‘supercooled water’.”
(TJ)/.

Holten is

gegrepen door

supergekoeld

water

veranderd ten opzichte van de jaren
2002-2004. Het natuurlijk leren is
afgebouwd en de goede onderdelen ervan
zijn geïntegreerd in het competentie-
gericht onderwijs, dat nu de mbo-breed
wordt ingevoerd. Ook Oemar Saids

adviezen, die hij in het proefschrift geeft,
om deze leeromgevingen gefaseerd in te
voeren en klein te beginnen om de pro-
jecten steeds iets groter te maken, zijn 
-met succes- ingevoerd. (GV)/.

Foto: Bart van Overbeeke



17 december 2009 Cursor
8/ Achtergrond



Achtergrond /9
Cursor 17 december 2009

“Het is tijd om de teugels
weer aan te halen”

Verontruste rector Hans van Duijn lucht zijn hart

De directe aanleiding voor Van Duijn om
zijn hart eens grondig te luchten, is een
gesprek dat hij onlangs voerde met
prof.dr.ir. Anthonie Meijers, hoogleraar
Ethiek van de Technologie. Het gesprek
had betrekking op de University Lectures
die evolutiebioloog en schrijver Tijs
Goldschmidt dit semester verzorgt bij
Studium Generale aan de TU/e.
Goldschmidt heeft in oktober een tijd
meegevaren met de Beagle-expeditie van
de VPRO. “Er blijken uiteindelijk maar
negentien studenten van de mogelijkheid
gebruik gemaakt te hebben om de
colleges van Goldschmidt te volgen”,
vertelt Van Duijn. “Ze konden hem ook
vragen mailen tijdens zijn reis en daar
waren dan vragen bij over welke college-
stof men moest kennen. Ik snap niet
waarom niet veel meer van onze studen-
ten van de kans gebruik maken om iets
met deze unieke wetenschapper en
gebeurtenis te doen. Dat bracht me bij de
vraag waarom studenten niet meer bereid
lijken te zijn het optimale uit zichzelf te
halen.”
Van Duijn vertelt dat hij zeker ook
enthousiaste, hardwerkende en betrok-
ken studenten ontmoet,
“maar die zijn duidelijk
in de minderheid. Als ik
’s avonds in het Hoofd-
gebouw naar de uitgang
loop, zie ik bij Industrial
Design nog op veel
plekken licht branden,
daar is men blijkbaar
nog met van alles bezig.
Maar op het overgrote deel van de campus
is het dan al donker”, zo constateert hij.
Het weerspiegelt zich in de studierende-
menten. Die mogen volgens Van Duijn
gerust bedroevend worden genoemd. “Je
schrikt als je ziet hoe laag het percentage
is van studenten die na vier jaar eindelijk
honderdtachtig studiepunten hebben
behaald; dat ligt op dertig procent. En
daarbij zijn ze dan vaak nog niet eens in
het bezit van hun bachelor, want op dit
moment kennen we nog geen harde knip,
waarbij pas aan de master begonnen mag
worden wanneer alle bachelorvakken zijn
behaald. We zitten er op allerlei manieren
bovenop, met onze studiebegeleiding en
het werken in kleine groepen binnen het
ontwerpgericht onderwijs. Studeerbaar-
heid is voor ons een heel belangrijk
onderwerp, dat staat ook duidelijk om-
schreven in onze onderwijsvisie. Maar
het helpt niet. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat de student in het techniek-
domein gemiddeld zesendertig uur per
week in zijn studie stopt. Dat is echt te
weinig, dat moet voor onze studies zeker
vijftig uur zijn. De student heeft daarin
een eigen verantwoor-
delijkheid en die kun
je niet voortdurend
bij de universiteit
blijven leggen.”

Los van het feit dat
studenten op deze
manier onnodig lang blijven rondlopen
aan een faculteit, hekelt Van Duijn ook de
imagoschade die het met zich meebrengt.
“Zo’n laag studierendement schrikt
nieuwkomers af, vooral in de belangrijke
kerndisciplines die we hier aanbieden en
die toch al een lage instroom kennen. Ik
doel daarbij op Electrical Engineering,
Technische Natuurkunde, Scheikundige

Technologie en Technische Wiskunde en
Informatica. Van die vijf disciplines
blijven opgeteld na één jaar minder dan
tweehonderd studenten over. Als dat nog
verder terugloopt, komen we echt aan een

kritische grens. En het
zijn net deze opleidin-
gen en de mensen die
ze afleveren, waar in
Nederland grote
behoefte aan is en ook
zal blijven.”
Van Duijn vindt dat de
universiteit meer moet
gaan eisen van de

student. “Onze wetenschappers zijn ook
ambitieus en werken
onder grote druk om goed
te presteren. Dat mag je
ook van de studenten
eisen. Ze zeggen wel: de
som is constant, waarbij
dan wel de inspanning
van de docent plus die van de student
gelijk moet zijn. Nu slaat die balans teveel
door naar de kant van de docent.
Misschien moeten we onze studenten op
dat gebied, het leveren van voldoende
inspanningen voor hun studie, extra gaan
trainen. Een strenger regime en dat onder
het motto: onderwijs doe je sámen. Dat is
ook in hun eigenbelang, want later in het
bedrijfsleven zal die extra inspanning ook
van hen gevraagd worden. We moeten ze
daar op voorbereiden.”
Het bindend studieadvies (BSA) dat dit
collegejaar voor het eerst van kracht is
aan de TU/e, is één van de maatregelen
die studenten moet motiveren om al
direct serieus met de studie aan de slag te
gaan. “Ik hoor ook uit groepjes studenten
die ik regelmatig spreek, dat het BSA voor

hen een positief
effect heeft. Vanaf
dag een moet je aan
de bak en je kunt het
je niet veroorloven
om de eerste
maanden rustig aan
te doen. Wat mij

betreft is de norm van dertig studie-
punten die we nu stellen, nog veel te laag.
Op termijn zou ik die norm graag willen
opvoeren naar vijfenveertig van de zestig
studiepunten. Ik denk dat we onze stu-
denten echt helpen door meer eisen aan
ze te stellen. Ik heb een tijd terug een
bezoek gebracht aan de Northwestern
University in Chicago en daar zijn de

studierendementen enorm hoog. Maar
daar moet je ook een stevig collegegeld
betalen om er te mogen studeren. Al stelt
de universiteit daar ook wel beurzen voor
beschikbaar. Het zou in Nederland
wellicht goed zijn om de studie-
financiering ook direct te koppelen aan de
studievoortgang, met extra financiering
voor studenten die excellent presteren. In
het buitenland wérkt die financiële
prikkel.”

Pratend over het buitenland komt Van
Duijn op een ander stokpaardje dat hij
met liefde berijdt: de geringe belang-
stelling van de TU/e-student voor het

volgen van onderwijs
aan een buitenlandse
instelling. “Terwijl de
TU/e de afgelopen
jaren juist veel
energie gestoken
heeft in het opbou-

wen van een breed internationaal net-
werk, zien we het aantal studenten dat
naar het buitenland gaat, afnemen. En dat
terwijl het zo belangrijk is om dat
minstens één keer in je studie mee te
maken. Niet alleen voor de kennis die je
daar verwerft, maar ook omdat het een
ervaring is die een verrijking voor jezelf
betekent. Het vormt je - zo heb ik het
tenminste tijdens mijn eigen studietijd
ervaren. De reden van deze terugloop is
ons nog niet duidelijk, maar het
Onderwijs en
Studenten Service
Centrum onderzoekt
het op dit moment.” 
Een nieuwe wette-
lijke maatregel van
het ministerie van
OCW, de invoering
van de harde knip in 2011, is ook iets
waarmee het College van Bestuur inmid-
dels aan de slag is gegaan. “Ik sta volledig
achter deze maatregel en ik ben het ook
volkomen eens met de motivatie van
minister Plasterk. Hij wil dat de student
na de bachelor goed nadenkt over wat hij
of zij nu verder wil, maar dan moet die
bachelor ook echt zijn afgerond. Dat
betekent niet beginnen aan de master
voordat alle bachelorvakken gehaald zijn.
Dat sluit ook goed aan bij de Graduate
School die we aan de TU/e in september
2010 gaan starten. Daarin wordt al ons
post-bacheloronderwijs ondergebracht:
de masters, de ontwerpersopleidingen en

de promotietrajecten. Bij het behalen van
de bachelor moet een student dan echt
bepalen wat hij wil en dat hoeft niet altijd
een keuze voor de doorstroommaster te
zijn. Hij kan ook een master aan een
andere faculteit gaan volgen, of hij gaat
naar Delft of Twente. We moeten er wel
voor waken dat we over twee jaar met die
harde knip geen gedrocht van een
systeem creëren dat veel studievertraging
gaat veroorzaken. Je zult dus bijvoorbeeld
meerdere instroommomenten in de
master moeten hebben. Een werkgroep
gaat dat nu onderzoeken, net zoals bij het
BSA. Voor de zomervakantie moet er
meer duidelijkheid over zijn.”

Terugschakelend naar het studentleven
komt Van Duijn te praten over de grote
verscheidenheid aan studentenvereni-
gingen aan de TU/e. Hij heeft er grote
moeite mee dat een kleine universiteit als
de TU/e maar liefst 91 verenigingen
herbergt. In de ogen van Van Duijn een
wildgroei, die ook zorgt voor versplinte-
ring, zoals hij medio september al liet
weten tijdens een informele discussiedag
met studentbestuurders. Die liepen er
toen massaal tegen te hoop. 
De grootste moeite heeft hij met het feit
dat veel studentbestuurders die een
bestuursbeurs ontvangen, hun studie
gedurende een heel jaar stilleggen. “Ik
begrijp dat je stevig moet aanpakken in
bijvoorbeeld een onderwijscommissie,
maar het wil toch niet zeggen dat je er
dan niets meer naast doet. Ik vind dat je
tijdens je studietijd mag leren wat be-
sturen precies inhoudt, maar dan wel
naast je hoofdtaak en dat is studeren. Ik
wil de komende tijd graag praten over het
grote aantal verenigingen en de bestuurs-
beurzen en die discussie zal ik nadruk-
kelijk koppelen aan de rendementscijfers.
Want we hebben het toch echt over een
grote groep studenten. Ik ben er niet op
tegen dat mensen bestuurstaken vervul-
len, maar ik vind dat de situatie is scheef-
gegroeid.”

Tot slot een onderwerp dat hem mis-
schien nog het meeste steekt en waarmee
het interview ook van start ging: het
gemis aan engagement en maatschap-
pelijke betrokkenheid bij een te groot
aantal studenten. “We hebben aan de
TU/e elk jaar een fantastisch programma
van Studium Generale in de vorm van

grote en kleine uni-
versiteitscolleges,
lezingen en
workshops. Via de
minor zijn stu-
denten nu ook ver-
plicht om deze aca-
demisch vormende

programma’s te volgen, maar we zien ze
dan toch massaal kiezen voor de in hun
ogen gemakkelijkste weg: de grote uni-
versiteitscolleges. En dat terwijl ook de
kleinere universiteitscolleges gecombi-
neerd met een reeks lezingen, zoveel
moois te bieden hebben. Men kiest echter
de weg van de minste weerstand. We
moeten oppassen met generaliseren,
maar de groep met een gemakzuchtige
houding is echt groot. Het zou toch
vreemd zijn als we uiteindelijk tot een
systeem moeten komen om die groep er
verplicht mee te confronteren?”/.

Interview/Han Konings
Foto/Bart van Overbeeke

Met enige regelmaat liet rector magnificus prof.dr.ir. Hans van

Duijn de afgelopen jaren weten grote moeite te hebben met

de gemakzuchtige houding van grote groepen studenten aan

zijn universiteit. Ze steken te weinig uren in hun studie, de

rendementen zijn bedroevend laag en vormen tevens een

bedreiging voor de TU/e, studentbestuurders leggen zomaar

hun studie voor een jaar stil en tot academische vorming moet

men bijna gedwóngen worden. Tijd om het halverwege dit

collegejaar eens allemaal op een rijtje te zetten. Cursor sprak

met een ambitieuze en verontruste bestuurder, die de teugels

weer wil aanhalen, zonder de student teveel in diens

vrijheid te beknotten.

‘Men kiest de weg

van de minste

weerstand’

‘Laag studie-

rendement

schrikt nieuw-

komers af’

‘Onderwijs 

doe je sámen’

‘Studeren in het

buitenland 

vormt je’



Education & Training Unit
Educational training for 
TU/e employees Spring 2010

JJaannuuaarryy
5 Evaluation of teaching
19, 21 & 26 Teaching & learning in
higher education

FFeebbrruuaarryy
1 Supervising students in independent
learning
3 & 10 Supervising students in DBL
groups
2 & 9 Course design
8 & 11 Supervising Msc. students E/W&I 
9 & 2 March Stemgebruik en verstaan-
baarheid NL

MMaarrcchh
4 & 18 Theatervaardigheden: masterclass
NL
5 & 19 Performance skills: master class
8 & 11 Supervising Msc. Students
W/BMT/TN/ST 
9 Activating teaching methods
16 & 20 April Design based learning
23 Use of media
8, 11 Teaching and learning in higher
education for PhD’s

AApprriill
6, 8 & 13 Teaching and learning in hig-
her education 
12 & 15 Supervising Msc. Students
B/IE&IS/ID 
22 Supervision of PhD students
27 Coaching students

MMaayy
20 Knowledge transfer across cultures 
21 & 28 Setting up and giving lectures
26 Follow-up performance skills
27 & 24 June Performance skills: master
class
31 & 28 June Voice training

JJuunnee
1 Other types of assessment 
3 Assessment with tentams 
7 & 10 Supervising Msc. Students
W/BMT/TN/ST 
15 Evaluation of teaching
22 Educational study material
14, 17 Teaching and learning in higher
educationfor PhD’s

More information and registration:
http://www.tue.nl/en/the_university/
studyweb, or email cursus.dpo@tue.nl.

Promoties
Ir. R.J.A. Steenbakkers verdedigt op
maandag 21 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 ‘Precursors
and nuclei, the early stages of flow-indu-
ced crystallization’. Steenbakkers promo-
veert aan de faculteit Werktuigbouw-
kunde. De promotor is prof.dr.ir. H.E.H.
Meijer.

Drs. E.W.R. Oemar Said verdedigt op
maandag 21 december zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van

een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘De Da Vinci
Case - Een onderzoek naar de relaties
tussen vernieuwende leeromgevingen en
de motivatie en regulatievoorkeuren van
leerlingen in het MBO’. Oemar Said
promoveert aan de Eindhoven School of
Education. De promotoren zijn prof.dr.
Th.C.M. Bergen en prof.dr. P.R.J.
Simons.

W. Gyady-Asiedu MSc verdedigt op dins-
dag 22 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 ‘Assessing
Construction Project Performance in
Ghana: Modeling Practitioners’ and
Clients’ Perspectives’. Gyady-Asiedu
promoveert aan de faculteit Bouwkunde.
De promotor is prof.ir. F.J.M. Scheublin.

Y. Bondarau PDEng verdedigt op dinsdag
22 december zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Design-Time
Performance Analysis of Component-
Based Real-Time Systems’. Bondarau
promoveert aan de faculteit Electrical
Engineering. De promotoren zijn
prof.dr.ir. P.H.N. de With en prof.dr. 
J.J. Lukkien.

Ir. S.G. Vaidya verdedigt op dinsdag 22
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 ‘Facile Methods For
Enhancement of Conductivity in
Polyaniline’. Vaidya promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. S. Rastogi en
prof.dr. P.J. Lemstra.

G. Romano verdedigt op woensdag 23
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Thoughtful Things -
An investigation in the descriptive episte-
mology of artifacts’. Romano promoveert
aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotor is
prof.dr.ir. A.W.M. Meijers.

Ir. P.W.A.M. Wenmakers verdedigt op
woensdag 13 januari 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 ‘Hairy Foam:
carbon nanofibers on solid foam as cata-
lyst support - Synthesis, mass transfer,
and reactor modeling’. Wenmakers pro-
moveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
J.C. Schouten.

G.I. Radulov MSc PDEng verdedigt op
donderdag 14 januari zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Flexible and self-
calibrating current-steering Digital-to-
Analog Converters: analysis, classifica-
tion and design’. Radulov promoveert
aan de faculteit Electrical Engineering.
De promotor is prof.dr.ir. A.H.M. van
Roermund.

Onze Taal
Abonnement met korting
Voor meer begrip en kennis van het
gebruik van de Nederlandse taal kan
men terecht bij het maandblad Onze
Taal. Onze Taal geeft inzicht in allerlei

zaken die met taalgebruik te maken heb-
ben. Voor medewerkers van de TU/e is
het blad dankzij een groepsabonnement
met fikse korting beschikbaar. Een jaar-
abonnement komt uit op 14 i.p.v. 29,50
euro. Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met twee keer een dubbelnummer.
De prijs van een los nummer is vijf euro. 
Belangstellenden voor een abonnement
op Onze Taal via dit TU/e-aanbod kun-
nen zich melden bij Marloes van Lierop
(m.v.lierop@tue.nl) of Anneliese
Vermeulen (a.e.g.vermeulen@tue.nl).

PhD in Biochips Design for Algae
Monitoring (V35.1019), Micro- and 
Nano-scale engineering,  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 Student Social Psychology
(V39.482), Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

PhD Student ‘Efficient Multi-Core Model
Checking’ (V50.122), Biomodeling and
Bioinformatics, department of
Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).

Voor meer informatie ga naar
www.tue.nl/vacatures.
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Ben jij een
High Potential?

www.dekortstewegnaardetop.nl

Partners van BestGraduates 2010

BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates is een activiteit van                         onderdeel van de 

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

Studenten
50%

korting

volkskrant.nl/studenten

Algemeen

Mensen

Diversen
UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn

mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn

mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee

kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Vacatures

(Advertenties)



AAnn  eeeerriiee  aauuddiioovviissuuaall  ppiiaannoo  ccoonncceerrtt,,

ddaanncceerrss  iinn  aa  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthheeiirr

oowwnn  ddiiggiittaall  rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd

bbeeiinngg  cchhaatttteedd  uupp  vviiaa  aa  ‘‘ssjjaannss--

mmaacchhiinnee’’::  iitt  iiss  jjuusstt  tthhee  ttiipp  ooff  tthhee

iicceebbeerrgg  ooff  wwhhaatt  yyoouu  ccaann  eexxppeecctt  aatt

tthhee  PPllaazzaaPPlluuss  ffeessttiivvaall,,  wwhhiicchh  wwiillll

ttaakkee  ppllaaccee  aatt  tthhee  EEiinnddhhoovveenn  PPllaazzaa

FFuuttuurraa  tthheeaatteerr  oonn  JJaannuuaarryy  1144,,  1155  aanndd

1166..  TThhee  ccuurraattoorrss  hhaavvee  ppuutt  ttooggeetthheerr

aa  hhiigghhllyy  vvaarriieedd,,  iinntteerrnnaattiioonnaall

pprrooggrraamm  iinncclluuddiinngg  eexxppeerriimmeennttaall

vviiddeeoo  aanndd  aanniimmaattiioonn  aarrtt,,  mmuussiicc,,

ddaannccee  aanndd  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  tthheessee  iinn

vvaarriioouuss  lliivvee  ppeerrffoorrmmaanncceess..

‘‘AArrttiisstt  iinn  FFooccuuss’’  wwiillll  bbee  tthhee  3311--yyeeaarr--

oolldd  BBrriittiisshh  SSoopphhiiee  CClleemmeennttss..

PPoossssiibbllyy  tthhee  bbiiggggeesstt  rroollee  iinn  hheerr

vviiddeeooss  aanndd  vviissuuaall  iinnssttaallllaattiioonnss  iiss

rreesseerrvveedd  ffoorr  ssoouunndd,,  rrhhyytthhmm  iinn  ppaarr--

ttiiccuullaarr..  BByy  mmeeaannss  ooff  ttwwoo  bbiiccyycclleess

sshhee  mmaannaaggeess  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  tthhee

ssoouunndd  ooff  aa  wwhhoollee  ssaammbbaa  bbaanndd..  OOnn

TThhuurrssddaayy  JJaannuuaarryy  1144  sshhee  wwiillll  bbee

pprreesseenntt  hheerrsseellff  iinn  PPllaazzaa  ttoo  eelluu--

cciiddaattee  hheerr  vviiddeeoo  iinnssttaallllaattiioonnss  iinn

‘‘SSoopphhiiee’’ss  RRoooomm’’,,  tthhee  ffrreeeellyy  aacccceess--

ssiibbllee  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  hheerr

wwoorrkkss..  OOnn  SSaattuurrddaayy  sshhee  wwiillll  ggiivvee  aa

lliivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  ttooggeetthheerr  wwiitthh

aauuddiioo  aarrttiisstt  JJ..  PPeetteerr  SScchhwwaallmm..  

MMoorree  aabboouutt  SSoopphhiiee  CClleemmeennttss  aanndd

aallll  ootthheerr  aaccttss  oonn  wwwwww..ppllaazzaapplluuss..nnll..

TThheeaatteerr  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  iiss  llooccaatteedd  aatt

LLeeeennddeerrwweegg  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  ((SSKK))  
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WWhheenn  ttaakkeenn??  
Two weeks ago.

WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??
It’s a view of Eindhoven city
center from the Piazza building,
with a lot of lights decorating the
street, as Christmas is closing
in. The white Christmas tree is
also placed next to the con-
struction site to make this area
look nicer and gives a Christmas
atmosphere for people who visit
the city center. 

WWhhyy  tthhiiss  ppiiccttuurree??
The Netherlands is always asso-
ciated with rainy weather. In
most cases, it is not a favored
condition, especially for a daily
bicycle rider like me. But
probably, one in a million cases,
people can see from another per-
spective rather than the negative
side. In this photo, the rain
makes the ground wet and
produces beautiful effects. And
hopefully by looking at this
photo and possibly finding the
beauty of it, you can have a bit of
a warm feeling during this rainy
cold winter and get ready to
welcome the holiday.

TThhiiss  wweeeekk  ‘‘ss  pphhoottooggrraapphheerr::  DDaanniieell  SSiirreeggaarr  ((3344))  ffrroomm

IInnddoonneessiiaa,,  aa  PPhhDD  ssttuuddeenntt  ooff  MMeecchhaanniiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg

Early in 2008 Marco Alonso Mercado  sprang an unpleasant surprise on his girl-friend Gabriela
Soto De Rosas. From his native country of Mexico he moved to Eindhoven for a five-year Master

study. Today Gabriela finds this fantastic, for she too can now be spotted on campus. 

Gabriela (23, a Master student of Operation
Management and Logistics) and Marco (24, a
Master student of Embedded Systems) are both
from the city of Toluca, located an hour away
from Mexico City. Although they attended the
same high school, things between them only
started getting fiery four years ago at university.
Marco’s international plans came like a bolt from
the blue for Gabriela. Marco: “I first wanted to be
sure that I could really go to TU/e, before telling
anyone else.” During a family dinner the time
had come. “I was in shock, just like the rest of
the family”, Gabriela explains. “Marco was
already working and we were looking ahead
together. To be honest, I was slightly disappoin-
ted”, she says. Still, she made the most of it and
started itching to make an international career
move as well. 

In August 2008 Marco arrived in Eindhoven. He
was followed by Gabriela precisely one year later.
Her reaction: “Wonderful! It is like a dream
come true. I like my Master study and enjoy
living here with Marco.” Life in a Dutch city does
take some getting used to. The car as the main

means of transportation has now been succeeded
by the bike. For Gabriela learning to cycle literal-
ly meant trial and error; in the palm of her hand
she carries the traces of a serious fall. “We are
not used to doing everything on a bike. It leads to
dangerous situations!” Fortunately she can now
laugh it off and manages to cycle better all the
time.

Marco and Gabriela do like heated discussions.
With a wink, for they are mostly having a great
deal of fun. They have come up with a funny way
of solving dilemmas, for instance when the
washing needs to be done: “We fight over it by
playing a game of chess. The loser has to do the
chore”, they say, laughing. Their future is a
regular item for discussion. On this they are
fairly unanimous, though. For the time being
their lives will be dominated by their careers.
Marco would like to do a Master study in a totally
different field, while Gabriela is dreaming about
a PhD project. “We really enjoy fantasizing about
later together.”

Photos: Bart van Overbeeke

New Chairman of the
TU/e Executive Board
The Supervisory Board of Eind-
hoven University of Technology
(TU/e) has appointed dr. ir.
Arno Peels (53) Chairman of the
Executive Board. As of May 1 
he will succeed ing. Amandus
Lundqvist, who is retiring.
Peels was born in Eindhoven,
studied at Delft University of
Technology and obtained his
doctorate and worked at the
University of Twente. It is as if
his appointment in Eindhoven
embodies the 3TU idea.

Arno Peels (Eindhoven, 1956)
obtained his title of engineer in
Aeronautical and Aerospace
Engineering at Delft University
of Technology in 1980. Four
years later he obtained his doc-
torate in Electrical Engineering
and Computer Science at the
University of Twente. Conti-
guous to this he was affiliated
with that university for a year as
associate professor. For a period
of 16 years after this he fulfilled
various management positions
with Philips Semiconductors at
home and abroad, eventually
acting as vice President and
General Manager Business Line
RF. After this he was Chairman
of the Board of Management and
CEO of Thales Nederland B.V.
(headquarters Hengelo) and vice
President and Group Executive
of the Thales Group, an interna-
tionally operational group of

electronics companies. 
A magnificent service record and
the exceptional combination 
-Delft, Twente, Eindhoven-
appears to be great asset in par-
ticular to appoint him Chairman
of the Executive Board. Peels is
amused: “Me being the ideal 3TU
synthesis? You will have to ask
other people about this.” He
thinks that other factors are im-
portant also for his appointment.
“I have gained a wealth of expe-
rience with both universities and
the business community, where I
was mainly involved with the
high-tech sector. I know what it is
like to hire engineers and how to
integrate academics into a chain
of companies.”
Thanks to his position with
Thales Peels explains that he has
been able to build up a great
many contacts with the
government, the Second Cham-
ber and employers’ and employ-
ees’ organizations. “All in all, 
I think that these elements form
a good fit for the position I will be
occupying at TU/e.”
Of course, he will be expected to
set targets. Which ones? “That is
an item which I should like to
discuss and flesh out further with
my colleagues within the Exe-
cutive Board and the Depart-
ments. In 2010 the future
strategy for TU/e will be a very
specific item we shall be looking
into.” (FvO)/.

International arts festival
PlazaPlus

ICMS looking for new visual language with STRP 
The animation studio of the
Institute for Complex Mole-
cular Systems (ICMS) of TU/e
has placed a call on the site of
the STRP Festival, the Eind-
hoven art and technology
festival that is to take place
again in November of next year.
Together with STRP the
researchers of the ICMS are
looking for new creative
artists, designers or scientists
who have ideas about a new
visual language for visualizing
molecules. 

According to the ICMS the
current visual representations
are getting to be limited because

of the complexity of the systems
studied by the institute.
Promising ideas will be given
pride of place at the STRP
Festival 2010 and may possibly
be developed further in coope-
ration with the ICMS. 
The project fits in with the plans
of the STRP Festival to start an
intensive collaboration with
TU/e. Thus, the organization has
informed us that contacts have
already been established with
choreographer Roos van Berkel,
coach at the Department of
Industrial Design (ID), to
conceive of a dance for humans
and a robot (the TUlip of Mecha-
nical Engineering). STRP is also

talking to TU/e professor prof.dr.
Bert Meijer about a series of
lectures by scientists during the
festival and ID students will
make a contribution to the
festival experience. (TJ)/.
See also www.strp.nl. 

New
writers

This week was the last time
that the columns on the English

page were made by Wies van Kats
and Elke van der Putten. As of

Cursor 15, the first issue of 2010
which will appear on Thursday

January 14, Sjoukje Kastelein and
Hilde Bosman will take over the

torch from them. Mail: 
engcursor@tue.nl.
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Geboorte Medsim verloopt voorspoedig

Een hoogzwangere vrouw is in volle vaart
met haar auto tegen een boom gereden.
Ze lag bewusteloos achter het stuur en
het bloed droop over haar gezicht.
Passanten belden een ambulance. Met die
ambulance is ze nu op weg naar het
ziekenhuis waar ze gereanimeerd zal
moeten worden en waar de baby ter
wereld zal moeten worden gebracht.
Althans, dat is het verhaal dat het
medisch team te horen krijgt. Het team
zit klaar om te trainen in bevallingssimu-
latiecentrum Medsim. De trainingsgroep
heeft vandaag een unieke samenstelling:
gynaecoloog prof.dr. Guid Oei , werkzaam
in het Máxima
Medisch Centrum in
Veldhoven, verbon-
den aan de faculteit
Electrical Enginee-
ring van de TU/e en
medisch directeur
van Medsim, wordt
geassisteerd door minister van
Economische Zaken Maria van der
Hoeven, gedeputeerde van de provincie
Noord-Brabant ir. Lily Jacobs en
Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel.
Ze dragen witte schorten met korte
mouwen en zijn zichtbaar gespannen.
Oei spreekt de artificiële patiënte dwin-
gend aan: “Hallo mevrouw!”. Ze reageert
niet. Met een echo wordt de hartslag van
de baby gecontroleerd: “Goed.” Maar
mevrouw knippert niet meer met de
ogen, haar ademhaling stopt. Oei draagt
de burgemeester op de hartmassage over

te nemen. De minister
moet de baby halen.
Met een scalpel gaat ze
door de huid, met een
schaar moet ze het
onderhuidse bind-
weefsel van nylon en
schuimplastic door-
knippen. De babypop
mag ze met de handen
naar buiten trekken, Oei helpt een handje
met een tang. De baby is verlost, de
moeder is gereanimeerd - Medsim is
geopend.
Vooraf had de minister gezegd: “Ik heb

veel gekke dingen
gedaan in mijn leven,
maar nu staat het zweet
mij in de handen. Als
ik dan hoor dat in deze
simulatietraining het
stressniveau vergelijk-
baar is met een reële

situatie, dan vraag ik me af: waar zijn we
aan begonnen? Maar vooruit, het is voor
het goede doel.”
Het goede doel is het terugdringen van
babysterfte. Nederland heeft voor Euro-
pese begrippen een hoge babysterfte.
Alleen in Letland en Frankrijk sterven
meer kinderen tijdens of vlak na de
bevalling: elf per duizend. Nederland
staat met één per honderd op de betreu-
renswaardige derde plaats, onder meer
door miscommunicatie en matige samen-
werking tussen artsen en verplegend per-
soneel in noodsituaties. Gynaecoloog Oei

is ervan overtuigd dat teamtraining in een
realistische simulatieomgeving een
fundamentele bijdrage kan leveren aan
patiëntenveiligheid.
Na elke briefing en simulatie zal intensief
worden nabesproken welke procedures
goed gingen en waar het eventueel beter
moet. Daarbij is van groot belang precies
vast te leggen welke persoon op ieder
moment met welke handeling bezig is.
Verzaakt er bijvoorbeeld iemand, waar-
door een collega extreem onder druk
komt te staan? Zijn communicatiefouten
de oorzaak? Om dit soort
zaken objectief te kunnen
meten, hebben TU/e’ers
een video-trackingsysteem
ontwikkeld. De expertise in
communicatie is gevonden
bij adviesbureau Schouten
& Nelissen.
De videotechniek komt uit handen van de
Video Coding and Architectures groep
van de TU/e-faculteit Electrical Engi-
neering. De hardware babypop en de
specificatie van het softwaresysteem zijn
ontworpen door de Designed Intelli-

gence-groep van Industrial Design.
Binnen het Medsim-project heeft deze
groep drie patenten aangevraagd voor
technieken in de navelstreng, huid en
ader. Universitair docent dr.ir. Frank
Delbressine legt uit waarvoor: “We ont-
wikkelden een obstructiesensor in de
navelstreng die kan aangeven of er een
tekort aan zuurstof is wanneer die navel-
streng geblokkeerd is. Er is ook een
patent aangevraagd op onze methode om
de huid te laten verkleuren. Een blauwe
kleur op de uiteinden van vingers of

wangen moet de
medici alert maken.
En tenslotte ont-
wierpen we een
elektrische infuus-
simulator die in een
kunstader via

sensoren terugkoppelt of de arts het
infuus goed ingeprikt heeft.” 
De grootste uitdaging zit hem volgens
Delbressine in het omgaan met de 
beperkte ruimte die de pop biedt voor de
inwendige energievoorziening. “Het
moet draadloos en een batterij voor in de
babypop heeft op dit moment maximaal
zeven wattuur. We zullen alles zo klein
mogelijk moeten maken. De babypop
moet minstens een uur signalen kunnen
geven en ontvangen.”
De levensechte patiëntensimulator is
ontwikkeld door EDC, het European
Design Centre, in samenwerking met de
TU/e en het Máxima Medisch Centrum
Veldhoven. Dit twintig jaar geleden in
Eindhoven opgerichte researchlab ont-
wikkelt 3D-simulaties en virtual reality en
augmented reality toepassingen op het
gebied van design, innovatie en digitale
technologie. EDC voert in persoon van
Joao Mena de Matos de directie van
Medsim. De investering van bijna vijf
miljoen euro bevat een subsidie van twee
miljoen van provincie en rijk. Het cen-
trum krijgt geld uit het programma
Pieken in de Delta van het ministerie van
Economische Zaken.
In de toekomst zal Medsim ook andere
multidisciplinaire medische teamtrainin-
gen aanbieden. Cardiologische trainingen
staan het eerst op het programma. Teams
uit binnen- en buitenland kunnen komen
oefenen. Het is de ambitie van Medsim
om ook in andere landen vergelijkbare
trainingscentra te starten. Minister Van
der Hoeven zegde bij de opening toe ‘dit
unieke exportproduct’ aan te bevelen
tijdens haar volgende dienstreis naar
Saoedi-Arabië./.
Zie ook www.medsim.nl . 

Nederland heeft

in Europa een

hoge babysterfte

Medsim/Norbine Schalij
Foto’s/Bart van Overbeeke

Er is veel kraamvisite, veelal gewapend met

camera’s, aanwezig bij de geboorte van Medsim

op donderdag 10 december. Medsim is niet

zomaar een baby; het is het eerste bevallings-

simulatiecentrum ter wereld. De trainings-

ruimtes zijn gevestigd op twee verdiepingen in

Kennispoort en minister Maria van der Hoeven

kwam het lintje, in de vorm van een buikwand,

doorknippen. De TU/e is niet alleen verhuurder

van de locatie, ze levert ook de nodige techniek.

Minister Maria van der Hoeven en Medsim-directeur Guid Oei brengen onder grote belangstelling van de pers een baby ter wereld.

Minister: “Het

zweet staat mij 

in de handen”

ID-decaan Jeu Schouten en universitair docenten Jun Hu, Peter Peters Frank Delbressine (van links naar rechts). 
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EEeenn  ssppooookkaacchhttiigg  aauuddiioovviissuueeeell  ppiiaannooccoonncceerrtt,,  ddaannsseerrss  iinn  ddiiaalloooogg  mmeett  hhuunn

eeiiggeenn  ddiiggiittaallee  wweeeerrggaavvee  eenn  vveerrssiieerrdd  wwoorrddeenn  vviiaa  eeeenn  ssjjaannssmmaacchhiinnee::  hheett  iiss

sslleecchhttss  hheett  ttooppjjee  vvaann  ddee  iijjssbbeerrgg  vvaann  wwaatt  jjee  kkuunntt  vveerrwwaacchhtteenn  oopp  hheett

ffeessttiivvaall  PPllaazzaaPPlluuss,,  oopp  1144,,  1155  eenn  1166  jjaannuuaarrii  iinn  hheett  EEiinnddhhoovveennssee  tthheeaatteerr

PPllaazzaa  FFuuttuurraa..  DDee  ccuurraattoorreenn  hheebbbbeenn  eeeenn  zzeeeerr  ggeevvaarriieeeerrdd,,  iinntteerrnnaattiioonnaaaall

pprrooggrraammmmaa  ssaammeennggeesstteelldd  vvaann  eexxppeerriimmeenntteellee  vviiddeeoo--  eenn  aanniimmaattiieekkuunnsstt,,

mmuuzziieekk,,  ddaannss  eenn  ccoommbbiinnaattiieess  vvaann  ddaatt  aalllleess  iinn  ddiivveerrssee  lliivvee  ppeerrffoorrmmaanncceess..

‘‘AArrttiisstt  iinn  FFooccuuss’’  iiss  ddee  3311--jjaarriiggee  BBrriittssee  SSoopphhiiee  CClleemmeennttss..  IInn  hhaaaarr  vviiddeeoo’’ss  eenn

bbeeeellddiinnssttaallllaattiieess  iiss  mmiisssscchhiieenn  wweell  ddee  ggrroooottssttee  rrooll  wweeggggeelleeggdd  vvoooorr  hheett

ggeelluuiidd,,  mmeett  nnaammee  rriittmmee..  UUiitt  ttwweeee  ffiieettsseenn  hhaaaalltt  zzee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  hheett  ggeelluuiidd

vvaann  eeeenn  ccoommpplleettee  ssaammbbaabbaanndd..  OOpp  ddoonnddeerrddaagg  1144  jjaannuuaarrii  iiss  zzee  zzeellff

aaaannwweezziigg  iinn  PPllaazzaa  oomm  uuiittlleegg  ttee  ggeevveenn  bbiijj  hhaaaarr  vviiddeeoo--iinnssttaallllaattiieess  iinn

‘‘SSoopphhiiee’’ss  RRoooomm’’,,  ddee  ggrraattiiss  ttooeeggaannkkeelliijjkkee  eexxppoossiittiiee

vvaann  eeeenn  aaaannttaall  vvaann  hhaaaarr  wweerrkkeenn..  OOpp  zzaatteerr--

ddaagg  ggeeeefftt  zzee  eeeenn  lliivvee  ooppttrreeddeenn  ssaammeenn

mmeett  aauuddiiookkuunnsstteennaaaarr  JJ..  PPeetteerr

SScchhwwaallmm..  MMeeeerr  oovveerr  SSoopphhiiee

CClleemmeennttss  eenn  aallllee  aannddeerree  aaccttss  oopp  

wwwwww..ppllaazzaapplluuss..nnll..  PPllaazzaa  FFuuttuurraa

lliiggtt  aaaann  ddee  LLeeeennddeerrwweegg  iinn

EEiinnddhhoovveenn..  ((SSKK))  

“Het codewoord is Floor”

De kassajuffrouw van het Van Abbe-
museum vraagt de bezoekers de vierkante
sticker zichtbaar op de kleding te plakken
en het witte strookje waar het op zat, te
bewaren. “Dat kan nog van pas komen”,
zegt ze mysterieus. En inderdaad, op de
tweede verdieping maakt oud-TU/e mede-
werker Ad Bossers duidelijk hoe. 

Hij is gekleed in een beveiligingsuniform
en staat in een totaal lege ruimte. Een grijze
vloer van, pak ‘m beet, twaalf bij zeven
meter, vier witte muren en drie deurgrote
openingen. Mensen die binnenkomen,
kijken verbaasd om zich heen. En op dat
moment slaat de suppoost toe. “Goedemid-
dag, ik ben Ad Bossers en wat u hier ziet, is
ook kunst. Het is van kunstenaar Tino
Seghal en heet ‘This is exchange’. Ik ben
daar een onderdeel van. Als u met mij in
gesprek gaat over de macro-economie, dan
kunt u dadelijk de helft van uw entreegeld
terugkrijgen.” 
En daar moet de bezoeker dan dat strookje
en een door Bossers gegeven codewoord
voor inleveren. Bossers beslist wie dat code-
woord krijgt. “Het ligt eraan of er een
gesprek ontstaat. Het gaat niet om de
inhoud.” Vandaag is het codewoord ‘Floor’,
naar één van zijn dochters. Zijn andere
kinderen en kleinkind zijn ook al
vernoemd.
Bossers vindt het een erg leuke ervaring om
als kunstwerk in een zaal te staan. “Ik ben
er erg enthousiast over. Nu ik met pensioen
ben, doe ik dingen die ik nooit eerder deed.
Ik ga bij Staatbosbeheer kinderen de hei
laten beleven, ik ga met het Rode Kruis een
cursus ‘Vrienden maken kun je leren’
geven als preventiemethode voor een-

zaamheid en
depressie en ik
sta dus in het
Van Abbe
gesprekken te
voeren met
bezoekers over
de macro-
economie.” 
Bossers doet dit
nu voor de derde
week. Daarvoor
zaten de
woorden kapi-
talisme, duur-
zaamheid en
overproductie
echt niet in zijn
dagelijks voca-
bulaire. Maar hij

merkt dat het hem toch begint te raken. “Ik
lees de krant anders. De vleesloze maandag
van Paul McCartney doet me meer, ik kan
het gebruiken in gesprekken.” 
Het is niet zo dat de kunstenaar veel van
Bossers verwacht. Via een contactpersoon
is het achtkoppig team van suppoosten uit-
gelegd dat het Seghal te doen is om de uit-
wisseling met publiek en dat er bewust
geen materie is gebruikt voor dit
kunstwerk. De bezoekers vinden het wel
grappig. Meer dan de helft durft het
gesprek aan. Eerst verbaasd, dan wat aar-
zelend en tenslotte veelal glimlachend. 
Om ‘This is exchange’ van Seghal te
mogen tonen, heeft het Van Abbe
vijfentwintigduizend euro over-
gemaakt aan de kunstenaar. Aan de
‘acteurs’ betaalt het museum tien
euro per uur. Naar schatting een
derde van de bezoekers vraagt
daadwerkelijk de helft van het
entreegeld terug. Het werk heeft
een oplage van zes, dat betekent
dat het door vijf andere musea
gebruikt mag worden. In het Van
Abbe is het te zien en horen tot 21
maart 2010. (NS)/.

Kerstvertelling door Spinvis

Spinvis, Micheline, La Pat en het Zapp String
Quartet vormen de ingrediënten van de
Kerstspecial van het Frits Philips Muziek-
centrum op 22 en 23 december - een eenmalige
samenwerking tussen drie grote zangers en een
eigenzinnig strijkkwartet. Ze brengen bestaan-
de en speciaal voor de gelegenheid geschreven
nummers. Spinvis zal de liedjes met een eigen-
gemaakt kerstverhaal verbinden.

Voor wie ze niet (allemaal) kent:
het repertoire van het Zapp String

Quartet beweegt zich tussen
klassiek, jazz, wereld-

muziek. Er wordt gecom-
poneerd, maar ook geïm-
proviseerd; aangenaam
verrassend is hier zeker
het goede woord. De

melancholieke sound van
Spinvis zullen de meesten

wel kennen van nummers als
‘Dagen van gras, dagen
van stro’ en zijn recente

‘Voor ik het vergeet’. La Pat

(Patty Trossèl) zingt absurde, humoristische,
zwoele liedjes in een stuk of tien talen, van
Italiaans tot Hongaars. Micheline laat zich niet zo
gemakkelijk omschrijven. Rock ligt haar even
goed als Jacques Brel, dus het is even afwachten
wat ze voor haar publiek in petto heeft als ze wordt
geflankeerd door La Pat, Spinvis en het Zapp
String Quartet. (SK)/.
Voor meer informatie en het bestellen van kaarten: 

www.muziekcentrum.nl/agenda.

Lezers van Cursor maken kans op vrijkaartjes, twee sets van

twee kaarten per avond. Mail naar cursor@tue.nl o.v.v.

‘Vrijkaarten Muziekcentrum’. De gelukkigen krijgen op

maandag 21 december bericht.

Vanavond rocken 

in het Gaslab
IInn  hheett  GGaassllaabb  vviinnddtt  vvaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerrddaagg  1177  ddeecceemmbbeerr,,  ddee

eeeerrssttee  vvoooorrrroonnddee  ppllaaaattss  vvaann  DDee  KKlleeiinnee  PPrriijjss  vvaann  NNeeddeerrllaanndd::

eeeenn  zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  ddee  bbeessttee  bbaanndd  vvaann  ddee  TTUU//ee..  DDee  ddeeeell--

nneemmeerrss  vvaann  ddeezzee  eeeerrssttee  rroonnddee  zziijjnn  ddee  rroocckk--  eenn  ppuunnkk--

rroocckkbbaannddss  AAnnvveerryy,,  MMuullttiippuullssee  PPiilloottss,,  RRuummbbllee  FFiisstt,,  WWeeiirrdd

NNaakkeedd  IInnddiiaann  eenn  hhiipphhooppdduuoo  VVuunnzziigg  &&  SSiinnnnaa  GG..

EErr  wwoorrddtt  eeeenn  wwiinnnnaaaarr  aaaannggeewweezzeenn  ddoooorr  ddee  jjuurryy  eenn  ooookk  hheett

ppuubblliieekk  mmaagg  zziijjnn  ffaavvoorriieett  kkiieezzeenn..  BBeeiiddee  ggaaaann  ddoooorr  nnaaaarr  ddee

ffiinnaallee  ddiiee  kkoommeenndd  vvoooorrjjaaaarr  zzaall  ppllaaaattssvviinnddeenn..  MMaaaarr  eeeerrsstt  iiss

eerr  oopp  1188  mmaaaarrtt  eeeenn  ttwweeeeddee  vvoooorrrroonnddee,,  wwaaaarruuiitt  ooookk  ttwweeee

wwiinnnnaaaarrss  zzuulllleenn  ddoooorrggaaaann..  DDee  jjuurryy  kkiieesstt  ddaann  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk

nnoogg  eeeenn  vviijjffddee  ffiinnaalliisstt..

DDee  KKlleeiinnee  PPrriijjss  vvaann  NNeeddeerrllaanndd  bboorrdduuuurrtt  vvoooorrtt  oopp  hheett  ooppeenn

ppooddiiuumm  ddaatt  hheett  bbuurreeaauu  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  aall  ttiieennttaalllleenn

jjaarreenn  oorrggaanniisseeeerrtt..  BBaannddss  ddiiee  tteennmmiinnssttee  éééénn  lliidd

hheebbbbeenn  ddaatt  aaaann  ddee  TTUU//ee  ssttuuddeeeerrtt  ooff  wweerrkktt,,

mmoocchhtteenn  zziicchh  iinnsscchhrriijjvveenn..  DDee  jjuurryy  bbeessttaaaatt  uuiitt

MMoonniiqquuee  vvaann  ddeenn  BBooooggaaaarrdd  vvaann  hheett

EEiinnddhhoovveennssee  MMuuzzee  RReeccoorrddss,,  eeeenn  jjoouurrnnaalliisstt  vvaann

hheett  EEiinnddhhoovveennss  DDaaggbbllaadd  eenn  RRooeellaanndd  HHuuyyiinnkk,,

oouudd--TTUU//ee--ssttuuddeenntt  eenn  bbaassggiittaarriisstt  vvaann  ddee  bbaanndd

NNeeWWaaxx,,  ddiiee  ddiitt  jjaaaarr  ddee  ffiinnaallee  hhaaaallddee  vvaann  ddee  GGrroottee

PPrriijjss  vvaann  NNeeddeerrllaanndd..

DDee  ttooeeggaanngg  iiss  ggrraattiiss,,  aaaannvvaanngg  2200..3300  uuuurr  iinn  hheett

GGaassllaabb..  ((SSKK))

La Pat

Spinvis. Foto:Ramses Singeling

Kerstboomkunst
en caravans

GGeeeenn  ssppaarr  mmeett  eeeenn  ppiieekk  eenn  bbaalllleenn  wwaaaarr--

sscchhiijjnnlliijjkk,,  mmaaaarr  wwaatt  eerr  ddaann  wwééll  uuiittkkoommtt  aallss  jjee  ddee--

ssiiggnneerrss  eenn  kkuunnsstteennaaaarrss  lloossllaaaatt  oopp  hheett  tthheemmaa

‘‘kkeerrssttbboooomm’’,,  iiss  nnoogg  eevveenn  aaffwwaacchhtteenn..  JJee  kkuunntt  hheett  oonntt--

ddeekkkkeenn  ttuusssseenn  1188  eenn  3300  ddeecceemmbbeerr  oopp  ddee  eexxppoossiittiiee

‘‘DDeelliigghhtteedd  TTrreeeess’’  iinn  ddee  ssttaaddssttuuiinn  aaaann  ddee  SSmmaallllee

HHaavveenn..  AAllss  jjee  ddaaaarr  ddaann  ttoocchh  bbeenntt,,  nneeeemm  ddaann  ooookk  eeeenn

kkiijjkkjjee  iinn  ddee  ccaarraavvaannss..  JJee  vviinnddtt  eerr  kklleeiinnee  eexxppoossiittiieess

eenn  mmiinniiwwiinnkkeellttjjeess  eenn  kkuunntt  eerr  tteerreecchhtt  vvoooorr  eeeenn

hhaappjjee  ooff  eeeenn  ddrraannkkjjee..  DDeezzee  MMaarrkktt&&ZZoo  ssttaaaatt  eerr

vvaann  1188  ttoott  eenn  mmeett  3300  ddeecceemmbbeerr  eenn  ddaaaarrnnaa

eellkkee  kkooooppzzoonnddaagg..  ZZiiee

wwwwww..ccaatthhaarriinnaakkwwaarrttiieerr..nnuu..

((SSKK))

Foto: Bart van Overbeeke 
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En hoe is het in San Francisco?

Als masterstudent
Biomedical Engineering
verricht ik onderzoek aan
de University of Califor-
nia San Francisco (UCSF)
in een groep die gespecia-
liseerd is in het visuali-
seren en modelleren van

bloedstroming in het
lichaam, met name in de
hersenen. Mijn project
behelst het in kaart
brengen van de verande-
ring in bloedstroming in
de Circle of Willis -het
ingenieuze bloedvaten-
stelsel in de hersenen-
onder invloed van steno-
ses en aneurysma’s.
Alvorens te gaan snijden
in iets fragiels als het
brein, willen chirurgen
weten waar, hoe en óf ze
kunnen opereren en hier-
bij is kennis van de bloed-
stroming van essentieel
belang.

Naast toeristenattracties
als de Golden Gate-brug,
Alcatraz en Pier 39 zijn er
in de Fog City ook inte-
ressante dingen te
beleven. Zo heb ik de

halve marathon over de
oranje brug gelopen
waarbij ik een nieuw per-
soonlijk record vestigde:
1.23:28. Omdat ik in de
Mexicaanse buurt woon
waar ook Carlos Santana
zijn jeugdjaren versleet,
word ik wekelijks onder-
gedompeld in het Latijns-
Amerikaanse feest-
gedruis.

San Francisco wordt
weleens de meest Euro-
pese stad in de VS
genoemd. Redenerend
vanuit de idealen van de
Founding Fathers zou ik
het de meest Amerikaan-
se stad willen noemen.
Zij schreven in de onaf-
hankelijkheidsverklaring
over de gelijke rechten en
vrijheden van ieder mens,
beschermd door een

overheid die bij falen
omvergeworpen kan
worden. Met de gebrek-
kige gezondheidszorg, de
graaicultuur binnen het
banksysteem en een
lobbygevoelige, op olie-
beluste nationale over-
heid die niet bereid is om
hierin verandering te
brengen, lijken de huidi-
ge Verenigde Staten totaal
niet op wat destijds de
idealen waren. Hoe
anders is de vooruit-
strevende politiek in San
Francisco met een gesub-
sidieerde gezondheids-
zorg voor iedereen, een
goedkoop en goed onder-
houden openbaar vervoer-
systeem en een tolerantie
tussen verschillende
bevolkingsgroepen waar
Europa nog wat van kan
leren. Met het Neder-

landse gepolder,
het ouderwetse
Europese conser-
vatisme in de
keuze van de voor-
zitter van de
Europese raad,
het minaretten-
verbod in Zwitser-
land en het huidi-
ge succes van
politiek-rechts
georiënteerde
partijen lijkt San
Francisco in de
verste verte niet
op Europa. De
stereotype
Europeaan lijkt
steeds meer de blanke
conservatieve christen te
worden, terwijl aan de
West Coast de sociale
idealen van de Founding
Fathers nieuw leven in
wordt geblazen.

Ik heb het prima naar
mijn zin in het Wilde
Westen.

Ben Groenen, 
masterstudent
Biomedical Engineering

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.

Verlinden grijpt naast podiumplaats
Joeri Verlinden heeft tij-
dens het Europees kam-
pioenschap kortebaan in
Istanbul eind vorige week
net geen podiumplaats ver-
worven. De student Biome-
dische Technologie tikte in
de finales van de 50, 100 en
200 meter vlinderslag res-
pectievelijk als zesde,
vierde en vijfde aan. Op de
4 x 50 meter wisselslag
behaalde hij met het
Nederlandse team ook een
vijfde plaats.
Het zwemtalent verbeterde

in de finale van de 200
meter vlinderslag wel zijn
eigen Nederlands record
met 0,28 seconden. De
TU/e’er tikte op het onder-
deel aan in een tijd van
1.51,36. Ook op de honderd
meter vlinderslag zwom
hij bijna drietiende van een
seconde sneller dan zijn
oude Nederlands record.
In de halve finale stond een
eindtijd van 49,86 op het
scorebord. 
De Nederlandse zwem-
ploeg is bij het EK korte-

baan van alle deelnemende
selecties het succesvolst
gebleken, gevolgd door
Rusland en Frankrijk.
Oranje veroverde in de
Turkse metropool tien
gouden medailles. Inge
Dekker en Hinkelien
Schreuder wonnen ieder
vijf keer goud.

Verlinden is maandag in
het Parkstad Theater in
Heerlen verkozen tot Beste
Sportman van Limburg in
2009. (TA)/.

Laat je verrassen door je T-shirt

OOpp  kkllaaaarrlliicchhttee  ddaagg  rruumm  ddrriinnkkeenn  iinn  hheett

AAuuddiittoorriiuumm,,  ddaaaarr  mmooeett  wweell  eeeenn  hheeeell  ggooeeddee

rreeddeenn  vvoooorr  zziijjnn..  VViieerr  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  vvaann

IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  vviieerrddeenn  oopp  vvrriijjddaagg  1111

ddeecceemmbbeerr  ddee  uuiittggaavvee  vvaann  hhuunn  vviijjffddee  zzeellff--

oonnttwwoorrppeenn  eenn  --ggeeddrruukkttee  TT--sshhiirrtt..  

GGeeeenn  aaaannrraaddeerr  vvoooorr  ccoonnttrroollffrreeaakkss  ooff  ffaasshhiioo--

nniissttaa’’ss  mmeett  eeeenn  zzoorrggvvuullddiigg  uuiittggeebbaallaann--

cceeeerrddee  kklleeuurrssoorrtteerriinngg  iinn  ddee  kklleeddiinnggkkaasstt..

WWaanntt  aallss  jjee  bbiijj  EExxcceelllleennttiiuuss  eeeenn  TT--sshhiirrtt  ((àà

ttiieenn  eeuurroo))  bbeesstteelltt,,  wweeeett  jjee  vvaann  tteevvoorreenn  nniieett

wwaatt  jjee  kkrriijjggtt..  JJee  kkuunntt  aalllleeeenn  zziieenn  wwaatt  eerr  ttoott  nnuu

ttooee  oonnttwwoorrppeenn  iiss..  VVaann  ddee  eeeerrssttee  eeddiittiiee

wweerrddeenn  zzeevveenn  sshhiirrttss  bbeesstteelldd,,  vvaann  ddee  vviijjffddee  aall

3377..  ““HHeett  wweerrkktt  ggooeedd  oommddaatt  zzee  ooppvvaalllleenn..  EEnn

wwee  bbeelloovveenn  ddaatt  wwee  iieettss  lleevveerreenn  wwaatt

mmiinnsstteennss  ttiieenn  eeuurroo  wwaaaarrdd  iiss..  EEnn  ttiieenn  eeuurroo  iiss

nneett  zzoo’’nn  bbeeddrraagg  wwaaaarrvvaann  jjee  ddeennkktt  ‘‘jjaammmmeerr’’,,

mmaaaarr  mmeeeerr  nniieett,,  aallss  hheett  tteeggeennvvaalltt..””  RRiijjkk

wwoorrddeenn  zzee  eerr  nniieett  vvaann,,  mmaaaarr  ddaatt  hhooeefftt  ooookk

nniieett..  ““WWee  hheebbbbeenn  ggeewwoooonn  hheeeell  vveeeell  llooll

ttiijjddeennss  hheett  mmaakkeenn””,,  aalldduuss  TThhoommaass  ddee  WWoollff

((ttwweeeeddee  vvaann  rreecchhttss  oopp  ddee  ffoottoo  wwaaaarroopp

vveerrddeerr,,  vvaann  lliinnkkss  nnaaaarr  rreecchhttss,,  WWoouutteerr

WWiiddddeerrsshhoovveenn,,  DDiirrkk  GGoooorreenn  eenn  NNiieellss

MMoolleennaaaarr  ssttaaaann))..

TTooeekkoommssttppllaannnneenn??  ““AAllss  wwee  ttwwaaaallff  sshhiirrttss

ggeemmaaaakktt  hheebbbbeenn,,  ddaann  kkoommtt  eerr  eeeenn  kkaalleennddeerr..

WWee  ffoottooggrraaffeerreenn  ddaammeess  mmeett  aalllleeeenn  hheett  sshhiirrtt

aaaann..””  DDee  eeeerrssttee  ffoottoo’’ss  zziijjnn  aall  ggeemmaaaakktt  oopp  ddee

TTUU//ee--ccaammppuuss..  ““TTooeenn  wwee  bbeezziigg  wwaarreenn  mmeett  ddee

ffoottoosshhoooott,,  kkwwaamm  ddee  bbeevveeiilliiggiinngg  llaannggss;;  zzee

wwaarreenn  ggeettiipptt  ddaatt  eerr  ffoottoo’’ss  ggeemmaaaakktt  wweerrddeenn

vvaann  bblloottee  vvrroouuwweenn..  MMaaaarr  zzee  wwaarreenn  nneett  ttee

llaaaatt..””

WWiiee  hheett  vvoollggeennddee  sshhiirrtt  wwiill  bbeesstteelllleenn  ooff  zziicchh

wwiill  aaaannmmeellddeenn  aallss  ‘‘ccaalleennddaarr  ggiirrll’’,,  kkaann

tteerreecchhtt  oopp  wwwwww..nnmmoolleennaaaarr..nnll//eexxcceelllleennttiiuuss..

((SSKK))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Op zoek naar cheerleaders
Als Lieneke Kusters, stu-
dente Electrical Enginee-
ring, niet op zoek was
geweest naar een nieuwe
hobby, had Z.V.T. De Lage
Lat nu misschien niet
bestaan. Ze woont nog
thuis en daarom was
trainen en voetballen bij
een bestaande vereni-
ging lastig. Ze sprokkel-
de onder medestudenten
zelf een zaalvoetbalteam
bijeen en sinds septem-
ber glorieert het laag-
drempelige Z.V.T. De Lage
Lat in de interne compe-
titie van Totelos.

Nou ja, ‘glorieert’; de
herfstcompetitie verliep
niet geheel vlekkeloos. Het
team verloor zeven van de
acht wedstrijden. Maar dit
leed werd ruimschoots
goedgemaakt tijdens de
laatste wedstrijd waarin de
spelers Z.V.V. Dikkes
inmaakten met 9-3. 

Wat er ook gebeurt, ze
kunnen altijd rekenen op
de steun van vaste fan
Benoît. Tot nu toe heeft hij
slechts één wedstrijd

gemist, maar dat was om
een nieuwe formule uit te
proberen. “Tot dan toe
hadden we alles verloren,
dus hij dacht: ‘Als ik nou
een keer niet kom, mis-
schien winnen ze dan’.
Maar dat werkte niet, dus
sindsdien is hij er weer
elke wedstrijd bij.” 

Sponsor
Het team is nog op zoek
naar een sponsor. Het
enige aanbod dat ze tot nu
toe gekregen hebben, is

van het 51e bestuur van stu-
dievereniging Thor. “En
dat was nog niet eens
serieus. We zouden gratis
bier krijgen als we allemaal
met rugnummer 51 gingen
spelen.” Nee, geld willen
ze. Om de kwaliteit van de
live beelden van hun wed-
strijden op de site te ver-
beteren en om een cheer-
leaderteam op te richten.
Beter voor de kijkcijfers én
voor de prestaties, denken
vooral de mannen van De
Lage Lat. (SK)/.

Laplace lekker in zijn vel krijgen
De Evaluatiecarrousel die
Bouwkunde dinsdag 15
december hield, levert
leuke ideeën voor de
invulling van het Laplace-
plein op de campus. Dat
vindt onder anderen
architect Cees Donkers,
één van de dertig gasten
die uitgenodigd waren
om feedback te geven op
de werkstukken van 
zij-instromers bij Bouw-
kunde. 

De studenten, die hun
afgeronde hbo-opleiding
aan de TU/e vervolgen,
kregen de kans hun ont-
werpen te tonen aan oud-
studenten en VIP’s. Hun
opdracht was het ontwer-
pen van een museum of
activiteitencentrum dat

aan zintuigen is gerela-
teerd op het Laplaceplein,
centraal op het TU/e-
terrein. 
“Deze Caroussel is het
hoofdgerecht van het in-
stroomproject. De gasten
trekken vijf maal een
nummer dat hen linkt aan
een student. Als voorafje
moesten een bouwtech-
nische opgave en een ana-
lyse van het plein gemaakt
worden. Het toetje zal het
inleveren van een portfolio
zijn”, legt decaan Jan
Westra uit. 
Cees Donkers gaat kijken
bij Eric Peiffers. Deze heeft
de ‘groene loper’ uit het
Campus 2020-plan van de
TU/e als uitgangspunt
genomen. De rotonde op
De Zaale wordt een arena

waar de weg onderdoor zal
gaan. De museumfunctie
wordt vervuld door zeven
paviljoens. Eén daarvan
heeft Peiffers ontworpen
om het thema geluid plaats
te geven. Donkers valt hem
tijdens zijn presentatie af
en toe in de rede. Con-
cluderend geeft hij de
volgende tip: “Je moet
meer aandacht besteden
aan je aanpak. Ik miste
enkele stappen in het
traject vraagstelling, ana-
lyse, concepten, keuze en
uitwerking. Je vertelde te
snel over je uitwerking.”
Instromer Peiffers is blij
met de tip. “In de volgende
ronde ga ik die meteen
gebruiken.” (NS)/.

Team De Lage Lat: Jesse Peerboom, Lieneke Kusters, Bart Ooms,

Gerald Drenthen, Martijn Reulink en Jos Dortmans (van links naar

rechts). Foto: Bart van Overbeeke
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SStteeffaann  LLeemm  iiss  2233  jjaaaarr  eenn

kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt

BBrruunnssssuumm  ((ZZuuiidd--LLiimmbbuurrgg))..

HHiijj  iiss  vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt

EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg..  ZZiijjnn

ggrroooottssttee  hhoobbbbyy  iiss  GGuuiittaarr

HHeerroo  ssppeelleenn::  ““HHeett  kkoosstt  jjee

zzeessttiigg  eeccttss,,  mmaaaarr  ddaann  hheebb

jjee  ooookk  wwaatt..””  OOookk  hhoouuddtt  hhiijj

eerrvvaann  oomm  aaaann  zziijjnn  oouuddee

aauuttoo  ttee  kknnuuttsseelleenn..  ZZiijjnn

ssppoorrtt  iiss  ssqquuaasshheenn..  AAllss

bbiijjbbaaaann  wweerrkktt  hhiijj  bbiijj  eeeenn

bbaakkkkeerr,,  wwaaaarrvvoooorr  hhiijj  eellkkee

zzaatteerrddaaggoocchhtteenndd  oomm  ddrriiee

uuuurr  mmooeett  ooppssttaaaann..  OOookk  iiss

hhiijj  PP--mmeennttoorr  aaaann  ddee  TTUU//ee..

ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  zziijjnn

bbrriill..  JJee  mmaagg  hheemm  aallttiijjdd

wwaakkkkeerr  mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn

ppoottjjee  GGuuiittaarr  HHeerroo,,  ooff  aallss  hhiijj

ttee  llaaaatt  iiss  vvoooorr  zziijjnn  bbiijj--

bbaaaannttjjee  nnaattuuuurrlliijjkk..  

Het sleutelgat

EEnnkkeellee  wweekkeenn  ggeelleeddeenn  vviieell

eerr  eeeenn  ddiikkkkee  eennvveelloopp  oopp  ddee

mmaatt..  EErr  wwaarreenn  wweeeerr  vveerrkkiiee--

zziinnggeenn  aaaann  ddee  TTUU//ee..  MMiijj

bbeekkrruuiipptt  ddaann  aallttiijjdd  eeeenn

oonnbbeehhaaaagglliijjkk  ggeevvooeell  vvaann

nnuutttteelloooosshheeiidd..  DDee  ssttuuddeenn--

tteennffrraaccttiieess  sslloovveenn  zziicchh  uuiitt

oomm  ddee  TTUU//ee  ttee  bbeehhaannggeenn

mmeett  eeeenn  ddiikkkkee  llaaaagg

ppoosstteerrss  eenn  wwiiee  zziicchh  iinn  ddee

bbuuuurrtt  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm

dduurrfftt  ttee  bbeeggeevveenn,,  wwoorrddtt

ddooooddggeeggooooiidd  mmeett  ‘‘lluuddiieekkee’’

aaccttiieess..  DDee  ssppeeeerrppuunntteenn

bbeessttaaaann  eeiiggeennlliijjkk  aalllleeeenn

uuiitt  oonnbbeennuulllliigghheeddeenn,,  zzooaallss

mmeeeerr  pplleekk  iinn  ddee  ffiieettsseenn--

ssttaalllliinngg,,  eenn  ooppeenn  ddeeuurreenn

zzooaallss  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  zziicchh

bbrreeeedd  mmooeetteenn  kkuunnnneenn  oonntt--

wwiikkkkeelleenn..  

EEeerrlliijjkk  ggeezzeeggdd  iiss  ddee

eennvveelloopp  zzoommaaaarr  bbiijj  hheett

oouudd  ppaappiieerr  bbeellaanndd..  IIkk

rreeaalliisseeeerrddee  mmee  ddaann  ooookk

ppaass  nnaa  ddee  ee--mmaaiillhheerriinnnnee--

rriinngg  ddaatt  iikk  ddiitt  jjaaaarr  vvoooorr  ddee

ppeerrssoonneeeellssffrraaccttiiee  ((PPUURR))

mmooeesstt  sstteemmmmeenn  eenn  nniieett

vvoooorr  ddee  ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee..

HHeett  vveerrkkiieezziinnggsspprrooggrraamm--

mmaa  bbeessttaaaatt  ooookk  hhiieerr  vvoooorraall

uuiitt  ooppeenn  ddeeuurreenn  --iinn  ddee

ttrraanntt  vvaann  ‘‘DDee  TTUU//ee  ddiieenntt

ffiinnaanncciieeeell  ggeezzoonndd  ttee

bblliijjvveenn’’--  eenn  ggeellddtt  ggeemmaakkss--

hhaallvvee  vvoooorr  aallllee  kkaannddii--

ddaatteenn..  VVeerrddeerr  kkeennddee  iikk

ggeeeenn  vvaann  ddee  kkaannddiiddaatteenn  eenn

wwaass  eerr  nniieemmaanndd  vvaann  mmiijjnn

ffaaccuulltteeiitt..  NNiieett  ddaatt  ddee  vveerr--

kkiieezziinngg  vveeeell  zzoouu  uuiittmmaakkeenn;;

eerr  wwaarreenn  ttiieenn  kkaannddiiddaatteenn

vvoooorr  nneeggeenn  zzeetteellss..  

TToocchh  hheebb  iikk  ddee  sscchhaammeellee

wweebbssiittee  vvaann  ddee  PPUURR  mmaaaarr

eeeennss  ooppggeezzoocchhtt..  DDaaaarr  vvaalltt

ttee  lleezzeenn  ddaatt  ddee  PPUURR  eeeenn

hheeuussee  mmiissssiiee  hheeeefftt..  ZZee  wwiill

oonnddeerr  aannddeerree  ddee  rreeggiioonnaallee

bbiinnddiinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee

bbeehhoouuddeenn,,  mmeett  hheett  NNeeddeerr--

llaannddss  aallss  vvooeerrttaaaall..  HHiieerr

vvaalltt  wwaatt  vvoooorr  ttee  zzeeggggeenn,,

mmaaaarr  ttoocchh  vviinndd  iikk  ddaatt  ddee

TTUU//ee  zziicchh  iinntteerrnnaattiioonnaaaall

mmooeett  pprrooffiilleerreenn  --  eenn  ddaaaarr

hhoooorrtt  EEnnggeellss  bbiijj..  

PPoottvveerrddoorriiee,,  nnuu  hheebb  iikk

mmaaaarr  éééénn  kkeeuuss,,  eenn  bbeenn  iikk

hheett  ddaaaarr  ooookk  nnoogg  nniieett  mmeeee

eeeennss..  WWaatt  mmooeett  iikk  ddaaaarr  nnuu

mmeeee??  DDee  ttwweeee  ssttuuddeenntteenn--

ffrraaccttiieess  ddooeenn  tteennmmiinnssttee

nnoogg  eeeenn  ppooggiinngg  zziicchh  ttee

oonnddeerrsscchheeiiddeenn..  IIkk  hheebb

bbllaannccoo  ggeesstteemmdd  eenn  iikk  bbeenn

bblliijj  ddaatt  zzee  vvoooorr  ttwweeee  jjaaaarr

ggeekkoozzeenn  wwoorrddeenn,,  ddaann  kkrriijjgg

iikk  vvoollggeenndd  jjaaaarr  tteennmmiinnssttee

nniieett  wweeeerr  zzoo’’nn  eennvveelloopp..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell,,

pprroommoovveenndduuss  bbiijj

TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

TTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr

eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Lieke van Son en Janine Paulusse (beiden eerstejaars Technische
Innovatiewetenschappen). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar. 

BBiijj  ddee  mmeeiiddeenn  vvaalltt  hheett

mmeetteeeenn  oopp  ddaatt  ddiitt  eeeenn  wweell

hhééééll  ggrroottee  kkaammeerr  iiss..  HHiieerr

wwoooonntt  ssoowwiieessoo  eeeenn  jjoonnggeenn,,

eerr  hhaannggeenn  nnaammeelliijjkk  nnaaaakkttee

vvrroouuwweenn  aaaann  ddee  mmuuuurr..  OOookk

ssttaaaatt  eerr  eeeenn  ddooooss  vvaann  GGuuiittaarr

HHeerroo  oopp  ddee  kkaasstt..  VVeerrddeerr  iiss  ddee

kkaammeerr  vvrriijj  nneeuuttrraaaall;;  bbiijj

vvrroouuwweenn  zziiee  jjee  vvaaaakk  aalllleerrlleeii

ffrruuttsseellss  eenn  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann

mmeeeerrddeerree  kklleeuurreenn..  ZZee  ddeennkkeenn

ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  oouuddeerreejjaaaarrss

iiss;;  eerr  iiss  eeeenn  aappaarrtt  wwoooonn--//

ssttuuddeeeerr--  eenn  ssllaaaappggeeddeeeellttee..

VVoooorrddaatt  jjee  zzoo’’nn  kkaammeerr  vvoooorr

eellkkaaaarr  kkrriijjggtt,,  mmooeett  jjee  zzeekkeerr

eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr  ggeessttuuddeeeerrdd

hheebbbbeenn  eenn  eeeenn  nneettwweerrkk

ooppggeebboouuwwdd  hheebbbbeenn,,  zzeeggggeenn

LLiieekkee  eenn  JJaanniinnee..  ZZee  ddeennkkeenn

ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  WWeerrkkttuuiigg--

bboouuwwkkuunnddee  ssttuuddeeeerrtt..  DDee

kkaammeerr  iiss  rreeddeelliijjkk  iinnggeerriicchhtt  eenn

eerr  ssttaaaann  vveeeell  ((tteecchhnniisscchhee))

aappppaarraatteenn,,  ddeezzee  ppeerrssoooonn

hheeeefftt  zziijjnn  iinntteerreessssee  ddaaaarr  dduuss

wweell  lliiggggeenn..  

HHeett  iiss  nniieett  mmooeeiilliijjkk  oomm  ttee

rraaddeenn  wwaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  ddooeett

iinn  zziijjnn  vvrriijjee  ttiijjdd::  ggaammeenn!!  LLiieekkee

eenn  JJaanniinnee  ddeennkkeenn  nniieett  ddaatt

ddeezzee  ppeerrssoooonn  lliidd  iiss  vvaann  eeeenn

ssttuuddiiee--  ooff  ssttuuddeenntteennvveerreennii--

ggiinngg::  hhiijj  kkoommtt  nnaammeelliijjkk  uuiitt

LLiimmbbuurrgg,,  dduuss  ddaaaarr  hheeeefftt  hhiijj

aallllee  ggeezzeelllliigghheeiidd..  HHiijj  zzaall  wweell

eeeenn  rreellaaxxeedd  bbiijjbbaaaannttjjee

hheebbbbeenn  wwaaaarrvvoooorr  hhiijj  wweeiinniigg

hhooeefftt  ttee  ddooeenn,,  mmaaaarr  wwaaaarrmmeeee

hhiijj  wwééll  vveeeell  vveerrddiieenntt;;  oomm  aall

ddiiee  ssppuulllleenn  ttee  kkooppeenn,,  hheebb  jjee

nnaammeelliijjkk  ggeelldd  nnooddiigg..  DDee

kkaammeerr  iiss  zzoo  ffaannccyy  ddaatt  ddeezzee

ssttuuddeenntt  vvaasstt  nniieett  vvaaaakk  bbuuiitteenn

kkoommtt..  EEnn  zzee  ggeelloovveenn  ddaatt

ggaammeerrss  nniieett  zzuullkkee  uuiittggaaaannss--

bbeeeesstteenn  zziijjnn..  HHiijj  hheeeefftt  ggeeeenn

vvrriieennddiinn,,  wwaanntt  hhiijj  hheeeefftt  mmaaaarr

eeeenn  eeeennppeerrssoooonnssbbeedd..  EEnn

aannddeerrss  iiss  hheett  wweell  ggeezzeelllliigg  

’’ss  nnaacchhttss..

ZZee  wweetteenn  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  zzeekkeerr

ddaatt  ddeezzee  ppeerrssoooonn  aallttiijjdd

ssttrroooomm  iinn  hhuuiiss  mmooeett  hheebbbbeenn;;

sstteell  jjee  vvoooorr  ddaatt  ddiiee  eeeenn  kkeeeerr

uuiittvvaalltt,,  ddaann  vveerrvveeeelltt  ddeezzee

ssttuuddeenntt  zziicchh  ddoooodd..  VVeerrddeerr  zzaall

hhiijj  hheett  hhuuiiss  nniieett  uuiitt  ggaaaann

zzoonnddeerr  zziijjnn  llaappttoopp,,  eeeenn  ssttookk

kkaaaarrtteenn  oomm  aallttiijjdd  eenn  oovveerraall

ssppoonnttaaaann  eeeenn  ppoottjjee  ttee  kkuunn--

nneenn  ppookkeerreenn  eenn  zziijjnn  LLiimm--

bbuurrggss  aacccceenntt  nnaattuuuurrlliijjkk..

LLiieekkee  eenn  JJaanniinnee  ddeennkkeenn  ddaatt

zzee  ddeezzee  ssttuuddeenntt  wwaakkkkeerr  kkuunn--

nneenn  mmaakkeenn  vvoooorr  SSttuuddiioo

SSppoorrtt,,  mmeett  mmaattiiggee  wweedd--

ssttrriijjddeenn  vvaann  RRooddaa  JJCC  eenn

aannddeerree  LLiimmbbuurrggssee  tteeaammss,,  ddiitt

aalllleess  oonnddeerr  hheett  ggeennoott  vvaann

eeeenn  ffrriikkaaddeell..  DDee  mmeeiiddeenn

vviinnddeenn  zziijjnn  mmuuzziieekkssmmaaaakk  wweell

aappaarrtt,,  mmaaaarr  ssoommmmiiggee

nnuummmmeerrss  vvaann  TToottoo  zziijjnn  zzóó

ffoouutt,,  ddaatt  zzee  ggooeedd  zziijjnn  oopp  eeeenn

ssttaappaavvoonndd..  VVeerrddeerr  vvrraaggeenn  zzee

zziicchh  aaff  ooff  hhiijj  wweell  ggeennooeegg

nnaacchhttrruusstt  kkrriijjggtt..  HHeett  iiss  zzóó

lliicchhtt  iinn  zziijjnn  kkaammeerr,,  hhiijj  hheeeefftt

kkeekkkkee  ggoorrddiijjnneenn  eenn  ssmmeerriiggee

lleerreenn  ppoorrnnoobbaannkkeenn,,  zzeekkeerr

vveett!!

Bedrijven zoeken 
high potentials
Afstudeerders die boven-
gemiddelde resultaten
behaalden tijdens hun
studie of zich op andere
manieren extra hebben
ingezet, kunnen zich
opgeven voor Best-
Graduates 2010. Deze
competitie wordt georga-
niseerd door twaalf grote
Nederlandse en interna-
tionale bedrijven. 

In hun zoektocht naar top-
talent gooien ze flinke
prijzen in de strijd. KLM
stelt bijvoorbeeld een
‘ticket-around-the-world’
beschikbaar, Shell stuurt
iemand naar de Ferrari-
fabriek en het testparcours
in Italië, de favoriet van
The Boston Consultant
Group mag naar Harvard
voor een summer course.
De winnaar van alle bedrij-

ven samen wint een bedrag
van tienduizend euro.
De wedstrijd is bedoeld
voor studenten die in de
periode tussen januari
2010 en april 2011 afstu-
deren. Studenten die
denken kans te maken,
kunnen op de website
www.dekortstewegnaarde
top.nl een test invullen.
Komen zij daar uit als ‘high
potential’, dan mogen ze
hun CV opsturen en begint
een procedure van assess-
ments, capaciteitstesten
en persoonlijke gesprek-
ken. Studenten die zelf niet
in aanmerking komen,
maar wel een geschikte
kandidaat opgeven als
‘high potential’, kunnen
duizend euro winnen. De
winnaars worden in mei
2010 bekendgemaakt.
(SK)/.

DDubbelubbele ine inzzetet vvoor koor klimlimaataat

SStteeffaann  BBooeerree,,  mmaasstteerrssttuuddeenntt  OOppeerraattiioonnss

MMaannaaggeemmeenntt  &&  LLooggiissttiiccss,,  iiss  vvoooorr  zziijjnn

aaffssttuuddeerreenn  iinn  KKooppeennhhaaggeenn..  HHiijj  oonnddeerrzzooeekktt

ddaaaarr  hhooee  vvooeeddiinnggssmmiiddddeelleennpprroodduucceenntt

CCaarrggiillll  ddoooorr  aaaannppaassssiinnggeenn  iinn  ttrraannssppoorrtt  zziijjnn

CCOO22--uuiittssttoooott  kkaann  tteerruuggddrriinnggeenn..  OOpp  zzaatteerrddaagg

1122  ddeecceemmbbeerr  wwaass  hhiijj  éééénn  vvaann  ddee  ttiieenndduuiizzeenn--

ddeenn  mmeennsseenn  ddiiee  mmeeeelliieeppeenn  iinn  ddee  kklliimmaaaatt--

ddeemmoonnssttrraattiiee  iinn  ddee  DDeeeennssee  hhooooffddssttaadd..

AAccttuueelleerr  kkaann  hheett  hhaaaasstt  nniieett::  oopp  ddiitt  mmoommeenntt

aaffssttuuddeerreenn  iinn  KKooppeennhhaaggeenn  oopp  ddee  tteerruugg--

ddrriinnggiinngg  vvaann  CCOO22--uuiittssttoooott..  VVoollggeennss  ddee  TTUU//ee--

ssttuuddeenntt  kkaann  vvoooorraall  vveeeell  ggeewwoonnnneenn  wwoorrddeenn

ddoooorr  vvrraacchhttwwaaggeennss  vvoolllleerr  ttee  llaaddeenn,,  mmeeeerr

ggeebbrruuiikk  ttee  mmaakkeenn  vvaann  ssppoooorrwweeggttrraannssppoorrtt  eenn

sscchheeeeppvvaaaarrtt  eenn  kkllaanntteenn  eeffffiicciiëënntteerree  hhooee--

vveeeellhheeddeenn  ttee  llaatteenn  bbeesstteelllleenn..  BBooeerree  hhoooopptt

eeiinndd  mmaaaarrtt  ooff  bbeeggiinn  aapprriill  aaff  ttee  ssttuuddeerreenn..

““MMaaaarr  ddaatt  wwoorrddtt  nnoogg  wweell  eeeenn  aaaannttaall  mmaaaannddeenn

hheeeell  hhaarrdd  wweerrkkeenn””,,  zzeeggtt  hhiijj  llaacchheenndd..

AAffggeellooppeenn  zzaatteerrddaagg  lliieepp  BBooeerree  mmeeee  iinn  ddee

kklliimmaaaattddeemmoonnssttrraattiiee..  TTiieenndduuiizzeennddeenn

ddeemmoonnssttrraanntteenn  vveerrzzaammeellddeenn  zziicchh  rroonndd  eeeenn

uuuurr  ‘‘ss  mmiiddddaaggss  bbiijj  hheett  ppaarrlleemmeennttssggeebboouuww..

VVaannaaff  ddaaaarr  lliieeppeenn  zzee  nnaaaarr  ddee  ccoonnffeerreennttiiee--

llooccaattiiee  aaaann  ddee  rraanndd  vvaann  ddee  ssttaadd..  OOpp  ssoommmmiiggee

pplleekkkkeenn  oonnttssttoonnddeenn  rreelllleenn..  BBooeerree::  ““OOpp  eeeenn

ggeeggeevveenn  mmoommeenntt  wweerrdd  eerr  vvuuuurrwweerrkk  aaffggee--

ssttookkeenn..  DDee  ppoolliittiiee  bbrraakk  ttooeenn  ddee  ddeemmoonnssttrraattiiee

iinn  ttwweeeeëënn..  IIkk  hhoooorrddee  ‘‘PPoolliittiiee!!  PPoolliittiiee!!’’  aacchhtteerr

mmee  eenn  ttooeenn  rreennddeenn  eerr  wwaatt  aaccttiieevvooeerrddeerrss  iinn

zzwwaarrttee  kklleerreenn  wweegg  vvoooorr  ddee  ppoolliittiiee..  ZZee  wweerrddeenn

iinnggeerreekkeenndd..  MMaaaarr  mmiijjnn  iinnddrruukk  vvaann  ddee  hheellee

ddeemmoonnssttrraattiiee  iiss  ttoocchh  vvoooorraall  ddaatt  eerr  eeeenn

vvrriieennddeelliijjkkee  eenn  ppoossiittiieevvee  ssffeeeerr  hhiinngg..  EErr  wwaarreenn

vveeeell  nnoorrmmaallee  eenn  vvoooorraall  vveeeell  jjoonnggee  mmeennsseenn..

MMaaaarr  eeeenn  aaaannttaall  aannttiikkaappiittaalliisstteenn  eenn  aannttii--

gglloobbaalliisstteenn  hheebb  jjee  aallttiijjdd  bbiijj  ddiitt  ssoooorrtt  ddiinnggeenn..””

((SSKK))

Marsmannen en Naaiberen
Studententoneelvereniging Doppio bestaat morgen,
vrijdag 18 december, vijfentwintig jaar. Op zondag 17 en
maandag 18 januari geeft Doppio daarom een jubileum-
voorstelling in de Blauwe Zaal van het Auditorium:
‘Marsmannen en Naaiberen’. De regie is in handen van
Loes Herremans, een regisseuse met een lange staat van
dienst bij de toneelvereniging. De voorstelling bestaat
deels uit filmbeelden van filmmaker en Doppio-lid Koen
Zoontjens. 
Het stuk gaat over een leerling die steeds heviger wordt
gepest door zijn medescholieren. Op een dag besluit hij
dat het genoeg is en slaat hij terug. Voor meer informatie
en kaarten kun je terecht op www.doppio.nl. (SK) 
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